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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre as perspectivas de desenvolvimento do diálogo civil no âmbito do Tratado de 
Lisboa
(2008/2067(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Tratado de Lisboa, que altera o Tratado da União Europeia e o Tratado 
que estabelece a Comunidade Europeia, assinado em 13 de Dezembro de 2007,

– Tendo em conta o Tratado da União Europeia e o Tratado que estabelece a Comunidade 
Europeia,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 20 de Fevereiro de 2008, sobre o Tratado de Lisboa1,

– Tendo em conta o artigo 45.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais (A6-0000/2008),

A. Considerando que o Tratado de Lisboa reforça os direitos dos cidadãos europeus 
relativamente à União Europeia, na medida em que facilita a sua participação em debates 
da União, bem como em associações representativas da sociedade civil,

B. Considerando que as disposições em vigor, igualmente previstas no Tratado de Lisboa, 
criam o quadro jurídico indispensável ao desenvolvimento do diálogo civil a nível 
europeu, mas que a sua execução na prática nem sempre é satisfatória,

C. Considerando que a abertura das Instituições europeias, bem como das autoridades 
nacionais, regionais e locais dos Estados-Membros ao diálogo e à cooperação com os 
cidadãos e as organizações da sociedade civil é uma condição essencial para o seu 
envolvimento no processo de elaboração do direito e de exercício da autoridade a todos os 
níveis,

D. Considerando que a sociedade civil dos vinte e sete Estados-Membros regista diferentes 
níveis de desenvolvimento, que exerce, em diferentes graus, a democracia participativa e 
que explora, de formas diferentes, a possibilidade de tomar parte no processo de 
elaboração do direito, bem como no diálogo com as autoridades nacionais, regionais e 
locais,

E. Considerando que não existe uma definição única e universal de diálogo civil e que, 
muitas vezes, este chega a ser erradamente identificado com diálogo social,

F. Considerando que a questão da determinação do nível de representatividade das 
organizações da sociedade civil suscita muitas dúvidas e que a actividade e a eficácia na 
execução de ideias específicas por parte de certas organizações nem sempre anda a par da 
sua representatividade,

                                               
1 Textos aprovados, P6_TA(2008)0055.
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G. Considerando que as diversas instituições da União Europeia adoptaram diferentes 
abordagens do diálogo social,

1. Congratula-se com o contributo da União Europeia para o desenvolvimento do diálogo 
civil tanto a nível europeu, como a nível nacional, regional e local nos Estados-Membros;

2. Sublinha o peso e o significado da função de informação e de sensibilização relativamente 
ao diálogo civil, nomeadamente no âmbito da promoção e da difusão das actividades e dos 
objectivos da União em matéria de criação de uma rede europeia de cooperação e de 
reforço da identidade e identificação europeias no seio da sociedade civil;

3. Sublinha que para a União atingir os seus fins e objectivos políticos é necessário alargar o 
debate público, melhorar o diálogo civil e reforçar a sensibilização política;

4. Salienta o seu envolvimento particular no diálogo civil, bem como a importância atribuída 
a esse diálogo pelo Tratado de Lisboa, que lhe conferiu o estatuto de princípio soberano 
em todos os domínios de actividade da União Europeia;

5. Congratula-se com o reforço da democracia representativa e da democracia participativa, 
que resulta da inclusão no Tratado de Lisboa da chamada "iniciativa dos cidadãos", que 
permite que um milhão de cidadãos de diferentes Estados-Membros possam exortar a 
Comissão Europeia a apresentar uma proposta legislativa;

6. Convida as Instituições da União Europeia, bem como as autoridades nacionais, regionais 
e locais dos Estados-Membros a tirar o máximo partido do quadro jurídico em vigor e do 
catálogo de boas práticas para o desenvolvimento do diálogo com os cidadãos e as 
organizações da sociedade civil;

7. Solicita às Instituições da União Europeia que impliquem todos os representantes 
interessados da sociedade civil no diálogo civil, pelo que é essencial, neste contexto, 
projectar a voz dos jovens cidadãos europeus que moldam e detêm responsabilidade pela 
"União Europeia de amanhã";

