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Tema: Mažėjanti erdvė pilietinei visuomenei 

Aktyvi ir gerai išsivysčiusi pilietinė visuomenė yra būtina klestinčios demokratijos sąlyga. Ji yra esminė 
stabdžių ir atsvarų sistemos dalis. ES siekia paremti pilietinę visuomenę ir ES viduje, ir už jos ribų. 
Pilietinės visuomenės svarba pabrėžiama konkrečiame Sutarčių straipsnyje dėl nuolatinio ES 
institucijų ir pilietinės visuomenės dialogo. Be to, parama pilietinei visuomenei ir žmogaus teisių 
gynėjams yra ES išorės politikos prioritetas ir pilietinei visuomenei remti yra numatyta svarbių 
priemonių. 

Tačiau Europos Sąjungoje vis mažėja erdvė pilietinei visuomenei, nes vyriausybės apsunkina NVO, 
ypač tų, kurios kritikuoja vyriausybes, galimybes veikti savo šalyse. Kai kuriose valstybėse narėse 
erdvė pilietinei visuomenei mažėja dėl tokių priemonių kaip biudžeto mažinimas, teisės aktai, skirti iš 
užsienio finansuojamoms organizacijoms, griežtesnės taisyklės dėl NVO registracijos ir susirinkimų 
bei saviraiškos laisvės suvaržymai. Taip daroma žala demokratijai, teisės viršenybei ir pagrindinėms 
teisėms visoje ES. Be to, Europos Tarybos žmogaus teisių komisaras yra susirūpinęs dėl mažėjančios 
erdvės NVO. Kadangi valstybės narės yra svarbiausi ES sprendimų priėmimo struktūros subjektai, 
svarbu, jog jos visiškai laikytųsi ES standartų dėl demokratijos, teisės viršenybės ir pagrindinių teisių 
siekiant, kad visoje ES būtų jų laikomasi. 

Kai kuriose Europos Sąjungos vietose ES pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintos saviraiškos ir 
informacijos, susirinkimų ir asociacijų laisvės patiria spaudimą. 

1. Ar Taryba žino, kad valstybėse narėse mažėja erdvė pilietinei visuomenei? 

2. Ar ji sutinka su tuo, kad tai daro neigiamą poveikį demokratijai, teisės viršenybei ir pagrindinėms 
teisėms visoje Europos Sąjungoje? 

3. Ar ji sutinka su tuo, kad išorės ir vidaus politikos suderinamumas ir nuoseklumas šioje srityje yra 
labai svarbūs Sąjungos patikimumui? 

4. Kokių iniciatyvų ji imsis siekdama ištaisyti padėtį? 
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