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A civil társadalmi párbeszéd fejlesztésének perspektívái a Lisszaboni Szerződés 
alapján 

P6_TA(2009)0007 

Az Európai Parlament 2009. január 13-i állásfoglalása a civil társadalmi párbeszéd fejlesztésének 
távlatairól a Lisszaboni Szerződés alapján (2008/2067(INI)) 

(2010/C 46 E/03) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződés módosítá
sáról szóló Lisszaboni Szerződésre, amelyet 2007. december 13-án írták alá Lisszabonban, 

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, 

– tekintettel a Lisszaboni Szerződésről szóló, 2008. február 20-i állásfoglalására (1), 

– tekintettel a jelenlegi parlamenti ciklus során elfogadott, a civil társadalommal foglalkozó különböző állás
foglalásaira, 

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottságnak a civil társadalmi szervezetek képviselőivel 2008. június 3-án 
tartott műhelymunkájára, 

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére, 

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A6-0475/2008), 

A. mivel a demokratikus és polgárokhoz közeli Európai Unió feltétele, hogy az európai uniós intézmények 
és a tagállamok szorosan együttműködjenek a civil társadalommal európai, nemzeti, regionális és helyi 
szinten egyaránt, 

B. mivel az európai uniós, nemzeti, regionális és helyi szervezeteknek a polgárokkal és a civil társadalmi 
szervezetekkel folytatott párbeszéd és együttműködés iránti nyitottsága minden szinten szerepvállalásuk 
előfeltételének számít a jogalkotás és a kormányzás folyamatában, 

C. mivel a Lisszaboni Szerződés az uniós polgárok Unióval szembeni jogait azáltal erősíti, hogy megköny
nyíti a polgárok és a civil társadalmat képviselő szervezetek számára a „polgárok Európájáról” szóló 
vitában való részvételt, 

D. mivel az aktuális rendelkezések – amelyeket szintén felvettek a Lisszaboni Szerződésbe – megteremtik az 
európai szintű civil társadalmi párbeszéd kialakításához elengedhetetlenül szükséges jogi keretet, mivel 
azonban ezeket a rendelkezéseket nem mindig hajtják végre megfelelő módon, 

E. mivel a civil társadalom a 27 tagállamban egymástól eltérő fejlettségi szinten áll, és egymástól eltérő 
mértékben él a részvételi demokráciában, a jogalkotási eljárásban és a nemzeti, regionális és helyi hatósá
gokkal folytatott párbeszédben való részvétel lehetőségeivel, 

(1) Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0055. 
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F. mivel a „civil társadalom” kifejezés a polgárok által saját akaratukból létrehozott számos nem kormány
zati és non-profit szervezetet takar, amelyek jelen vannak a közéletben, etikai, kulturális, politikai, tudo
mányos, vallási vagy filantróp megfontolások alapján kifejezésre juttatva tagjaik és mások érdekeit, 
gondolatait és ideológiáit, 

G. mivel a civil társadalmi szervezetek reprezentativitása rendkívül vitatott kérdés, és mivel egyes szerve
zetek elképzeléseik érvényre juttatása érdekében kifejtett aktivitása és hatékonysága nem minden esetben 
áll arányban az általuk képviselt népesség nagyságával, 

H. mivel az Európai Unió különböző intézményei a civil társadalmi párbeszéd tekintetében egymástól eltérő 
megközelítést választottak, 

1. üdvözli, hogy az Európai Unió a polgárokkal folytatott párbeszéd fejlesztéséhez mind európai szinten, 
mind nemzeti, regionális és helyi szinten a tagállamokban hozzájárul; 

2. hangsúlyozza, hogy az európai civil társadalom fontos szerepet játszik az európai integrációs folya
matban, amelynek keretében közvetíti az uniós polgárok véleményét és igényeit az európai intézmények 
számára; kiemeli a civil társadalom által az intézmények számára rendelkezésre bocsátott szakértelem jelen
tőségét, és hangsúlyozza, hogy jelentős és lényeges a polgárokkal folytatott párbeszéd tájékoztató és népsze
rűsítő szerepe, különösen ami az Európai Unió intézkedéseinek és céljainak támogatását és azok közvetítését 
illeti, valamint az európai együttműködési hálózat létrehozása és az európai identitás és önazonosság polgári 
társadalmon belüli erősítése terén; 

3. hangsúlyozza, hogy az Európai Unió politikai céljainak és terveinek megvalósításához széleskörű nyil
vános vitára, a polgárokkal folytatott hatékony párbeszédre és a politikai tudatosság erősítésére van szükség; 

4. hangsúlyozza, hogy rendkívüli kötelezettséget vállalt a polgárokkal folytatott párbeszéd terén, valamint 
felhívja a figyelmet arra, hogy e párbeszédnek a Lisszaboni Szerződés is nagy jelentőséget tulajdonít, és e 
párbeszédet ezáltal az Európai Unió összes tevékenységi körében elsőbbséget élvező alapelvvé tette; 