8. Convida as Instituições da União Europeia a garantir a todos os cidadãos europeus –
homens, mulheres, idosos e jovens – oportunidades de participação activa no diálogo civil, 
sem que sejam objecto de discriminação e detendo os mesmos direitos; entende que o 
funcionamento da União Europeia neste contexto deve contribuir para se traduzir, na 
realidade, pelo princípio da igualdade entre homens e mulheres e que a sua aplicação deve 
servir de exemplo a difundir tanto nos Estados-Membros, como fora da UE;

9. Solicita às Instituições da União Europeia que elaborem princípios comuns, uniformes e 
transparentes e que estabeleçam mecanismos e procedimentos de diálogo civil, em 
conformidade com os “Princípios gerais e regras mínimas de consulta das partes 
interessadas pela Comissão”1;

10. Convida as Instituições da União Europeia a desenvolver o diálogo civil em todos os 

                                               
1 Comunicação da Comissão intitulada “Para uma cultura reforçada de consulta e diálogo - Princípios gerais e 
regras mínimas de consulta das partes interessadas pela Comissão”, COM(2002)0704final.
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domínios de políticas comunitárias, de modo transparente e mantendo pleno equilíbrio 
entre os sectores público e privado;

11. Solicita às Instituições da União Europeia que garantam uma melhor comunicação, fluxo 
de informação e coordenação da sua acção no âmbito das consultas sociais, por forma a 
cooperar mais estreitamente no desenvolvimento do diálogo civil e a promover uma 
postura europeia activa entre os cidadãos da UE;

12. Convida o Conselho da União Europeia a facilitar e a simplificar o acesso ao seu trabalho, 
visto que esta é uma condição sine qua non para instaurar um diálogo genuíno com a 
sociedade civil; 

13. Sublinha a importância do desenvolvimento de uma política europeia de comunicação no 
que diz respeito à oferta de novos instrumentos e meios de comunicação com os cidadãos 
da UE (mediante a utilização da Internet, das tecnologias electrónicas e de tecnologias 
audiovisuais modernas);

14. Apela à prossecução das iniciativas europeias actuais com provas dadas, que visam 
aumentar a participação da sociedade civil no processo de integração europeia como a 
“Europa via Satélite”, a “Ágora dos Cidadãos”, os fóruns temáticos do cidadão (por 
exemplo, “Your Europe”), os debates na Internet, etc.;

15. Sublinha a importância das sondagens profissionais da opinião pública europeia do ponto 
de vista da identificação e de melhor compreensão das necessidades e das expectativas dos 
cidadãos da UE no que diz respeito ao funcionamento da União;

16. Convida as autoridades nacionais, regionais e locais dos Estados-Membros a apoiar o 
diálogo civil, em particular em países e regiões, nomeadamente nos domínios em que
ainda não se encontre plenamente desenvolvido ou suficientemente instaurado;

17. Apela aos representantes da sociedade europeia para que tomem parte activa no diálogo 
civil e na elaboração de programas e de políticas europeias que permitirão influenciar o
processo decisório;

18. Incita os cidadãos da UE a envolver-se intensamente nos debates e nas trocas de 
impressões organizadas a nível europeu, bem como a participar nas próximas eleições do 
Parlamento Europeu;

19. Tendo em conta os recursos financeiros necessários para levar a cabo o diálogo com os 
cidadãos a todos os níveis (europeu, nacional, regional e local), solicita às partes 
interessadas e aos responsáveis da sua organização que garantam um apoio financeiro 
adequado;

20. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução aos parlamentos nacionais 
dos Estados-Membros, ao Conselho, à Comissão, bem como ao Comité Económico e 
Social e ao Comité das Regiões.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

"Não coligamos Estados, unimos pessoas" 
Jean Monnet

“Nada é possível sem nós” – é o que os cidadãos esperam das Instituições da União Europeia.
Os sucessivos alargamentos da União Europeia levaram a um aumento não só do número de 
Estados-Membros, mas também da quantidade de cidadãos que são objecto da legislação 
comunitária. Ainda que a União seja um projecto sujeito a mudanças e transformações 
sistemáticas, é difícil, infelizmente, manter a comunicação sobre as mudanças com os 
cidadãos.  Aparentemente, os fossos de comunicação tiveram início quando começou a 
manifestar-se o "não" francês e holandês à Constituição Europeia, tal como o "não" irlandês 
ao Tratado de Lisboa. Este fosso parece estar a diminuir graças à iniciativa e a projectos 
levados a cabo pelas Instituições europeias.  A actividade demonstrou que é possível 
influenciar deliberadamente o desenvolvimento da democracia participativa no que diz 
respeito aos assuntos europeus a nível local, regional, nacional e supranacional.

