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WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Rozwoju, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. potępia zjawisko kurczenia się przestrzeni społeczeństwa obywatelskiego, które stanowi 
część światowego autorytarnego oporu wobec demokracji i praw człowieka; ubolewa nad 
tym, że w niektórych krajach trzecich wolność słowa jest często ograniczana w celu 
uciszania protestów bądź krytyki, w tym w sieci przez blokowanie internetu mobilnego, 
nakładanie ograniczeń na media społecznościowe i zakaz komunikacji z grupami 
zagranicznymi; przypomina, że niektóre grupy, takie jak kobiety, młodzież, osoby LGBTI 
i mniejszości, np. Romowie, ludy tubylcze i osoby niepełnosprawne, nieproporcjonalnie 
cierpią z powodu tych ograniczeń; wzywa rządy do prowadzenia dochodzeń i zapewnienia 
rozliczalności za akty prześladowania i zastraszania organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego i indywidualnych działaczy, którzy korzystają wyłącznie z 
przysługującego im prawa do wolności słowa, zgromadzeń i zrzeszania się; przestrzega 
przed wzrostem stosowania niepotrzebnej i nadmiernej siły przez służby bezpieczeństwa 
w celu represjonowania uczestników zgromadzeń, w tym przez nadzór, arbitralne 
aresztowania, tortury i innego rodzaju brutalne traktowanie, a także nakładanie kary 
śmierci; wyraża zaniepokojenie z powodu poważnych ograniczeń wolności prasy przez 
pewne państwa, które likwidują niezależne media przez nękanie i represyjne przepisy, 
zmuszając dziennikarzy i blogerów do wyboru między autocenzurą a prześladowaniami, 
aresztowaniem i wygnaniem; przypomina, że długotrwałą stabilność, demokrację i 
odporność społeczeństwa można osiągnąć i utrzymać jedynie przez zapewnienie 
otwartości i autonomii przestrzeni obywatelskiej oraz poszanowanie prawa do wolności 
słowa i opinii, w tym również w internecie, a także do pokojowych zgromadzeń i 
zrzeszania się; zauważa, że ograniczenia nakładane na społeczeństwo obywatelskie oraz 
zagrożenia dla niego mogą również wychodzić od podmiotów niepaństwowych, w tym z 
sektora biznesu; potępia panującą w wielu państwach bezkarność w atakach na 
społeczeństwo obywatelskie oraz ubolewa, że niejednokrotnie ataki te nie mają wpływu 
na stosunki między danymi państwami a UE;

2. jest głęboko zaniepokojony nasilającymi się atakami na obrońców praw człowieka na 
świecie; wzywa UE, a zwłaszcza wiceprzewodniczącą Komisji / wysoką przedstawiciel 
Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, do przyjęcia polityki potępiającej, 
systematycznie i w sposób jednoznaczny, zabójstwa obrońców praw człowieka oraz 
wszelkie próby poddania ich wszelkim formom przemocy, prześladowań, zastraszania, 
napastowania, wymuszonych zaginięć, uwięzienia lub arbitralnych aresztowań, do 
potępienia tych, którzy dopuszczają się takich aktów okrucieństwa lub tolerują je oraz do 
nasilenia dyplomacji publicznej jasno i wyraźnie wspierającej obrońców praw człowieka; 
zachęca delegatury UE i przedstawicielstwa dyplomatyczne państw członkowskich do 
dalszego aktywnego wspierania obrońców praw człowieka, w szczególności – w 
stosownych przypadkach – dzięki systematycznemu monitorowaniu rozpraw sądowych, 
odwiedzaniu ich w więzieniach i wydawaniu oświadczeń dotyczących indywidualnych 
przypadków;

3. podkreśla, że kurczenie się przestrzeni społeczeństwa obywatelskiego jest zjawiskiem 
globalnym, które nie ogranicza się tylko do krajów rozwijających się, ale ma miejsce – i 
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to w coraz większym stopniu – w ugruntowanych demokracjach oraz w krajach o średnich 
i wysokich dochodach, w tym w państwach członkowskich UE i w niektórych krajach, 
które są jej najbliższymi sojusznikami; wzywa UE i jej państwa członkowskie do dawania 
przykładu w ścisłym przestrzeganiu praw podstawowych społeczeństwa obywatelskiego 
oraz do zwalczania wszelkich negatywnych tendencji w tej dziedzinie;

4. wzywa UE, aby uznała konieczność zapewnienia rządom, partiom politycznym, 
parlamentom i organom administracji w krajach będących beneficjentami wytycznych w 
zakresie opracowywania strategii mających na celu stworzenie właściwego otoczenia 
prawnego, administracyjnego i politycznego, aby umożliwić sprawne działanie 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego;