5. üdvözli a képviseleten és részvételen alapuló demokráciának a Lisszaboni Szerződés azon rendelkezése 
általi fejlesztését, amely a „polgári kezdeményezésre” irányul és előírja, hogy több tagállam egymillió polgára 
jogalkotási javaslat kidolgozására kérheti fel a Bizottságot; 

6. arra kéri az Európai Unió intézményeit, valamint a tagállamok nemzeti, regionális és helyi hatóságait, 
hogy a lehető legjobban használják ki a fennálló jogi keretet és a bevált módszerek jegyzékét a polgárokkal 
és a civil társadalmi szervezetekkel folytatott párbeszéd fejlesztésére; úgy véli, hogy az EP tájékoztatási 
irodáinak minden tagállamban aktív szerepet kell vállalniuk a Parlament és az adott tagállam civil társadal
mának képviselői közötti, legalább évente egyszer megrendezésre kerülő fórumok népszerűsítésében, 
megszervezésében és lebonyolításában, illetve hangsúlyozza annak fontosságát, hogy mind az adott tagál
lamból, mind a többi tagállamból való európai parlamenti képviselők rendszeresen részt vegyenek ezeken a 
fórumokon; 

7. felhívja az Európai Unió intézményeit, hogy a civil társadalom valamennyi érdekelt képviselőjét vonják 
be a polgárokkal folytatott párbeszédbe; ezzel kapcsolatban létfontosságúnak tartja, hogy odafigyeljenek a 
fiatal európaiak szavára, akik a jövő Európai Unióját formálják majd és magukra vállalják az ezzel kapcsola
tos felelősséget; 

http:2010.2.24


2010.2.24. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 46 E/25 

2009. január 13., csütörtök 

8. kéri az Európai Unió intézményeit, hogy gondoskodjanak arról, hogy az EU valamennyi polgára – nők 
és férfiak, idősek és fiatalok, városiak és vidékiek egyaránt – aktívan, hátrányos megkülönböztetés nélkül és 
egyenlő jogok mellett vehessen részt a polgárokkal folytatott párbeszédben, illetve különösen arról, hogy a 
nyelvi kisebbségek képviselői használhassák anyanyelvüket ezeken a fórumokon; úgy véli, hogy az Európai 
Uniónak e téren elő kell mozdítania a nők és férfiak egyenjogúságára vonatkozó alapelv megvalósítását, és 
ezen elv előmozdítása során mind az EU-n belül, mind azon kívül példát kell mutatnia; 

9. felhívja az Európai Unió intézményeit, hogy intézményközi megállapodásban fogadjanak el kötelező 
erejű iránymutatásokat a civil társadalmi szervezetek képviselőinek kijelölésére, a konzultációk kialakításának 
módszereire, valamint e konzultációk finanszírozására vonatkozóan, és ennek során tartsák szem előtt a 
Bizottság „A konzultáció és a párbeszéd magasabb kultúrája felé – Az érdekelt felek Európai Bizottság által 
történő megkérdezésének általános elvei és minimális követelményei” című közleményét (1); rámutat arra, 
hogy erre a célra az EU valamennyi intézményének rendelkeznie kell az összes vonatkozó nem kormányzati 
szervezet naprakész nyilvántartásával, függetlenül attól, hogy az adott tagállamban folytatnak-e tevékenységet 
e szervezetek és/vagy az uniós intézményekkel foglalkoznak-e; 

10. kéri az Európai Unió intézményeit, hogy a polgárokkal folytatott párbeszédet tegyék a Bizottság vala
mennyi főigazgatóságának, a Miniszterek Tanácsa minden munkacsoportjának, valamint az Európai 
Parlament összes bizottságának horizontális feladatává, és ennek során vegyék figyelembe az átláthatóság 
alapelvét és ügyeljenek arra, hogy az állami és a magánszektor között kiegyensúlyozott viszonyt tartsanak 
fenn; 

11. kéri az Európai Unió intézményeit, hogy törekedjenek a hatékonyabb kommunikáció és koordináció 
biztosítására, valamint a kommunikációs folyamatok javítására a társadalom szereplőivel az európai polgá
rokkal folytatott párbeszéd során érvényesülő szorosabb együttműködés kialakítása érdekében tartandó 
konzultációra irányuló intézkedéseikre vonatkozóan, és lépjenek fel aktívan a polgárokkal szemben az 
európai álláspont képviselete érdekében; megjegyzi ezzel kapcsolatban, hogy a civil társadalomnak és a bizto
soknak rendszeresen találkozniuk kellene a tagállamokban szervezett fórumokon annak érdekében, hogy 
csökkenjen az EU és az európai polgárok között érzékelhető szakadék; 

12. arra kéri a Tanácsot, hogy egyszerűsítse le és könnyítse meg az eljárásaiba való betekintést, mivel az a 
polgári társadalommal folytatandó valódi párbeszéd alapvető előfeltétele; 

13. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy európai kommunikációs politikát dolgozzanak ki az EU polgá
raival folytatandó kommunikáció új eszközeinek és módozatainak (amelyek felhasználják az internetet, az e
technológiákat és a modern audiovizuális technikákat) rendelkezésre bocsátása tekintetében; 

14. szorgalmazza az EU arra irányuló, már létező és bevált kezdeményezései végrehajtásának folytatását, 
amelyek a civil társadalom európai integráció folyamatába történő bevonásának fokozására irányulnak, ilyen 
kezdeményezés például a Europe by Satelite, a polgári agora, a tematikus polgári fórumok (pl. „A te 
Európád”), az internetes viták stb.; 

15. hangsúlyozza a szakértők által végzett európai közvélemény-kutatások fontosságát, amelyek segítik 
meghatározni és megérteni az EU polgárainak az Unió működésére vonatkozó igényeit és elvárásait; sürgeti 
mind az uniós intézményeket, mind a tagállamok civil társadalmát, hogy tartsák szem előtt ezeket az elvárá
sokat kapcsolattartásuk és vitáik során; 

16. arra kéri a tagállamok nemzeti, regionális és helyi hatóságait, hogy támogassák a polgárokkal folytatott 
párbeszédet – különösen azokban az országokban és régiókban, illetve azokban az ágazatokban, ahol az 
még nem alakult ki, vagy nem valósult meg teljes mértékben; továbbá sürgeti ezeket a szerveket, hogy 
aktívan támogassák a civil társadalom tagállamok közötti regionális párbeszédének kialakítását, illetve a hatá
rokon átnyúló kezdeményezéseket; úgy ítéli meg, hogy meg kellene vizsgálni a tagállamokból álló csoporto
sulások kiépítésének mint az ötletek és tapasztalatok EU-n belüli cseréjét előmozdító eszköznek a lehetőségét 
is; 

(1) Lásd „A konzultáció és a párbeszéd magasabb kultúrája felé – Az érdekelt felek Európai Bizottság által történő megkér
dezésének általános elvei és minimális követelményei” című 2002.december 11-i bizottsági közleményt 
(COM(2002)0704). 
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17. kéri az európai társadalom képviselőit, hogy tevékenyen vegyenek részt a polgárokkal folytatott párbe
szédben, valamint az európai programok és politikák kialakításában, ezáltal lehetővé téve a döntéshozatali 
folyamatok befolyásolását; 

18. arra biztatja az EU polgárait, hogy aktívabban vegyenek részt az európai vitákban és eszmecserékben, 
és szavazzanak a közelgő európai parlamenti választásokon; 

19. utal arra, hogy a polgárokkal folytatott párbeszédhez minden szinten – európai, nemzeti, regionális és 
helyi szinten egyaránt – megfelelő pénzeszközökre van szükség, és arra kéri az ezen párbeszédben részt vevő 
érdekelt feleket és a párbeszédért felelős szerveket, hogy biztosítsák ehhez a megfelelő finanszírozást; 

20. hangsúlyozza, hogy a civil társadalommal folytatott párbeszéd mellett az Uniónak nyílt, átlátható és 
rendszeres párbeszédet kell folytatnia az egyházakkal és vallási közösségekkel is, amint az a Lisszaboni Szer
ződésben is szerepel; 

21. javasolja az európai uniós intézményeknek, hogy bocsássák rendelkezésre közösen a civil társadalmi 
szervezetek képviselőire és tevékenységi területeire vonatkozó információkat, például egy nyilvános és 
felhasználóbarát adatbázis formájában; 

22. felhívja a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot egy olyan európai egyesületi forma létrehozására, 
amelynek révén az európai civil társadalmi szervezetek közös jogalapra támaszkodhatnának; 

23. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást, a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok parla
mentjeinek, valamint az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának. 

A belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztes
ségtelen kereskedelmi gyakorlatairól szóló 2005/29/EK irányelv, valamint a megté
vesztő és összehasonlító reklámról szóló 2006/114/EK irányelv átültetése, alkal
mazása és végrehajtása 

P6_TA(2009)0008 

Az Európai Parlament 2009. január 13-i állásfoglalása a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasz
tókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól szóló 2005/29/EK irányelv és a 
megtévesztő és összehasonlító reklámra vonatkozó 2006/114/EK irányelv átültetéséről, végrehajtá

sáról és érvényesítéséről (2008/2114(INI)) 

(2010/C 46 E/04) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre, és különösen annak a belső piacot létrehozó, 
illetve a vállalkozások számára szolgáltatások más tagállamokban történő nyújtásának szabadságát bizto
sító rendelkezéseire, 

– tekintettel a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereske
delmi gyakorlatairól szóló, 2005. május 11-i 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) 
(„UCP irányelv”), 

– tekintettel a megtévesztő és összehasonlító reklámról szóló, 2006. december 12-i 2006/114/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre (2) („MCA irányelv”), 

(1) HL L 149., 2005.6.11., 22. o. 
(2) HL L 376., 2006.12.27., 21. o. 
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