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SUGESTII 

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru dezvoltare, competentă în fond, 

includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

1. denunță fenomenul restrângerii spațiului societății civile, care face parte dintr-o reacție 

autoritară la nivel global împotriva democrației și a drepturilor omului; regretă că în 

anumite țări terțe libertatea de exprimare este adesea limitată sau restricționată pentru a 

reduce la tăcere oponenții și criticile, inclusiv online prin blocarea internetului mobil, prin 

restricționarea platformelor de socializare și prin interzicerea comunicării cu grupurile 

străine; reamintește faptul că anumite grupuri, cum ar fi femeile, tinerii, persoanele 

LGBTI, minoritățile, precum romii, popoarele indigene, persoanele cu dizabilități, sunt 

afectate în mod disproporționat de aceste restricții; invită guvernele să investigheze și să 

asigure tragerea la răspundere pentru actele de hărțuire și intimidare împotriva 

organizațiilor și activiștilor societății civile (OSC) care nu fac decât să-și exercite dreptul 

la libertatea de exprimare, de întrunire și de asociere; avertizează în legătură cu utilizarea 

inutilă și excesivă tot mai frecventă a forței de către forțele de securitate pentru a reprima 

întrunirile, inclusiv prin supraveghere, detenție arbitrară, tortură și alte tratamente 

violente, precum și prin aplicarea pedepsei capitale; își exprimă îngrijorarea cu privire la 

restricțiile severe ale libertății presei impuse de către anumite state, care desființează 

mass-media independentă prin hărțuire și legi represive, obligând jurnaliștii și bloggerii să 

aleagă între auto-cenzură, hărțuire și arestare, sau exil; reamintește că, pe termen lung, 

stabilitatea, democrația și reziliența unei societăți nu pot fi realizate și păstrate decât prin 

menținerea deschiderii și autonomiei spațiului civic și respectarea dreptului la libertatea de 

opinie și exprimare, inclusiv pe internet, de întrunire pașnică și de asociere; constată faptul 

că restricțiile și amenințările la adresa societății civile pot veni, de asemenea, din partea 

actorilor nestatali, inclusiv din sectorul afacerilor; denunță impunitatea de care beneficiază 

mai multe state membre care atacă societatea civilă și regretă faptul că relațiile dintre 

anumite state și UE rămân uneori neschimbate, în pofida acestor atacuri; 

2. este profund îngrijorat de atacurile tot mai frecvente împotriva apărătorilor drepturilor 

omului (ADO) la nivel mondial; invită UE și în special Vicepreședinta Comisiei/Înaltă 

Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) să adopte 

o politică de denunțare sistematică și fără echivoc a asasinării apărătorilor drepturilor 

omului și a tuturor încercărilor de a-i supune oricărei forme de violență, persecuțiilor, 

amenințărilor, hărțuirii, disparițiilor forțate, detenției sau arestărilor arbitrare, precum și 

să-i condamne pe cei care săvârșesc sau tolerează asemenea atrocități și să intensifice 

diplomația publică pentru susținerea deschisă și clară a ADO; încurajează delegațiile UE 

și reprezentanțele diplomatice ale statelor membre să continue să susțină activ ADO, în 

special prin monitorizarea sistematică a proceselor, vizitarea lor în închisoare și prin 

declarații publice privind cazurile individuale, dacă este potrivit; 

3. subliniază că restrângerea spațiului societății civile este un fenomen global, care nu se 

limitează doar la țările în curs de dezvoltare, ci intervine din ce în ce mai mult și în 

democrațiile tradiționale și în țările cu venituri medii și mari, printre care se numără și 

unele state membre ale UE sau aliați dintre cei mai apropiați ai UE; invită UE și statele 

sale membre să dea un exemplu, respectând cu strictețe drepturile fundamentale ale 

societății civile și ocupându-se de tendințele negative din acest domeniu; 



 