A partir dos anos noventa, as Instituições europeias foram-se abrindo lenta, mas 
sistematicamente aos cidadãos, reconhecendo cada vez mais o papel da sociedade civil e 
passando a solicitar-lhe cada vez mais a sua opinião. O diálogo resultante entre as Instituições 
europeias e as organizações não governamentais, que se inscreve num vasto conjunto de 
políticas, passou a denominar-se diálogo civil.

Contudo, no que diz respeito à comunicação actual, em particular o diálogo civil, a UE ainda 
tem muito atraso a recuperar. É evidente que não pode levar por diante o projecto europeu 
sem os cidadãos, além de que a comunicação com eles é indispensável para o correcto 
funcionamento da democracia. Por outro lado, o interesse pela Europa e o apoio dos cidadãos 
à UE só pode ser despertado, caso estes tenham acesso a informações completas, instaurando 
debates vivos e abertos ou através do envolvimento dos cidadãos nos assuntos europeus e de 
acordo com o princípio de que: "Todos os cidadãos têm o direito de participar na vida 
democrática da União. As decisões são tomadas de forma tão aberta e tão próxima dos 
cidadãos quanto possível." (artigo 10.º do Tratado da União Europeia).

O presente relatório visa principalmente sublinhar o papel preponderante e o significado do 
diálogo civil na União Europeia, nomeadamente no âmbito do Tratado de Lisboa, apontando 
para o seu novo formato e possibilidades, bem como para a conclusão da elaboração de 
princípios mais rigorosos e transparentes que dêem origem ao referido diálogo no fórum 
europeu.

O Tratado de Lisboa conferiu ao diálogo civil o estatuto de princípio superior, que associa 
praticamente todas as políticas europeias e todos os domínios de actividade da UE (Título II 
“Disposições relativas aos princípios democráticos” do Tratado da União Europeia, 
nomeadamente o seu artigo 11.º). Não se pode falar de diálogo civil sem nele implicar a 
sociedade civil, razão pela qual a relatora organizou no Parlamento, em Abril de 2008, um 
seminário consagrado às perspectivas de desenvolvimento do diálogo civil após a entrada em 
vigor do Tratado de Lisboa. O seminário, que contou com uma ampla participação de 
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representantes da sociedade civil, teve um franco êxito e as suas interessantes conclusões 
serviram, inter alia, para elaborar o presente relatório.

A União Europeia não dispõe nem nas suas disposições legislativas, nem na prática de uma 
definição única e universal de diálogo civil. Além de alguns documentos da Comissão 
Europeia relativos à consulta e à política de comunicação na UE1, não há regras que 
determinem a estrutura, o quadro ou os métodos inerentes ao diálogo civil. A compreensão da 
essência do diálogo civil acentua ainda mais a disparidade que caracteriza as diferentes 
abordagens do conceito por parte das Instituições europeias. Foram colocadas sérias reservas 
quanto à representatividade das organizações não governamentais convidadas a participar no 
diálogo, com o carácter hermético que reveste o funcionamento do Conselho para os cidadãos 
europeus ou a demasiada liberdade (em particular por parte da Comissão) com que o diálogo é 
levado a cabo.

A relatora considera que é crucial definir (ou descrever) o próprio conceito de diálogo civil à 
escala da União e elaborar normas que regulem a representatividade dos participantes no 
diálogo, do lado da sociedade civil.

Para tornar o princípio da representatividade da sociedade civil uma realidade, seria 
necessário associar ao diálogo as organizações com que os cidadãos se identificam e que 
melhor representem, ou seja da forma mais completa e mais competente, os seus interesses. O 
êxito do diálogo civil dependerá precisamente da representatividade, ou antes, do empenho de 
todos os parceiros fundamentais (partes interessadas) dos temas tratados no diálogo (neste 
caso: as instituições da União Europeia, as autoridades nacionais, regionais e locais dos 
Estados-Membros, os partidos políticos europeus, as organizações não governamentais, bem 
como outros representantes da sociedade civil).

