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JAVASLATOK 

A Külügyi Bizottság felhívja a Fejlesztési Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy 

állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. elítéli a civil társadalom mozgástere szűkülésének jelenségét, amely részét képezi a 

globális önkényuralmi, demokrácia és emberi jogok elleni jelenségeknek; sajnálatát fejezi 

ki amiatt, hogy bizonyos harmadik országok gyakran korlátozzák a véleménynyilvánítási 

szabadságot az eltérő vélemények és a kritika elhallgattatása érdekében, többek között 

online, a mobil internet letiltásával, a közösségi média korlátozásával és a külföldi 

csoportokkal való kommunikáció betiltásával; emlékeztet arra, hogy e korlátozások 

bizonyos csoportokat, köztük a nőket, a fiatalokat, az LMBTI-személyeket, a 

kisebbségeket – például a romákat –, az őslakos népeket, a fogyatékossággal élő 

személyeket, aránytalanul sújtanak; felszólítja a kormányokat, hogy folytassanak 

vizsgálatot és biztosítsák az elszámoltathatóságot a csak a véleménynyilvánítási, a 

gyülekezési és az egyesülési szabadsághoz fűződő jogaikat gyakorló civil társadalmi 

szervezetekkel és egyéni aktivistákkal szemben alkalmazott zaklatások és 

megfélemlítések vonatkozásában; figyelmeztet arra, hogy a biztonsági erők a 

gyülekezések elnyomása érdekében egyre nagyobb mértékben alkalmaznak szükségtelen 

és túlzott erőszakot, többek között megfigyelés, önkényes fogva tartás, kínzás és rossz 

bánásmód egyéb formái, valamint halálbüntetés kiszabása révén; aggodalmát fejezi ki 

amiatt, hogy bizonyos államokban súlyosan korlátozzák a sajtószabadságot, a független 

média zaklatáson és elnyomó jogszabályokon alapuló felszámolása révén, arra 

kényszerítve ezáltal újságírókat és bloggereket, hogy válasszanak az öncenzúra, a zaklatás 

és letartóztatás, vagy a száműzetés között; emlékeztet arra, hogy egy társadalom hosszú 

távú stabilitása, demokráciája és ellenálló képessége kizárólag a polgári mozgástér 

autonómiájának és a véleménynyilvánítási, a véleményalkotási, a békés gyülekezési és az 

egyesülési szabadságnak a biztosításával érhető el és tartható fenn; megjegyzi, hogy a 

civil társadalmat érintő korlátozások és fenyegetések nem állami szereplőktől, például az 

üzleti ágazatból is származhatnak; elítéli, hogy számos állam a civil társadalom ellen 

intézett támadásai ellenére büntetlenséget élvez, és sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 

szóban forgó államok és az EU közötti kapcsolatokra nincsenek hatással az említett 

támadások; 

2. mély aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az emberijog-védőket világszerte egyre több 

támadás éri; felszólítja az EU-t, és különösen a Bizottság alelnökét/az Unió külügyi és 

biztonságpolitikai főképviselőjét az (alelnök/főképviselő), hogy fogadjon el olyan 

szakpolitikát, amely következetesen és egyértelműen elítéli az emberijog-védők 

meggyilkolását, illetve az ellenük irányuló erőszakos cselekedetekre, üldöztetésre, 

fenyegetésre, zaklatásra, elrablásra, bebörtönzésre vagy önkényes letartóztatásra tett 

bármilyen kísérletet, és marasztalja el az ilyen atrocitások elkövetőit vagy megengedőit, 

valamint, hogy fokozza az emberijog-védőket nyíltan és egyértelműen támogató nyilvános 

diplomáciáját; ösztönzi az uniós küldöttségeket és a tagállamok diplomáciai képviseleteit, 

hogy továbbra is aktívan támogassák az emberijog-védőket, különösen a perek rendszeres 

nyomon követése, a bebörtönzött emberijog-védők látogatása, valamint adott esetben az 

egyes esetekről szóló nyilatkozatok kiadása révén; 

3. hangsúlyozza, hogy a civil társadalom mozgásterének csökkenése globális jelenség, amely 
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nem csak a fejlődő országokban fordul elő, hanem egyre inkább a fejlett demokráciákban 

és a közepes és magas jövedelmű országokban, köztük EU-tagállamokban és az EU 

néhány legközelebbi szövetségesénél; felszólítja az Európai Uniót és a tagállamokat, hogy 

a civil társadalom alapvető jogainak szigorú tiszteletben tartásával mutassanak példát, és 

tegyenek az ezen a téren tapasztalható kedvezőtlen tendenciák ellen; 

4. felszólítja az EU-t, hogy ismerje el annak szükségességét, hogy iránymutatást nyújtson a 

kedvezményezett országok kormányainak, politikai pártjainak, parlamentjeinek és 

közigazgatási szerveinek a civil társadalmi szervezetek hatékony munkáját lehetővé tevő 

megfelelő jogi, igazgatási és politikai környezet kialakítására irányuló stratégiáik 

kidolgozásában; 

