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NÁVRHY 

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro rozvoj jako věcně příslušný výbor, aby do svého 

návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. odsuzuje jev zmenšujícího se prostoru pro občanskou společnost, jenž je součástí 

globálního autoritářského tažení proti demokracii a lidským právům; vyjadřuje politování 

nad skutečností, že v některých třetích zemích je svoboda projevu často omezena za 

účelem umlčení opozice nebo kritiky, mj. online – blokováním mobilního internetu, 

omezováním sociálních médií a zákazem komunikace se zahraničními skupinami; 

připomíná, že těmito omezeními trpí neúměrně některé skupiny, jako jsou ženy, mladí 

lidé, osoby LGBTI a menšiny, např. Romové, původní obyvatelé či osoby se zdravotním 

postižením; žádá vlády, aby akty obtěžování a zastrašování organizací občanské 

společnosti a jednotlivých aktivistů – kteří pouze vykonávají svá práva na svobodu 

vyjadřování, shromažďování a sdružování – vyšetřovaly a zajistily, aby za ně byla nesena 

odpovědnost; varuje před rostoucím používáním zbytečné a nadměrné síly ze strany 

bezpečnostních sil při potlačování shromáždění, k němuž patří sledování, svévolné 

zadržování, mučení a jiné špatné zacházení a ukládání trestu smrti; vyjadřuje znepokojení 

nad přísnými omezeními svobody tisku ze strany některých států, které prostřednictvím 

obtěžování a represivní legislativy postupně odstraňují nezávislé sdělovací prostředky, což 

nutí novináře a bloggery, aby volili mezi autocenzurou či vystavením se obtěžování 

a zadržení, anebo exilem; připomíná, že dosáhnout toho, aby byla společnost dlouhodobě 

stabilní, demokratická a odolná, a udržovat tento stav lze pouze tehdy, pokud se zajistí 

otevřenost a autonomie občanského prostoru a dodržování práv na svobodu přesvědčení 

a projevu, a to i na internetu, pokojného shromažďování a sdružování; konstatuje, že 

omezování občanské společnosti a hrozby jí adresované mohou pocházet i od nestátních 

aktérů, mj. od podnikového sektoru; odsuzuje beztrestnost, která panuje v některých 

státech v souvislosti s jejich útokem namířeným proti občanské společnosti, a lituje, že 

vztahy mezi některými státy a EU zůstávají těmito kroky někdy nedotčeny; 

2. je hluboce znepokojen celosvětově narůstajícími útoky proti ochráncům lidských práv; 

vyzývá EU, a zejména místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro 

zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby přijala politiku, která bude důsledně 

a jednoznačně odsuzovat vraždy ochránců lidských práv a veškeré pokusy o jakékoli 

násilí na nich, o jejich pronásledování, zastrašování, obtěžování, násilná zmizení, věznění 

či svévolné zatýkání, aby odsoudila ty, kteří se takových zvěrstev dopouštějí nebo je 

tolerují, a aby zintenzivnila veřejnou diplomacii a ochránce lidských práv otevřeně 

a jednoznačně podporovala; vyzývá delegace EU a diplomatická zastoupení členských 

států, aby i nadále ochránce lidských práv aktivně podporovaly, zejména systematickým 

sledováním soudních řízení, návštěvami ochránců lidských práv ve vězení a případně 

vydáváním prohlášení k jednotlivým případům; 

3. zdůrazňuje, že zmenšující se prostor pro občanskou společnost je globálním jevem 

a neomezuje se na rozvojové země, ale stále více zasahuje i zavedené demokracie a země 

se středními i vysokými příjmy, mj. členské státy EU a některé její nejbližší spojence; 

žádá EU a její členské státy, aby vedly svým příkladem a důsledně prosazovaly základní 

práva občanské společnosti a zabývaly se veškerými negativními trendy v této oblasti; 

