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NÁVRHY 

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre rozvoj, aby ako gestorský výbor zaradil do 

návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. odsudzuje jav zmenšujúceho sa priestoru občianskej spoločnosti, ktorý je súčasťou 

celosvetového autoritárskeho tlaku proti demokracii a ľudským právam; vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že niektoré tretie krajiny často ohraničujú alebo obmedzujú slobodu 

prejavu s cieľom umlčať odpor alebo kritiku, a to aj prostredníctvom blokovania 

mobilného internetu, obmedzovania sociálnych médií a zákazu komunikácie so 

zahraničnými skupinami; pripomína, že týmito obmedzeniami neúmerne trpia určité 

skupiny, napr. ženy, mladí ľudia, LGBTI osoby a menšiny, ako sú Rómovia, pôvodné 

obyvateľstvo a osoby so zdravotným postihnutím; vyzýva vlády, aby vyšetrili akty 

obťažovania a zastrašovania namierené voči organizáciám občianskej spoločnosti (OOS) a 

jednotlivým aktivistom, ktorí iba uplatňujú svoje práva na slobodu vyjadrovania, 

zhromažďovania a združovania, a aby v týchto prípadoch vyvodili zodpovednosť; varuje 

pred rastúcim používaním zbytočnej a nadmernej sily zo strany bezpečnostných síl na 

potláčanie zhromaždení, okrem iného sledovaním, svojvoľným zadržiavaním, mučením a 

iným zlým zaobchádzaním a ukladaním trestu smrti; vyjadruje znepokojenie nad prísnymi 

obmedzeniami slobody tlače zo strany niektorých štátov, ktoré rozkladajú nezávislé médiá 

ich obťažovaním a prijímaním represívnych právnych predpisov, čo núti novinárov a 

blogerov, aby volili medzi autocenzúrou, obťažovaním a zatýkaním, alebo exilom; 

pripomína, že dlhodobá stabilita, demokracia a odolnosť spoločnosti sa dá dosiahnuť a 

udržiavať len zabezpečením otvorenosti a autonómnosti občianskeho priestoru a 

dodržiavaním práv na slobodu prejavu, presvedčenia, a to aj na internete, a na pokojné 

zhromažďovanie a združovanie; berie na vedomie, že obmedzovanie občianskej 

spoločnosti a hrozby voči nej môžu pochádzať aj od neštátnych subjektov vrátane 

podnikateľského sektora; odsudzuje beztrestnosť viacerých štátov, pokiaľ ide o ich útoky 

na občiansku spoločnosť, a vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že vzťahy medzi 

niektorými štátmi a EÚ sú niekedy takýmito útokmi nedotknuté; 

2. vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, že na celom svete rastie počet útokov na 

obhajcov ľudských práv; vyzýva EÚ, najmä podpredsedníčku Komisie / vysokú 

predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP), aby prijali 

politiku, ktorá bude systematicky a jednoznačne odsudzovať vraždy obhajcov ľudských 

práv a akékoľvek pokusy o násilie páchané voči nim, o ich prenasledovanie, ohrozovanie, 

obťažovanie, násilné zmiznutie, väznenie či svojvoľné zatýkanie, aby odsúdili tých, ktorí 

sa takýchto činov dopúšťajú alebo ich tolerujú, a aby zintenzívnila verejnú diplomaciu 

tým, že bude otvorene a jednoznačne podporovať obhajcov ľudských práv; vyzýva 

delegácie EÚ a diplomatické zastúpenia členských štátov, aby aj naďalej aktívne 

podporovali obhajcov ľudských práv, najmä systematickým sledovaním súdnych konaní, 

návštevami obhajcov ľudských práv vo väzení a prípadne vydávaním vyhlásení k 

jednotlivým prípadom; 

3. zdôrazňuje, že zmenšujúci sa priestor pre občiansku spoločnosť je celosvetovým javom, 

ktorý sa nevyskytuje len v rozvojových krajinách, ale stále viac sa objavuje aj v 

tradičných demokraciách a krajinách so strednými a vysokými príjmami vrátane 

členských štátov EÚ a u niektorých jej najbližších spojencov; žiada EÚ a jej členské štáty, 

aby išli príkladom a dôsledne presadzovali základné práva občianskej spoločnosti a 
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zaoberali sa všetkými negatívnymi trendmi v tejto oblasti; 