5. úgy véli, hogy az EU-nak külpolitikai eszközeit – ideértve a emberi jogi és fejlesztési 

eszközöket és a harmadik országokkal kötött kétoldalú megállapodásokat – a szűkülő 

mozgástér problémája szerkezeti okainak kezelésére és egy sokrétű megközelítés 

kialakítására kellene használnia, mivel néhány, többek között fejlődő ország olyan 

korlátozásokat alkalmaz, mint amilyen az önkényes nyilvántartásba vételi és jelentéstételi 

előírások, a torzított büntetőjogi feljelentések, többek között a becsületsértésre vonatkozó 

büntetőjogi jogszabályok, a rajtaütések és ellenőrzések, valamint a terrorizmus elleni 

küzdelemre irányuló és biztonsági intézkedések, az utazási tilalmak, a vagyoni eszközök 

befagyasztása és a szabadságelvonás; aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy amikor a civil 

társadalmi szervezetek jogszerűen részesülhetnek külföldről érkező finanszírozásban, 

„külföldi ügynöknek” minősíthetik és ezzel megbélyegzik őket, és jelentősen növelik 

azokat a kockázatokat, amelyekkel szembe kell nézniük; felszólítja az EU-t, hogy erősítse 

meg az intézményfejlesztésre és a jogállamiságra összpontosító eszközeit és politikáit, és 

foglaljon bele ezekbe az elszámoltathatóságra és az emberijog-védők önkényes 

letartóztatása, az ellenük elkövetett rendőrségi visszaélések, kínzás és a rossz bánásmód 

egyéb formáinak büntetlensége elleni küzdelemre irányuló szigorú referenciaértékeket, 

figyelembe véve, hogy a nők és a férfiak mindezt eltérően élik meg; 

6. úgy véli, hogy egyértelműbb kapcsolatnak kell fennállnia az EU különféle külpolitikai 

eszközei között: például a harmadik országok fejlesztési együttműködési előirányzatainak 

meghatározása során figyelembe kell venni az emberi jogok védelmével és a 

demokratikus szabadságjogokkal kapcsolatos tendenciákat és helyzetet az érintett 

országban, valamint azt, hogy mennyire egyezik az adott ország külpolitikai álláspontja az 

Unióéval; 

7. felhívja a Bizottságot, az Európai Külügyi Szolgálatot (EKSZ), a tagállamokat, az 

alelnököt/főképviselőt és az Európai Unió emberi jogokért felelős különleges képviselőjét, 

hogy aktívabban, következetesebben és a megfelelő időben, jóval a civil társadalmi 

szervezeteket korlátozó jogszabályok és gyakorlatok elfogadását megelőzően adjanak 

hangot tiltakozásuknak, és ezt a témát rendszeresen vessék fel a legmagasabb szintű 

politikai és emberi jogi párbeszédek során; óva int a terrorizmus szélsőségesen tág 

fogalmának alkalmazásától, amelynek célja, hogy elhallgattassa az újságírókat, az 

emberijog-védőket és a politikai másként gondolkodókat; úgy véli, hogy az uniós 

szereplőknek a civil társadalom számára biztosított mozgástértől függő feltételeken 

alapuló megközelítést kellene érvényesítenie, amikor pénzügyi támogatást nyújtanak a 

fejlődő országok kormányainak; hangsúlyozza az uniós küldöttségek kiemelkedő szerepét 

a civil társadalmi szervezeteknek és egyéni aktivistáknak – többek között a bírósági 
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eljárásokban biztosított segítség és az emberijog-védők bírósági eljárásainak nyomon 

követése révén – nyújtott támogatásban, és további közreműködésre ösztönöz e téren; úgy 

véli, hogy a civil társadalmi mozgástér gyors és drámai szűkülésével járó esetekben az 

uniós tagállamoknak magas szintű nyilvános elismerést kellene biztosítaniuk az érintett 

emberi jogi nem kormányzati szervezetek/egyéni emberijog-védők számára munkájukért, 

például azáltal, hogy hivatalos látogatások során meglátogatják őket; 

8. felhívja valamennyi uniós szereplőt, hogy a többoldalú fórumokon támogassa 

hatékonyabban a demokráciát és emberi jogokat alátámasztó nemzetközi jogi keret 

erősítését, többek között a többoldalú szervezetek, például az ENSZ – ideértve az ENSZ 

különleges eljárásait és az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa időszakos egyetemes 

helyzetértékelési mechanizmusát –, és olyan regionális szervezetek bevonásával, mint az 

Amerikai Államok Szervezete (OAS), az Afrikai Unió (AU), a Délkelet-ázsiai Nemzetek 

Szövetsége (ASEAN) és a Demokráciák Közösségének a civil társadalom előmozdításával 