4. žádá EU, aby uznala, že je nezbytné poskytovat vládám, politickým stranám, parlamentům 
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a správám v přijímajících zemích pokyny při rozvoji strategií, jejichž cílem je vytvořit 

náležité právní, správní a politické prostředí, které umožní efektivní práci organizací 

občanské společnosti; 

5. domnívá se, že EU by měla využívat své nástroje v oblasti zahraniční politiky, včetně 

lidskoprávních a rozvojových nástrojů a dvoustranných dohod s třetími zeměmi, k řešení 

strukturálních příčin problému zmenšujícího se prostoru pro občanskou společnost a 

k vytvoření mnohostranného přístupu, jelikož některé země, včetně těch rozvojových, 

v současnosti uplatňují omezení, jako jsou svévolné požadavky na registraci a podávání 

zpráv, překroucená trestní obvinění včetně trestněprávních předpisů týkajících se 

hanobení, razie a audity, protiteroristická opatření, zákazy cestování, zmrazení majetku 

a zbavení osobní svobody; vyjadřuje znepokojení nad tím, že je-li organizace občanské 

společnosti schopna zákonně přijímat zahraniční finanční prostředky, může být označena 

za „zahraničního agenta“, což ji stigmatizuje a výrazně zvyšuje rizika, kterým čelí; žádá 

EU, aby posílila své nástroje a politiky zabývající se budováním institucí a zásadami 

právního státu a aby do nich začlenila důsledná měřítka odpovědnosti a boj proti 

beztrestnosti za svévolná zatýkání, policejní zvůli, mučení ochránců lidských práv a jiné 

špatné zacházení s nimi, a to s přihlédnutím ke skutečnosti, že ženy a muži zakoušejí 

takovéto jednání odlišně; 

6. domnívá se, že je zapotřebí jasněji propojit jednotlivé zahraničněpolitické nástroje EU: 

např. při určování prostředků na rozvojovou spolupráci pro třetí země by se měly 

zohledňovat trendy a situace, pokud jde o obranu lidských práv a demokratické svobody 

v dotčené zemi a pokud jde o to, jak blízké jsou zahraničněpolitické postoje této země 

postojům EU; 

7. vyzývá Komisi, Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ), členské státy, 

místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku a zvláštního zástupce EU pro lidská 

práva, aby při vyjadřování námitek proti omezujícím zákonům a praktikám namířeným 

proti organizacím občanské společnosti postupovali důrazněji, soudržněji a rychleji a aby 

na tuto problematiku systematicky poukazovali v dialozích o politických a lidských 

právech na nejvyšší úrovni; varuje před používáním nadměrně široké definice terorismu 

k umlčování novinářů, ochránců lidských práv a politických disidentů; domnívá se, že 

aktéři EU by měli při poskytování finanční pomoci vládám rozvojových zemí i nadále 

uplatňovat podmíněnost na základě prostoru, který se dostává občanské společnosti; 

zdůrazňuje úlohu delegací EU a vybízí k jejich dalšímu zapojení při podpoře organizací 

občanské společnosti a jednotlivých aktivistů, mj. poskytováním pomoci při soudních 

procesech a sledováním soudních řízení s ochránci lidských práv; domnívá se, že 

v případech rychlého a dramatického zmenšování prostoru pro občanskou společnost by 

měly členské státy udělit postiženým lidskoprávním nevládním organizacím či 

jednotlivým ochráncům lidských práv za jejich práci veřejné uznání na vysoké úrovni, 

např. tak, že je navštíví v rámci oficiální návštěvy; 

8. vyzývá všechny aktéry EU, aby na mnohostranných fórech účinněji prosazovali 

posilování mezinárodního právního rámce, který je základem demokracie a lidských práv, 

mj. navázáním spolupráce s mnohostrannými organizacemi, jako je OSN, včetně 

zvláštních postupů OSN a mechanismu všeobecného periodického přezkumu Rady OSN 

pro lidská práva, a s regionálními organizacemi, jako jsou: Organizace amerických států 