Pela sua natureza, o diálogo civil tem um carácter bilateral e recíproco. Não chega informar os 
cidadãos sobre as actividades da União Europeia; convém igualmente encontrar tempo para os 
ouvir. Convém ainda conceder-lhes garantias de que as suas ideias e os receios que 
manifestam serão tratados com seriedade e considerados pelas Instituições europeias. O 
princípio da reciprocidade requer que os participantes obtenham um retorno da informação, 
ou seja, que se mantenham informados sobre o seguimento dado às propostas feitas no 
decurso do diálogo. Não deveria ser igualmente reforçada a influência dos parceiros sociais 
nas decisões tomadas na União?

Além disso, aquando da escolha dos parceiros, é igualmente importante garantir um equilíbrio 
entre os sectores privado e público e garantir um tratamento equitativo dos representantes das 
organizações sociais e dos peritos.

O princípio da transparência. No que diz respeito à escolha das partes convidadas para o 

                                               
1 Vide: Documentos da Comissão sobre: Livro Branco sobre uma Política de Comunicação Europeia 
(COM(2006) 35); Plano D para a Democracia, o Diálogo e o Debate" (COM(2005)494), Plano de Acção da 
Comissão relativo à melhoria da comunicação sobre a Europa (SEC(2005) 985); Decisão do Parlamento Europeu 
e do Conselho que institui para o período 2007-2013 o programa «Cidadãos pela Europa», destinado a promover 
a cidadania europeia activa COM(2005) 116; Para uma cultura reforçada de consulta e diálogo - Princípios 
gerais e regras mínimas de consulta das partes interessadas pela Comissão COM(2002) 704; Livro Branco sobre 
a Governação (2001).
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diálogo, as Instituições europeias deveriam demonstrar a maior transparência possível. Para 
esse efeito, a relatora sugere, inter alia, uma publicação sistemática da lista das organizações 
que participaram na consulta e que apresentaram o seu ponto de vista e as suas propostas. 
Desde a abertura da consulta ou do diálogo, a União deveria nomear a pessoa encarregada das 
relações com os representantes das organizações sociais civis.

Em segundo lugar, no que diz respeito às decisões que decorrem das políticas comunitárias, as 
organizações não governamentais (europeias e nacionais) deveriam indicar de modo 
inequívoco e transparente quais as categorias de pessoas e que interesses representam, o que 
permitiria distinguir os grupos de pressão e os representantes genuínos da sociedade civil.

Os princípios do diálogo civil

Convém relembrar a comunicação da Comissão sobre “uma cultura reforçada de consulta e 
diálogo” (2002), que define os princípios fundamentais da consulta social levada a cabo pela 
Comissão. Sublinha que todos os grupos-alvo interessados deveriam ser incluídos na consulta 
e que convém transmitir-lhes informações que lhes são indispensáveis para poderem emitir 
parecer sobre os documentos ou projectos sobre os quais são consultados. Os grupos 
consultados deveriam igualmente receber sempre a confirmação de que o seu parecer chegou 
às mãos de quem o solicitou. Apesar de estes princípios assentarem fundamentalmente na 
qualidade do processo de consulta e de diálogo, não precisam o seu quadro e procedimentos. 
Por esta razão, a relatora espera que a Comissão Europeia verifique esses princípios e que os 
adapte às necessidades actuais, de modo a que possam tornar-se comuns a todas as 
instituições.

Não há dúvidas de que são as autoridades nacionais, regionais e locais que desempenham o 
papel mais importante no apoio e no desenvolvimento do diálogo civil, e nomeadamente no 
envolvimento dos cidadãos nesse diálogo. Os cidadãos deveriam ser consultados a esses três 
níveis e as suas opiniões, nomeadamente no que diz respeito a questões europeias, deveriam 
ser transmitidas às Instituições europeias. A relatora propõe que as autoridades nacionais, 
regionais e locais sejam chamadas a promover o método do diálogo social e a recorrer a este 
método com a maior frequência possível. Ao tornar-se partes do diálogo, os cidadãos 
europeus poderão familiarizar-se com as actividades praticadas na democracia participativa e 
poderão exercer genuinamente os seus direitos.

