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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί 

της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. καταγγέλλει το φαινόμενο της συρρίκνωσης του χώρου της κοινωνίας των πολιτών, που 

αποτελεί μέρος της παγκόσμιας αυταρχικής αντίδρασης κατά της δημοκρατίας και των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων· εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι, σε ορισμένες τρίτες χώρες, 

περιορίζεται συχνά η ελευθερία της έκφρασης προκειμένου να φιμωθεί η αντίθετη άποψη 

ή η κριτική, μεταξύ άλλων και στο διαδίκτυο, παρεμποδίζοντας τις υπηρεσίες κινητού 

διαδικτύου, περιορίζοντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και απαγορεύοντας την 

επικοινωνία με ομάδες των εξωτερικού· υπενθυμίζει ότι ορισμένες ομάδες, όπως οι 

γυναίκες, οι νέοι, τα άτομα ΛΟΑΔΜ και μειονότητες, όπως για παράδειγμα οι Ρομά, οι 

αυτόχθονες πληθυσμοί και τα άτομα με αναπηρίες, υφίστανται δυσανάλογα από τις 

συνέπειες των περιορισμών αυτών· καλεί τις κυβερνήσεις να διερευνούν και να 

διασφαλίζουν τη λογοδοσία για ενέργειες παρενόχλησης και εκφοβισμού που στρέφονται 

κατά οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και μεμονωμένων ακτιβιστών, που ασκούν 

απλώς τα δικαιώματά στους για ελευθερία της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του 

συνέρχεσθαι· προειδοποιεί όσον αφορά την αυξανόμενη χρήση περιττής και υπέρμετρης 

βίας από δυνάμεις ασφαλείας για την καταστολή διαδηλώσεων, μεταξύ άλλων με 

παρακολούθηση, αυθαίρετη κράτηση, βασανιστήρια και άλλα είδη κακομεταχείρισης, 

καθώς και με την επιβολή της θανατικής ποινής· εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με 

σοβαρούς περιορισμούς της ελευθερίας του Τύπου από ορισμένα κράτη που διαλύουν τα 

ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης με παρενόχληση και κατασταλτική νομοθεσία, 

εξαναγκάζοντας δημοσιογράφους και συντάκτες ιστολογίων σε επιλογή μεταξύ 

αυτολογοκρισίας, παρενόχλησης και σύλληψης, και εξορίας· υπενθυμίζει ότι η 

μακροπρόθεσμη σταθερότητα, η δημοκρατία και η ανθεκτικότητα μιας κοινωνίας 

μπορούν να επιτευχθούν και να διατηρηθούν μόνο με την εξασφάλιση της διαφάνειας και 

της αυτονομίας του χώρου πολιτικής και με την τήρηση των δικαιωμάτων της ελευθερίας 

της γνώμης και της έκφρασης, μεταξύ άλλων στο διαδίκτυο, και του συνέρχεσθαι 

ειρηνικώς και του συνεταιρίζεσθαι· σημειώνει ότι περιορισμοί και απειλές κατά της 

κοινωνίας των πολιτών είναι δυνατόν να προέρχονται και από μη κρατικούς παράγοντες, 

όπως από τον τομέα των επιχειρήσεων· καταδικάζει την ατιμωρησία την οποία 

απολαμβάνουν ορισμένα κράτη ως προς τις επιθέσεις τους κατά της κοινωνίας των 

πολιτών και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι σχέσεις μεταξύ ορισμένων 

κρατών και της ΕΕ παραμένουν ορισμένες φορές ανεπηρέαστες από τις εν λόγω 

επιθέσεις· 

2. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις αυξανόμενες επιθέσεις κατά των υπερασπιστών 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανά τον κόσμο· καλεί την ΕΕ και ειδικότερα την 

Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής 

πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΑΕ/ΥΕ), να υιοθετήσει μια πολιτική που να 

καταδικάζει συστηματικά και απερίφραστα τη δολοφονία υπερασπιστών των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και οποιαδήποτε προσπάθεια έκθεσής τους σε κάθε μορφής βία, καταδίωξη, 

απειλή, παρενόχληση, αναγκαστική εξαφάνιση, φυλάκιση ή αυθαίρετη σύλληψη, να 

καταδικάζει τους υπεύθυνους είτε είναι δράστες είτε ανέχονται τις βιαιότητες αυτές, και 