PE603.109v02-00 4/7 AD\1130377RO.docx 

RO 

4. invită UE să ia act de necesitatea de a oferi orientări guvernelor, partidelor politice, 

parlamentelor și administrațiilor din țările beneficiare, cu privire la elaborarea unor 

strategii de creare a unui mediu juridic, administrativ și politic adecvat, care să permită 

funcționarea eficientă a organizațiilor societății civile; 

5. consideră că UE ar trebui să își folosească instrumentele de politică externă, inclusiv cele 

pentru drepturile omului și dezvoltare și acordurile bilaterale cu țările terțe, pentru a se 

ocupa de cauzele structurale ale restrângerii spațiului societății civile și a elabora o 

abordare multiformă, deoarece unele țări, printre care și cele în curs de dezvoltare, impun 

restricții cum ar fi cerințele de înregistrare și raportare arbitrare, precum și acuzații penale, 

inclusiv pe baza unor legi penale privind defăimarea, razii, audituri, măsuri anti-terorism 

de securitate, interdicții de călătorie, înghețări de active și privări de libertate de o natură 

îndoielnică; își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că, atunci când organizațiile 

societății civile au posibilitatea de a primi în mod legal finanțare străină, acestea pot fi 

etichetate ca „agenți străini”, ceea ce conduce la stigmatizare și la creșterea semnificativă 

a riscurilor cu care se confruntă; solicită UE să-și consolideze instrumentele și politicile de 

edificare a instituțiilor și a statului de drept și să includă repere clare pentru asumarea 

răspunderii și combaterea impunității pentru arestările arbitrare, abuzurile poliției, tortură 

și alte forme de maltratare a apărătorilor drepturilor omului, ținând seama de faptul că 

femeile și bărbații trăiesc în mod diferit experiența acestora; 

6. consideră că trebuie să existe o legătură mai clară între diferitele instrumente de politică 

externă ale UE: de exemplu, la stabilirea alocărilor pentru cooperarea pentru dezvoltare în 

țările terțe, ar trebui să se țină seama de tendințele și de situația apărării drepturilor omului 

și a libertăților democratice din țara în cauză, precum și de cât de apropiate de UE sunt 

pozițiile sale în materie de politică externă; 

7. invită Comisia, Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE), statele membre, VP/ÎR și 

Reprezentantul Special al UE pentru drepturile omului să dea dovadă de mai multă forță, 

coerență și rapiditate atunci când își prezintă obiecțiile cu privire la legile restrictive 

privind OSC și să ridice această problemă sistematic în dialogurile politice și în cele pe 

tema drepturilor omului, la nivelul cel mai înalt; atrage atenția asupra cazurilor de utilizare 

a unei definiții excesiv de generale a terorismului pentru a reduce la tăcere jurnaliștii, 

apărătorii drepturilor omului și disidenții politici; consideră că actorii din UE ar trebui 

condiționeze alocarea asistenței financiare guvernelor țărilor în curs de dezvoltare de 

spațiul acordat societății civile; subliniază rolul important al delegațiilor UE și încurajează 

implicarea lor în continuare în sprijinirea OSC și a activiștilor, inclusiv prin oferirea de 

asistență în procedurile judiciare și prin monitorizarea proceselor ADO; consideră că, în 

cazurile de diminuare rapidă și dramatică a spațiului societății civile, statele membre ar 

trebui să acorde o recunoaștere publică la nivel înalt a activității ONG-urilor și a 

persoanelor care militează pentru drepturilor omului afectate, de exemplu prin vizitarea 

acestora în timpul vizitelor oficiale; 

8. solicită tuturor actorilor UE să promoveze mai eficient, în cadrul forurilor multilaterale, 

consolidarea cadrului juridic internațional care stă la baza democrației și drepturilor 

omului, printre altele prin colaborarea cu organizațiile multilaterale, incluzând procedurile 

speciale ale ONU și mecanismul de evaluare periodică universală al Consiliului ONU 

pentru Drepturile Omului, precum și organizații regionale ca Organizația Statelor 

