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Tárgy: A civil társadalom szűkülő mozgástere 

Az aktív és fejlett civil társadalom az egészséges demokrácia előfeltétele. Alapvető része a fékek és 
ellensúlyok rendszerének. Az EU célja a civil társadalom előmozdítása az EU-n belül és kívül 
egyaránt. A civil társadalom jelentőségét hangsúlyozza a Szerződéseknek az uniós intézmények és a 
civil társadalom közötti rendszeres párbeszédről szóló külön cikke. Emellett a civil társadalom és az 
emberi jogok védelmezőinek támogatása az EU külpolitikájának prioritása, és jelentős eszközök 
állnak rendelkezésre a civil társadalom támogatására. 

Az EU-n belül azonban csökken a civil társadalom mozgástere, mivel a kormányok megnehezítik a – 
különösen a kormánnyal szemben kritikus álláspontot képviselő – nem kormányzati szervezetek 
országukon belüli működését. Az olyan intézkedések, mint a költségvetési megszorítások, a külföldi 
finanszírozású szervezeteket célzó jogszabályok, a nem kormányzati szervezetek nyilvántartásba 
vételének szigorítása, valamint a gyülekezési szabadság és a véleménynyilvánítás szabadságának 
korlátozása egyes tagállamokban csökkenő mozgásteret eredményeznek a civil társadalom számára. 
Ez az EU egészében aláássa a demokráciát, a jogállamiságot és az alapvető jogokat. Emellett az 
Európa Tanács emberi jogi biztosa aggodalmát fejezte ki a nem kormányzati szervezetek szűkülő 
mozgásterével kapcsolatban. Mivel a tagállamok kulcsfontosságúak az uniós döntéshozatali 
struktúrákban, alapvető fontosságú, hogy teljes mértékben megfeleljenek a demokráciával, a 
jogállamisággal és az alapvető jogokkal kapcsolatos uniós normáknak annak érdekében, hogy az EU 
egésze is megfeleljen azoknak. 

A véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadsága, a gyülekezési szabadság, az egyesülési 
szabadság – amint azokat az Európai Unió Alapjogi Chartája tartalmazza – az Európai Unió néhány 
részében nyomás alá került. 

1. Van-e tudomása a Tanácsnak a civil társadalom szűkülő mozgásteréről a tagállamokban? 

2. Egyetért-e a Tanács azzal, hogy ez az Európai Unió egészében érinti a demokráciát, a 
jogállamiságot és az alapvető jogokat? 

3. Egyetért-e a Tanács azzal, hogy az e területre vonatkozó belső és külső politikák koherenciája és 
következetessége létfontosságú az Unió hitelessége szempontjából? 

4. Milyen kezdeményezéseket fog tenni a Tanács a helyzet javítása érdekében? 
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