να ενισχύει τη δημόσια διπλωματία, ώστε να υποστηρίζει ανοικτά και σαφώς τους 

υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ενθαρρύνει τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και 

τις διπλωματικές αντιπροσωπείες των κρατών μελών να συνεχίσουν να υποστηρίζουν 
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ενεργά τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειδικότερα παρακολουθώντας 

συστηματικά δίκες, πραγματοποιώντας επισκέψεις σε αυτούς που κρατούνται στην 

φυλακή και προβαίνοντας σε δηλώσεις σχετικά με μεμονωμένες περιπτώσεις, όπου αυτό 

ενδείκνυται· 

3. υπογραμμίζει ότι η συρρίκνωση του χώρου της κοινωνίας των πολιτών είναι παγκόσμιο 

φαινόμενο και δεν περιορίζεται στις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά συναντάται, ολοένα 

και συχνότερα, σε εδραιωμένες δημοκρατίες και χώρες με μεσαίο και υψηλό εισόδημα, 

συμπεριλαμβανόμενων και κρατών μελών της ΕΕ και ορισμένων από τους στενότερους 

συμμάχους της ΕΕ· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να δώσουν το παράδειγμα 

τηρώντας αυστηρά τα θεμελιώδη δικαιώματα της κοινωνίας των πολιτών και να 

αντιμετωπίζουν κάθε αρνητική τάση στον τομέα αυτό· 

4. καλεί την ΕΕ να αναγνωρίσει την ανάγκη παροχής κατευθυντηρίων γραμμών σε 

κυβερνήσεις, πολιτικά κόμματα, κοινοβούλια και διοικήσεις στις χώρες δικαιούχους για 

την ανάπτυξη στρατηγικών που αποβλέπουν στην εδραίωση του κατάλληλου νομικού, 

διοικητικού και πολιτικού περιβάλλοντος για να καταστεί εφικτό το αποτελεσματικό έργο 

των ΟΚΠ· 

5. θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα μέσα εξωτερικής πολιτικής της, 

συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των μέσων ανάπτυξης και των 

διμερών συμφωνιών με τρίτες χώρες, για να αντιμετωπίσει τα διαρθρωτικά αίτια του 

προβλήματος της συρρίκνωσης του χώρου και να σχεδιάσει μια πολυδιάστατη 

προσέγγιση, δεδομένου ότι ορισμένες χώρες, περιλαμβανομένων και αναπτυσσομένων 

χωρών, επιβάλλουν περιορισμούς, όπως αυθαίρετες απαιτήσεις καταχώρισης και 

υποβολής εκθέσεων, διαστρεβλωμένες κατηγορίες για ποινικά αδικήματα, 

περιλαμβανομένων ποινικών νόμων για δυσφήμηση, επιδρομές και ελέγχους, 

αντιτρομοκρατικά μέτρα και μέτρα ασφάλειας, απαγορεύσεις μετακίνησης, πάγωμα 

περιουσιακών στοιχείων και στέρηση της ελευθερίας· εκφράζει την ανησυχία του για το 

γεγονός ότι, όταν οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών μπορούν νόμιμα να λαμβάνουν 

χρηματοδότηση από το εξωτερικό, μπορούν να χαρακτηριστούν «ξένοι πράκτορες» και 

να στιγματιστούν, με αποτέλεσμα να αυξηθούν σημαντικά οι κίνδυνοι που 

αντιμετωπίζουν· καλεί την ΕΕ να ενισχύσει τα μέσα και τις πολιτικές της για την 

προώθηση της οικοδόμησης θεσμών και του κράτους δικαίου και να εισαγάγει ισχυρά 

κριτήρια για λογοδοσία και καταπολέμηση της ατιμωρησίας για αυθαίρετες συλλήψεις, 

κατάχρηση εξουσίας από την αστυνομία, βασανιστήρια και άλλες μορφές 

κακομεταχείρισης υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, λαμβάνοντας υπόψη ότι 

γυναίκες και άνδρες το βιώνουν διαφορετικά· 

6. θεωρεί ότι χρειάζεται μια σαφέστερη συνάρτηση μεταξύ των διαφόρων μέσων εξωτερικής 

πολιτικής της ΕΕ· π.χ. όταν καθορίζονται οι επιχορηγήσεις για αναπτυξιακή συνεργασία 