No âmbito da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, convém sublinhar mais especificamente 
a iniciativa do cidadão denominada “um milhão de assinaturas”, que assumirá a forma de 
uma proposta legislativa apresentada à Comissão. Graças a esta iniciativa, todos os agentes da 
vida democrática da União (cidadãos e organizações não governamentais) poderão exprimir 
claramente o que esperam da União e comunicá-lo de maneira oficial.

Tendo em conta a melhoria da eficácia do diálogo civil, a relatora gostaria igualmente de 
chamar a atenção para os seguintes pontos:

1. Abertura do Conselho da União Europeia. O reforço e a simplificação do acesso aos 
documentos do Conselho são considerados essenciais para encetar um diálogo eficaz com 
a sociedade civil. Além disso, as informações relativas à actividade dos grupos de 
trabalho específicos deveriam ser mais acessíveis ao Parlamento Europeu e à sociedade 
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civil.

2. Melhoria e reforço da cooperação entre as Instituições europeias no âmbito da 
consulta da sociedade civil. Sobretudo, deveria ser estabelecida uma plataforma comum 
de cooperação entre o Parlamento e a Comissão, com a participação do Comité 
Económico e Social Europeu e o Comité das Regiões.

3. Criação de novos canais, métodos e possibilidades de comunicação com os cidadãos 
e desenvolvimento da cooperação com os meios de comunicação social. Convém 
afinar e explorar activamente as novas tecnologias para a criação de canais informativos, 
nomeadamente a tecnologia digital e a Internet. Tratando-se de meios de comunicação 
social, a relatora gostaria de assinalar os consideráveis progressos efectuados neste 
domínio, que se traduzem nomeadamente pelo lançamento do canal “Europa via 
Satélite”.
Para prever e compreender as reacções da opinião pública (que, por natureza, são 
particularmente complexas, visto que reflectem as perspectivas nacionais e as opções 
políticas), convém elaborar igualmente mecanismos (por exemplo, grupos de reflexão 
europeus) que permitam analisar as expectativas europeias e as tendências testemunhadas 
pelos europeus.

4. Questões financeiras. O estabelecimento de um diálogo genuíno com os cidadãos requer 
meios apropriados. Neste contexto, a relatora chama a atenção para o regulamento 
comunitário aprovado, sobre os partidos e as fundações políticas, que resulta da primeira 
fase do plano D e que deverá contribuir de modo substancial para associar os cidadãos a 
um diálogo permanente, genuíno e meritório.

Durante a campanha para as eleições europeias de 2009, em particular, convém tomar em 
consideração as questões europeias. Os cidadãos da UE têm de ser persuadidos de que a sua 
participação nas eleições lhes assegurará (mediante os representantes eleitos), uma influência 
significativa nas decisões tomadas a nível europeu e, nomeadamente, nas decisões 
determinantes para a sua vida diária. Os cidadãos devem igualmente adquirir a convicção, ou 
mesmo a certeza, de que, quanto às questões que lhes dizem respeito, as Instituições europeias 
não tomarão nenhuma decisão sem consultá-los, ou seja, sem recorrer ao diálogo civil.  Por 
essa razão, não há quaisquer dúvidas de que os meios consagrados às eleições de 2009 
constituirão um excelente contributo para o desenvolvimento da democracia participativa.

Dependendo do contexto nacional (nomeadamente as tradições, as experiências e as 
capacidades organizativas nacionais), todos os apoios financeiros, ainda que limitados, às 
organizações não governamentais activas a nível nacional, podem reforçar substancialmente 
os mecanismos do diálogo civil. 

Por último, a relatora gostaria de apelar à atribuição de um vasto apoio às iniciativas lançadas 
no âmbito do diálogo civil, que tenham dados frutos e que estejam bem enquadradas no 
cenário europeu (por exemplo, a Ágora, um local de intercâmbio que reúne os cidadãos e o 
Parlamento) e ainda de promover a execução de novos projectos e actividades comuns a nível 
interinstitucional no âmbito da política de comunicação europeia. 
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