4. žiada EÚ, aby uznala, že vládam, politickým stranám, parlamentom a administratívam v 

prijímajúcich krajinách treba poskytnúť usmernenia k vypracúvaniu stratégií, ktorých 

cieľom je vytvoriť náležité právne, správne a politické prostredie, ktoré umožní účinnú 

prácu OOS; 

5. domnieva sa, že EÚ by mala používať svoje nástroje zahraničnej politiky vrátane 

nástrojov v oblasti ľudských práv a rozvoja a dvojstranné dohody s tretími krajinami na 

riešenie štrukturálnych príčin problému zmenšujúceho sa priestoru občianskej spoločnosti 

a na navrhnutie mnohostranného prístupu, keďže niektoré krajiny vrátane rozvojových 

uplatňujú obmedzenia, ako sú požiadavky na svojvoľnú registráciu a požiadavky na 

podávanie správ, zmanipulované trestné obvinenia vrátane trestnoprávnych predpisov 

týkajúcich sa hanobenia, neohlásené kontroly a audity, protiteroristické a bezpečnostné 

opatrenia, zákazy vycestovania, zmrazenie majetku a odňatie slobody; vyjadruje 

znepokojenie nad tým, že ak OOS v súlade so zákonom prijímajú finančné prostriedky zo 

zahraničia, môžu byť označené za zahraničných agentov, čo ich stigmatizuje a výrazne 

zvyšuje riziká, ktorým čelia; žiada EÚ, aby posilnila svoje nástroje a politiky zaoberajúce 

sa budovaním inštitúcií a zásadami právneho štátu tak, aby obsahovali dôrazné kritériá v 

oblasti zodpovednosti a boja proti beztrestnosti za svojvoľné zatýkanie, policajné násilie, 

mučenie obhajcov ľudských práv a iné zlé zaobchádzanie s nimi, a to s prihliadnutím na 

skutočnosť, že ženy a muži prežívajú takéto zaobchádzanie odlišne; 

6. domnieva sa, že je potrebné jasnejšie prepojiť jednotlivé nástroje zahraničnej politiky EÚ: 

napr. pri určovaní prostriedkov na rozvojovú spoluprácu pre tretie krajiny by sa mali 

zohľadňovať trendy a situácia, pokiaľ ide o obranu ľudských práv a demokratické slobody 

v príslušnej krajine a ako blízko majú postoje zahraničnej politiky tejto krajiny k postojom 

EÚ; 

7. vyzýva Komisiu, Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), členské štáty, PK/VP a 

osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva, aby rozhodnejšie, konzistentnejšie a včas 

vyjadrovali námietky ešte pred prijatím obmedzujúcich zákonov a postupov týkajúcich sa 

OOS a systematicky túto otázku nastoľovali v rámci politického dialógu a dialógu o 

ľudských právach na najvyššej úrovni; varuje pred prípadmi používania príliš voľnej 

definície terorizmu na umlčanie novinárov, obhajcov ľudských práv a politických 

disidentov; domnieva sa, že aktéri EÚ by mali pri prideľovaní finančnej pomoci vládam 

rozvojových krajín viac uplatňovať podmienenosť na základe priestoru, ktorý v nich majú 

občianske spoločnosti k dispozícii; zdôrazňuje dôležitosť úlohy delegácií EÚ a nabáda 

ich, aby sa aj naďalej podieľali na podpore OOS a jednotlivých aktivistov, okrem iného 

prostredníctvom poskytovania pomoci pri súdnych konaniach a monitorovaním súdnych 

procesov s ochrancami ľudských práv; domnieva sa, že v prípadoch rýchleho a 

dramatického zmenšovania priestoru pre občiansku spoločnosť by mali členské štáty EÚ 

udeliť postihnutým ľudskoprávnym MVO či jednotlivým obhajcom ľudských práv 

verejné uznanie na vysokej úrovni za ich prácu, napríklad tak, že ich navštívia počas 

oficiálnych návštev; 

8. vyzýva všetkých aktérov EÚ, aby na viacstranných fórach účinnejšie presadzovali 

posilnenie medzinárodného právneho rámca na podporu demokracie a ľudských práv 

okrem iného spoluprácou s mnohostrannými organizáciami ako je OSN vrátane 
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osobitných postupov OSN a mechanizmu všeobecného pravidelného preskúmania (UPR) 