με τρίτες χώρες, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι τάσεις και η κατάσταση όσον αφορά 

την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις δημοκρατικές ελευθερίες στην 

ενδιαφερόμενη χώρα και ο βαθμός στον οποίο οι θέσεις της στο πλαίσιο της εξωτερικής 

της πολιτικής πλησιάζουν αυτές της ΕΕ· 

7. καλεί την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), τα κράτη 

μέλη, την ΑΕ/ΥΕ και τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα να 

έχουν πιο δυναμική παρουσία, να διατυπώνουν με συνοχή και εγκαίρως ενστάσεις πολύ 
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πριν από την έγκριση περιοριστικών νόμων και πρακτικών όσον αφορά τις ΟΚΠ και να 

θίγουν το ζήτημα αυτό συστηματικά στον διάλογο για θέματα πολιτικής και ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων στο ανώτατο επίπεδο· προειδοποιεί κατά περιπτώσεων χρησιμοποίησης ενός 

υπερβολικά ευρέος προσδιορισμού της τρομοκρατίας με σκοπό τη φίμωση 

δημοσιογράφων, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτικών 

αντιφρονούντων· θεωρεί ότι οι φορείς της ΕΕ θα πρέπει να εξακολουθήσουν να 

εφαρμόζουν αιρεσιμότητα όταν παρέχουν χρηματοδοτική αρωγή σε κυβερνήσεις 

αναπτυσσομένων χωρών βάσει του χώρου που παραχωρούν στην κοινωνία των πολιτών· 

τονίζει τη σημασία του ρόλου των αντιπροσωπειών της ΕΕ και ενθαρρύνει την περαιτέρω 

συμμετοχή τους στη στήριξη οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και μεμονωμένων 

ακτιβιστών, μεταξύ άλλων με την παροχή συνδρομής σε δικαστικές διαδικασίες και την 

παρακολούθηση των δικών υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· θεωρεί ότι, σε 

περιπτώσεις ταχείας και δραματικής συρρίκνωσης των χώρου της κοινωνίας των πολιτών, 

τα κράτη μέλη θα πρέπει σε υψηλό επίπεδο και δημοσίως να αναγνωρίζουν τις θιγόμενες 

ΜΚΟ υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους μεμονωμένους υπερασπιστές 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για το έργο τους, διοργανώνοντας π.χ. συναντήσεις μαζί 

τους κατά τη διάρκεια επίσημων επισκέψεων· 

8. καλεί όλους τους φορείς της ΕΕ να υποστηρίξουν αποτελεσματικότερα σε πολυμερή 

φόρα την ενίσχυση του διεθνούς νομικού πλαισίου στο οποίο στηρίζεται η δημοκρατία 

και τα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ άλλων μέσω συνεργασίας με πολυμερείς 

οργανώσεις, όπως ο ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών διαδικασιών του ΟΗΕ και 

του μηχανισμού των παγκοσμίων περιοδικών ανασκοπήσεων (UPR) του Συμβουλίου 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, και με περιφερειακές οργανώσεις, όπως ο 

Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ), η Αφρικανική Ένωση (ΑΕ), η Ένωση 

Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), ο Αραβικός Σύνδεσμος (ΑΣ) και η ομάδα 

εργασίας της κοινωνίας των δημοκρατιών σχετικά με την ενδυνάμωση και την προστασία 

της κοινωνίας των πολιτών· υπενθυμίζει πόσο σημαντικό είναι για την Ένωση να 

δημιουργήσει με το σύνολο των κρατών εταίρων έναν διάλογο χωρίς αποκλεισμούς 

σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, με τη συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας 

των πολιτών· καλεί την Ένωση και τα κράτη μέλη της να ενισχύσουν τα προγράμματά 

τους για την καλή διακυβέρνηση με τις τρίτες χώρες και να προωθήσουν την ανταλλαγή 

καλών πρακτικών ως προς την ένταξη και συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των 

πολιτών στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων· θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να 

προωθηθούν τριμερείς διάλογοι μεταξύ κυβερνήσεων, ΕΕ και οργανώσεων της κοινωνίας 

των πολιτών, μεταξύ άλλων και για δύσκολα θέματα, όπως η ασφάλεια και η 

μετανάστευση· 

9. ζητεί τη δημιουργία ενός μηχανισμού «παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης 