5. uważa, że UE powinna korzystać ze swoich instrumentów polityki zagranicznej, w tym z 
instrumentów na rzecz rozwoju i praw człowieka oraz umów dwustronnych z krajami 
trzecimi, w celu radzenia sobie ze strukturalnymi przyczynami problemu kurczenia się 
przestrzeni społeczeństwa obywatelskiego, a także z myślą o wypracowaniu 
wielowymiarowego podejścia, ponieważ niektóre kraje, w tym kraje rozwijające się, 
nakładają restrykcje, takie jak arbitralne wymogi dotyczące rejestracji i 
sprawozdawczości, fałszywe zarzuty karne, w tym przepisy prawa karnego dotyczące 
zniesławienia, naloty służb i audyty, środki zwalczania terroryzmu i środki 
bezpieczeństwa, zakaz podróży, zamrażanie aktywów i pozbawienie wolności; wyraża 
zaniepokojenie, że w sytuacji, gdy organizacja społeczeństwa obywatelskiego może w 
sposób zgodny z prawem otrzymać finansowanie z zagranicy, może ona być uznana za 
„podmiot zewnętrzny”, co doprowadza do jej stygmatyzacji i znacznie zwiększa 
zagrożenia, przed którymi stoi; wzywa UE do zintensyfikowania instrumentów i polityk 
dotyczących tworzenia instytucji i praworządności, aby uwzględnić wyraźne poziomy 
odniesienia w zakresie rozliczalności i walki z bezkarnością osób odpowiedzialnych za 
arbitralne aresztowania, nadużycia policji, tortury oraz innego rodzaju brutalne 
traktowanie obrońców praw człowieka, pamiętając, że kobiety i mężczyźni doświadczają 
tego w różny sposób;

6. uważa, że musi istnieć wyraźniejszy związek pomiędzy różnymi instrumentami polityki 
zagranicznej UE: na przykład przy określaniu przydziałów dla krajów trzecich w ramach 
współpracy na rzecz rozwoju należy wziąć pod uwagę tendencje i sytuację w zakresie 
obrony praw człowieka i swobód demokratycznych w danym kraju, a także to, na ile 
stanowiska tego kraju w dziedzinie polityki zagranicznej są zbliżone do stanowisk 
zajmowanych przez UE;

7. wzywa Komisję, Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ), państwa 
członkowskie, wiceprzewodniczącą / wysoką przedstawiciel oraz Specjalnego 
Przedstawiciela UE ds. Praw Człowieka do bardziej zdecydowanego, spójnego i 
terminowego zgłaszania sprzeciwu na długo przed przyjęciem surowych przepisów i 
praktyk dotyczących organizacji społeczeństwa obywatelskiego, a także do 
systematycznego poruszania tego tematu w ramach rozmów na temat polityki i praw 
człowieka, prowadzonych na najwyższym szczeblu; przestrzega przed przypadkami 
stosowania zbyt szerokiej definicji terroryzmu, aby uciszać dziennikarzy, obrońców praw 
człowieka i dysydentów politycznych; uważa, że podmioty unijne powinny w dalszym 
ciągu stosować warunkowość przy przyznawaniu pomocy finansowej dla rządów krajów 
rozwijających się w oparciu o przestrzeń oferowaną społeczeństwu obywatelskiemu; 
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podkreśla znaczenie roli delegatur UE i zachęca je do dalszego zaangażowania we 
wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego i indywidualnych działaczy, w tym 
dzięki oferowaniu pomocy w rozprawach sądowych i monitorowaniu rozpraw sądowych 
obrońców praw człowieka;; uważa, że w przypadkach gwałtownego i dramatycznego 
kurczenia się przestrzeni społeczeństwa obywatelskiego państwa członkowskie powinny 
wyrazić na wysokim szczeblu publiczne uznanie dla poszkodowanych organizacji 
pozarządowych zajmujących się prawami człowieka oraz dla obrońców praw człowieka 
za ich pracę, na przykład przez odwiedzanie ich podczas oficjalnych wizyt;