Americane (OSA), Uniunea Africană (UA), Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est 
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(ASEAN), Liga Arabă (LA) și Grupul de lucru al Comunității Democrațiilor pentru 

capacitarea și protecția societății civile; reamintește importanța pentru Uniune a instituirii 

unui dialog cuprinzător privind drepturile omului cu toate statele partenere, cu participarea 

organizațiilor societății civile; invită atât Uniunea, cât și statele membre să își intensifice 

programele de bună guvernanță cu țările terțe și să promoveze schimburi de bune practici 

în ceea ce privește includerea și participarea OSC la procesul decizional; consideră că este 

necesar să se promoveze dialogurile tripartite dintre guvern, UE și ONG-uri, inclusiv 

privind aspectele dificile, cum ar fi securitatea și migrația; 

9. solicită instituirea unui „mecanism de alertă timpurie pentru restricționarea spațiului 

societății civile”, cu implicarea instituțiilor de sector ale UE, capabil să monitorizeze 

pericolele cu care se confruntă acest spațiu și ADO și să lanseze alerta atunci când există 

dovezi că o țară în curs de dezvoltare pregătește impunerea unor noi restricții majore 

asupra societății civile sau atunci când guvernul folosește organizațiile neguvernamentale 

controlate de el însuși (ONGCG) pentru a simula existența unei societăți civile 

independente, astfel încât UE să poată reacționa mai rapid, mai coordonat și mai concret; 

10. se angajează să stabilească anual, prin intermediul unor consultări aprofundate cu actorii 

instituționali și ai ONG-urilor de sector, o listă cu țările în care spațiul societății civile este 

cel mai amenințat; 

11. invită Comisia să majoreze fondurile Instrumentului european pentru democrație și 

drepturile omului (IEDDO), pentru a se ocupa de problema reducerii spațiului societății 

civile și de situația apărătorilor drepturilor omului; regretă faptul că sumele anuale în 

unele țări sunt la un nivel extrem de scăzut; invită Comisia să identifice noi forme de 

activism care să fie finanțate de IEDDO, având o perspectivă largă asupra OSC și să-și 

continue eforturile de a crea o procedură mai flexibilă și mai simplă pentru accesul la 

fondurile IEDDO, în special pentru tineri, inclusiv prin instituirea unor excepții mai 

substanțiale pentru acele OSC care se află în pericol major, precum și a unui sprijin pentru 

grupurile neînregistrate care ar trebui până la urmă să fie recunoscute de autorități; 

consideră că ar trebui să se pună mai mult accentul pe susținerea grupurilor și actorilor 

politici locali, având în vedere faptul că aspectele legate de drepturile omului sunt adesea 

trăite mai real și mai acut la nivel local; reiterează importanța IEDDO în asigurarea unui 

sprijin financiar și material direct urgent pentru apărătorii drepturilor omului expuși 

riscurilor și a fondului de urgență care permite delegațiilor UE să le acorde granturi ad-

hoc directe; recunoaște importanța coalițiilor sau a consorțiilor actorilor societății civile 

internaționale și naționale în facilitarea și protecția activităților ONG-urilor locale 

împotriva măsurilor represive; invită Comisia, SEAE și statele membre să promoveze o 

punere în aplicare comună și eficientă a Orientărilor UE cu privire la apărătorii drepturilor 

omului în toate țările terțe în care societatea civilă este expusă riscurilor, prin adoptarea de 

strategii locale pentru operaționalizarea completă a acestora; 

12. solicită Comisiei și SEAE să stabilească cele mai bune practici și să dezvolte valori de 

referință și indicatori clari privind reducerea spațiului societății civile în cadrul Planului de 

acțiune al UE privind drepturile omului și democrația, precum și al revizuirii intermediare 

a IEDDO, pentru a evalua progresele concrete înregistrate. 
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