για τη συρρίκνωση του χώρου», με τη συμμετοχή όλων των σχετικών θεσμικών οργάνων 

της ΕΕ, που θα είναι σε θέση να παρακολουθεί τις απειλές κατά του χώρου της κοινωνίας 

των πολιτών και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να κρούει τον 

κώδωνα του κινδύνου όποτε υπάρχουν στοιχεία ότι μια αναπτυσσόμενη χώρα ετοιμάζει 

σοβαρούς νέους περιορισμούς κατά της κοινωνίας των πολιτών, ή όταν η κυβέρνηση 

χρησιμοποιεί διευθυνόμενες από την κυβέρνηση μη κυβερνητικές οργανώσεις (GONGO) 

για να δημιουργούν την εντύπωση ότι υπάρχει μια ανεξάρτητη οργάνωση της κοινωνίας 

των πολιτών, έτσι ώστε η ΕΕ να μπορεί να ανταποκριθεί πιο έγκαιρα, συντονισμένα και 

με απτό τρόπο· 
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10. αναλαμβάνει τη δέσμευση, σε ετήσια βάση και σε στενή διαβούλευση με τους 

ενδιαφερόμενους θεσμικούς φορείς και παράγοντες των ΜΚΟ, να καταρτίζει κατάλογο 

των χωρών όπου ο χώρος της κοινωνίας των πολιτών βρίσκεται υπό τη μεγαλύτερη 

απειλή· 

11. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία 

και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΜΔΑΑ) για την αντιμετώπιση της συρρίκνωσης του 

χώρου και της κατάστασης των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· εκφράζει 

τη λύπη του διότι τα ετήσια ποσά σε ορισμένες χώρες βρίσκονται σε εξαιρετικά χαμηλά 

επίπεδα· καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει νέες μορφές ακτιβισμού προς 

χρηματοδότηση από το ΕΜΔΑΑ, υιοθετώντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τις 

ΟΚΠ, και να συνεχίσει τις προσπάθειές της ώστε να θέσει σε εφαρμογή μια πιο ευέλικτη 

και απλουστευμένη διαδικασία πρόσβασης σε χρηματοδότηση από το ΕΜΔΑΑ, 

ειδικότερα για τους νέους, συμπεριλαμβανομένων σημαντικότερων εξαιρέσεων για τις 

ΟΚΠ που διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο και στήριξης για μη καταχωρισμένες ομάδες που 

θα πρέπει κάποια στιγμή να αναγνωρισθούν από τις αρχές· θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί 

μεγαλύτερη έμφαση στη στήριξη σε τοπικές ομάδες και παράγοντες, δεδομένου ότι τα 

ζητήματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα παρουσιάζονται συχνά με τρόπο πιο 

ρεαλιστικό και σοβαρό σε τοπικό επίπεδο· επαναλαμβάνει πόσο σημαντικό είναι το 

Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (EIDHR) που 

παρέχει επείγουσα άμεση χρηματοδοτική και υλική υποστήριξη σε υπερασπιστές των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διατρέχουν κίνδυνο, καθώς και το ταμείο έκτακτης 

ανάγκης που δίδει τη δυνατότητα στις αντιπροσωπείες της ΕΕ να τους παρέχουν άμεσες 

ad hoc επιχορηγήσεις· αναγνωρίζει τη σημασία των συνασπισμών ή ομίλων διεθνών και 

εθνικών παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών για τη διευκόλυνση και προστασία του 

έργου των τοπικών ΜΚΟ από κατασταλτικά μέτρα· καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και 

τα κράτη μέλη να προωθήσουν την αποτελεσματική κοινή εφαρμογή των κατευθυντήριων 

γραμμών της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις τρίτες 

χώρες όπου απειλείται η κοινωνία των πολιτών, εγκρίνοντας τοπικές στρατηγικές για να 

τεθούν σε πλήρη λειτουργία· 

12. καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να καθιερώσουν βέλτιστες πρακτικές και να 

αναπτύξουν σαφή κριτήρια αναφοράς και δείκτες που σχετίζονται με συρρίκνωση του 

χώρου στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 

δημοκρατία, και ενδιάμεση επανεξέταση του ΕΜΔΑΑ προκειμένου να υπολογιστεί η 

απτή πρόοδος. 
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