(OAS), Africká unie (AU), Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN), Liga arabských 
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států a pracovní skupina Společenství demokratických zemí pro podporu a ochranu 

občanské společnosti; připomíná, že je důležité, aby Unie zahájila se všemi partnerskými 

státy inkluzivní dialog o lidských právech za účasti organizací občanské společnosti; žádá 

Unii a její členské státy, aby posílily své programy s třetími zeměmi týkající se řádné 

veřejné správy a aby podporovaly výměnu osvědčených postupů v oblasti zapojení 

organizací občanské společnosti do rozhodovacího procesu a jejich účasti na něm; 

domnívá se, že je nezbytné podporovat třístranný dialog mezi vládami, EU a organizacemi 

občanské společnosti, a to i o obtížných otázkách, jako je bezpečnost a migrace; 

9. žádá o vytvoření mechanismu „monitorování zmenšujícího se prostoru pro občanskou 

společnost a včasného varování před ním“, do něhož by byly zapojeny příslušné orgány 

EU a který by umožňoval sledovat hrozby namířené proti prostoru pro občanskou 

společnost a proti obhájcům lidských práv a vydávat varování v případě, kdy existují 

důkazy o tom, že některá rozvojová země připravuje nová závažná omezení namířená 

proti občanské společnosti nebo využívá tzv. vládou organizované nevládní organizace, 

aby předstírala existenci nezávislé občanské společnosti, neboť je třeba, aby EU byla 

schopna reagovat rychleji, koordinovaně a konkrétně; 

10. zavazuje se, že vytvoří – na ročním základě a za důkladných konzultací s příslušnými 

aktéry z řad institucí a nevládních organizací – seznam zemí, v nichž hrozí prostoru pro 

občanskou společnost největší nebezpečí; 

11. vyzývá Komisi, aby v zájmu řešení zmenšujícího se prostoru pro občanskou společnost 

a situace ochránců lidských práv zvýšila finanční prostředky evropského nástroje pro 

demokracii a lidská práva (EIDHR); lituje, že roční částky v některých zemích jsou na 

mimořádně nízké úrovni; vyzývá Komisi, aby zaujala komplexnější přístup k organizacím 

občanské společnosti s cílem určit nové formy aktivismu, které mají být z nástroje EIDHR 

financovány, a aby pokračovala v úsilí o zavedení flexibilnějšího a zjednodušeného 

postupu pro získávání prostředků z nástroje EIDHR, zejména pro mladé lidi, včetně 

výraznějších výjimek pro zvláště ohrožené organizace občanské společnosti a podpory 

neregistrovaných skupin, které by měly být ze strany orgánů nakonec uznány; domnívá se, 

že by měl být kladen větší důraz na podporu místních skupin a aktérů, neboť problémy 

v oblasti lidských práv jsou často pociťovány palčivěji a akutněji přímo na místě; znovu 

zdůrazňuje význam nástroje EIDHR pro poskytování naléhavé přímé finanční a materiální 

podpory ohroženým ochráncům lidských práv a fondu pro mimořádné události, jenž 

umožňuje delegacím EU poskytovat ohroženým ochráncům přímé granty ad hoc; uznává 

význam koalicí či konsorcií mezinárodních a vnitrostátních aktérů občanské společnosti 

pro usnadnění práce místních nevládních organizací a jejich ochranu před represivními 

opatřeními; žádá Komisi, ESVČ a členské státy, aby podporovaly účinné společné 

provádění obecných zásad EU týkajících se ochránců lidských práv ve všech třetích 

zemích, v nichž je občanská společnost ohrožena, přijímáním místních strategií pro 

zajištění jejich úplné operativnosti; 

12. vyzývá Komisi a ESVČ, aby v souvislosti s akčním plánem EU pro lidská práva 

a demokracii a přezkumem nástroje EIDHR v polovině období stanovily osvědčené 

postupy a vytvořily jasné referenční hodnoty a ukazatele, pokud jde o zmenšující se 

prostor pro občanskou společnost, s cílem měřit konkrétní pokrok. 
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