és védelmezésével foglalkozó munkacsoportja; emlékeztet annak fontosságára, hogy az 

Unió mindenre kiterjedő emberi jogi párbeszédet alakítson ki valamennyi 

partnerállammal, a civil társadalmi szervezetek bevonásával; felhívja az Uniót és a 

tagállamait, hogy erősítsék meg a jó kormányzást célzó programjaikat a harmadik 

országokkal, és mozdítsák elő a civil társadalmi szervezetek döntéshozatali folyamatokba 

való bevonásával és azokban való részvételével kapcsolatos bevált gyakorlatok cseréjét; 

úgy véli, hogy a kormányok, az EU és a civil társadalmi szervezetek között szükség van a 

többek között olyan kényes kérdésekről folytatott háromoldalú párbeszéd előmozdítására, 

mint a biztonság és a migráció; 

9. kéri, hogy az érintett uniós intézmények bevonásával hozzanak létre egy szűkülő 

mozgástérrel kapcsolatos nyomon követési és korai előrejelző mechanizmust, amely 

nyomon tudja követni a civil társadalom mozgásterével kapcsolatos és az emberijog-

védők elleni fenyegetéseket, és riasztást tud adni, ha egy fejlődő ország bizonyíthatóan a 

civil társadalmat sújtó, súlyos korlátozás bevezetésére készül, vagy ha a független civil 

társadalom megléte látszatának fenntartására a kormány által kialakított nem kormányzati 

szervezeteket (GONGO) alkalmaz, és így az EU gyorsabban, koordináltabban és 

kézzelfoghatóbb módon tud válaszlépéseket tenni; 

10. vállalja, hogy az érintett intézményi és nem kormányzati szereplőkkel mélyreható 

konzultációt folytatva évente összeállítják azoknak az országoknak a listáját, amelyekben 

a civil társadalom mozgástere a leginkább veszélyben van; 

11. felhívja a Bizottságot, hogy növelje a demokrácia és az emberi jogok európai eszközének 

(EIDHR) a szűkülő mozgástér és az emberijog-védők helyzetének kezelésére irányuló 

pénzeszközeit; sajnálja, hogy néhány országban az éves összegek rendkívül alacsony 

szinten állnak; felhívja a Bizottságot, hogy a civil társadalmi szervezetekkel kapcsolatban 

alkalmazott átfogó megközelítés segítségével határozza meg a demokrácia és az emberi 

jogok európai eszközéből finanszírozandó tevékenységek új formáit, és a demokrácia és 

az emberi jogok európai eszköze keretében rendelkezésre álló finanszírozás lehívása 

tekintetében továbbra is léptessen életbe rugalmasabb és egyszerűbb eljárást, különösen a 

fiatalok számára, beleértve a fokozottan veszélyeztetett civil társadalmi szervezeteknek 

biztosított jelentősebb kivételeket és a nyilvántartásba nem vett, a hatóságok által 

végezetül elismerendő csoportok támogatását; úgy véli, hogy nagyobb hangsúlyt kell 

fektetni a helyi csoportok és szereplők támogatására, mivel az emberi jogokat érintő 
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problémák helyi szinten gyakran valóságosabban és fokozottabban jelentkeznek; 

megismétli, hogy a demokrácia és az emberi jogok európai eszköze fontos szerepet játszik 

abban, hogy a veszélyben lévő emberijog-védőknek sürgős közvetlen pénzügyi és anyagi 

támogatást nyújtsanak, valamint kiemeli a szükséghelyzeti alap fontosságát, amely 

lehetővé teszi az Unió küldöttségei számára, hogy közvetlen eseti támogatást nyújtsanak a 

veszélyben lévő emberijog-védők számára; elismeri a nemzetközi és nemzeti civil 

társadalmi szereplők szövetségeinek vagy csoportosulásainak fontosságát a helyi nem 

kormányzati szervezetek megtorló intézkedésekkel szembeni munkájának elősegítése és 

védelme terén; felszólítja a Bizottságot, az Európai Külügyi Szolgálatot és a tagállamokat, 

hogy támogassák az Európai Unió emberi jogok védelmezőiről szóló iránymutatásának 

hatékony és közös végrehajtását valamennyi olyan harmadik országban, amelyben a civil 

társadalom tevékenységeit veszély fenyegeti, azáltal, hogy az iránymutatások teljes körű 

működésének biztosítása érdekében helyi stratégiákat fogadnak el; 

12. felhívja a Bizottságot és az Európai Külügyi Szolgálatot, hogy a szűkülő mozgástér 

kapcsán határozzon meg bevált gyakorlatokat és dolgozzon ki egyértelmű 

referenciaértékeket és mutatókat az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó uniós 

cselekvési terv és a demokrácia és az emberi jogok európai eszközének félidős 

felülvizsgálata keretében a kézzelfogható előrelépés mérése érdekében. 
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