8. wzywa wszystkie podmioty unijne do bardziej skutecznego opowiadania się na 
wielostronnych forach za wzmacnianiem międzynarodowych ram prawnych stanowiących 
podstawę demokracji i praw człowieka, m.in. przez angażowanie się we współpracę z 
organizacjami wielostronnymi, takimi jak ONZ, w tym specjalnymi procedurami ONZ i 
mechanizmem powszechnego okresowego przeglądu praw człowieka Rady Praw 
Człowieka ONZ oraz organizacjami regionalnymi, takimi jak Organizacja Państw 
Amerykańskich (OPA), Unia Afrykańska (UA), Stowarzyszenie Narodów Azji 
Południowo-Wschodniej (ASEAN), Liga Arabska (LA) oraz grupa robocza Wspólnoty 
Demokracji zajmująca się umożliwianiem działania i ochroną społeczeństwa 
obywatelskiego; przypomina, jak ważne jest dla Unii nawiązanie z wszystkimi krajami 
partnerskimi pluralistycznego dialogu na temat praw człowieka poprzez włączenie 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego; wzywa zarówno Unię, jak i jej państwa 
członkowskie do wzmocnienia programów dotyczących dobrych rządów z krajami 
trzecimi oraz do promowania wymiany dobrych praktyk w zakresie włączenia 
społecznego i udziału organizacji społeczeństwa obywatelskiego w procesie decyzyjnym; 
uważa, że konieczne jest promowanie trójstronnego dialogu między rządami, UE a 
organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, w tym na temat trudnych kwestii, takich jak 
bezpieczeństwo i migracja;

9. domaga się stworzenia mechanizmu „monitorowania kurczenia się przestrzeni 
społeczeństwa obywatelskiego i wczesnego ostrzegania przed nim” przy udziale 
odpowiednich instytucji UE będących w stanie monitorować zagrożenia dla przestrzeni 
społeczeństwa obywatelskiego i dla obrońców praw człowieka oraz wystosować 
ostrzeżenie, gdy kraj rozwijający się zamierza nałożyć kolejne poważne ograniczenia na 
społeczeństwo obywatelskie lub gdy rząd wykorzystuje utworzone przez siebie 
organizacje pozarządowe, aby symulować istnienie niezależnego społeczeństwa 
obywatelskiego, tak aby UE mogła zareagować w sposób szybszy, skoordynowany i 
wymierny;

10. zobowiązuje się do ustanowienia, w ujęciu rocznym i w ścisłym porozumieniu z 
właściwymi podmiotami instytucjonalnymi i organizacjami pozarządowymi, wykazu 
krajów, w których przestrzeń społeczeństwa obywatelskiego jest najbardziej zagrożona;

11. wzywa Komisję do zwiększenia funduszy Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania 
Demokracji i Praw Człowieka (EIDHR), aby zwalczać zjawisko kurczenia się przestrzeni 
społeczeństwa obywatelskiego oraz zająć się sytuacją obrońców praw człowieka; 
ubolewa, że kwoty roczne w niektórych krajach pozostają na wyjątkowo niskim poziomie; 
wzywa Komisję do określenia nowych form działalności finansowanych z EIDHR 
poprzez przyjęcie kompleksowego podejścia do organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego oraz do kontynuowania wysiłków na rzecz wprowadzenia bardziej 



PE603.109v02-00 6/8 AD\1130377PL.docx

PL

elastycznej i uproszczonej procedury związanej z dostępem do finansowania z EIDHR, w 
szczególności dla ludzi młodych, obejmującej bardziej znaczące odstępstwa na rzecz 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego znajdujących się w szczególnym 
niebezpieczeństwie oraz wsparcie dla grup niezarejestrowanych, które powinny 
ostatecznie zostać uznane przez władze; uważa, że należy położyć większy nacisk na 
wsparcie dla grup i podmiotów lokalnych, ponieważ problemów związanych z prawami 
człowieka często doświadcza się w sposób bardziej rzeczywisty i dotkliwy na poziomie 
lokalnym; ponownie podkreśla znaczenie EIDHR w zapewnianiu pilnego bezpośredniego 
wsparcia finansowego i materialnego obrońcom praw człowieka, którym zagraża 
niebezpieczeństwo, oraz funduszu pomocy w sytuacjach kryzysowych, który umożliwia 
delegaturom UE przyznawanie obrońcom praw człowieka bezpośrednich doraźnych 
dotacji; uznaje znaczenie koalicji lub konsorcjów międzynarodowych i krajowych 
podmiotów społeczeństwa obywatelskiego dla ułatwiania i ochrony pracy lokalnych 
organizacji pozarządowych na rzecz zwalczania środków represyjnych; wzywa Komisję, 
ESDZ i państwa członkowskie do wspierania skutecznego, wspólnego wdrażania 
Wytycznych UE w sprawie obrońców praw człowieka we wszystkich krajach trzecich, w 
których społeczeństwo obywatelskie jest zagrożone, dzięki przyjęciu lokalnych strategii 
na rzecz ich pełnej operacyjności;

12. wzywa Komisję i ESDZ do ustalenia najlepszych praktyk i wypracowania jasnych 
standardów i wskaźników związanych z kurczeniem się przestrzeni społeczeństwa 
obywatelskiego w kontekście Planu działania UE dotyczącego praw człowieka i 
demokracji, a także śródokresowego przeglądu EIDHR w celu zmierzenia konkretnych 
postępów.
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