Rady OSN pre ľudské práva a s regionálnymi organizáciami, ako sú Organizácia 

amerických štátov (OAS), Africká únia (AÚ), Združenie národov juhovýchodnej Ázie 

(ASEAN), Liga arabských štátov (AL) a pracovná skupina Spoločenstva demokracií pre 

umožnenie činnosti a ochranu občianskej spoločnosti; pripomína, že je dôležité, aby Únia 

začala so všetkými partnerskými krajinami inkluzívny dialóg o ľudských právach, a to s 

účasťou OOS; vyzýva Úniu aj jej členské štáty, aby posilnili svoje programy týkajúce sa 

dobrej správy vecí verejných s tretími krajinami a podporili výmenu osvedčených 

postupov v oblasti zapojenia OOS do rozhodovacieho procesu a ich účasti na ňom; 

považuje za potrebné podporovať trojstranný dialóg medzi vládami, EÚ a OOS, a to aj o 

zložitých otázkach, ako je bezpečnosť a migrácia; 

9. požaduje zriadenie mechanizmu „monitorovania zmenšujúceho sa priestoru a včasného 

varovania“ s účasťou príslušných inštitúcií EÚ, ktorý bude schopný monitorovať hrozby 

namierené voči priestoru občianskej spoločnosti a obhajcom ľudských práv a vyslať 

varovanie vždy, keď budú k dispozícii dôkazy o tom, že rozvojová krajina pripravuje 

vážne nové obmedzenia namierené voči občianskej spoločnosti alebo keď vláda využíva 

tzv. vládou organizované mimovládne organizácie, aby predstierala existenciu nezávislej 

občianskej spoločnosti, aby EÚ bola schopná reagovať skôr, koordinovane a viditeľne; 

10. zaväzuje sa, že každoročne a v úzkej spolupráci s príslušnými aktérmi z radov príslušných 

inštitúcií a MVO vytvorí zoznam krajín, v ktorých je priestor pre občiansku spoločnosť 

najviac ohrozený; 

11. vyzýva Komisiu, aby zvýšila prostriedky európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské 

práva (EIDHR) na riešenie problému zmenšujúceho sa priestoru a postavenia obhajcov 

ľudských práv; vyjadruje poľutovanie nad tým, že ročné sumy sú v niektorých krajinách 

na mimoriadne nízkej úrovni; vyzýva Komisiu, aby identifikovala nové formy aktivizmu, 

ktoré by mal financovať EIDHR, a to prijatím komplexného prístupu k OOS, a aby 

pokračovala v úsilí o zavedenie flexibilnejšieho a zjednodušeného postupu získavania 

finančných prostriedkov EIDHR, najmä pre mladých ľudí vrátane výraznejších výnimiek 

pre tie OOS, ktoré sú obzvlášť ohrozené, a podpory neregistrovaným skupinám, ktoré by 

orgány mali nakoniec uznať; domnieva sa, že väčší dôraz by sa mal klásť na podporu 

miestnych skupín a aktérov, keďže s otázkami ľudských práv sa často stretávajú priamo a 

naliehavejšie na miestnej úrovni; znovu zdôrazňuje význam EIDHR pri poskytovaní 

naliehavej priamej finančnej a materiálnej podpory ohrozeným obhajcom ľudských práv a 

núdzového fondu, ktorý delegáciám EÚ umožňuje poskytovať im priame granty ad hoc; 

uznáva význam koalícií alebo konzorcií medzinárodných a vnútroštátnych aktérov 

občianskej spoločnosti pre uľahčenie práce miestnych mimovládnych organizácií a ich 

ochranu pred represívnymi opatreniami; žiada Komisiu, ESVČ a členské štáty, aby 

podporovali účinné, spoločné vykonávanie usmernení EÚ o ochrancoch ľudských práv vo 

všetkých tretích krajinách, v ktorých je občianska spoločnosť ohrozená, prijímaním 

miestnych stratégií na ich riadne vykonávanie; 

12. vyzýva Komisiu a ESVČ, aby stanovili najlepšie postupy a vypracovali jasné kritériá a 

ukazovatele pre zmenšujúci sa priestor občianskej spoločnosti v kontexte akčného plánu 

EÚ pre ľudské práva a demokraciu a preskúmania EIDHR v polovici trvania s cieľom 

odmerať skutočný pokrok. 
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