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Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000055/2017 

do Rady 
art. 128 Regulaminu PE 

Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero, Benedek Jávor, Molly 

Scott Cato, Yannick Jadot, José Bové, Pascal Durand, Davor Škrlec, Jordi Solé, Helga Trüpel 
w imieniu grupy Verts/ALE 

Przedmiot: Ograniczanie możliwości działania społeczeństwa obywatelskiego 

Aktywne i dobrze rozwinięte społeczeństwo obywatelskie jest niezbędnym warunkiem zdrowej 
demokracji. Jest ono istotnym elementem mechanizmów kontroli i równowagi. Celem UE jest 
promowanie społeczeństwa obywatelskiego zarówno w UE, jak i poza nią. Znaczenie społeczeństwa 
obywatelskiego zostało podkreślone w traktatach w specjalnym artykule dotyczącym regularnego 
dialogu między instytucjami UE a społeczeństwem obywatelskim. Ponadto wspieranie społeczeństwa 
obywatelskiego i obrońców praw człowieka jest jednym z priorytetów unijnej polityki zewnętrznej i na 
ten cel dostępne są znaczne środki finansowe. 

Jednakże w UE możliwości działania społeczeństwa obywatelskiego są coraz bardziej ograniczane, 
ponieważ rządy utrudniają organizacjom pozarządowym działanie na terenie ich krajów, zwłaszcza 
tym, które przyjmują krytyczną postawę wobec rządu. Takie środki jak cięcia budżetowe, przepisy 
dotyczące organizacji finansowanych z zagranicy, surowsze przepisy dotyczące rejestrowania 
organizacji pozarządowych oraz ograniczenia wolności zgromadzeń i wolności wypowiedzi 
doprowadziły w niektórych państwach członkowskich do ograniczenia możliwości działania 
społeczeństwa obywatelskiego. Wpływa to negatywnie na demokrację, praworządność i prawa 
podstawowe w całej UE. Ponadto zaniepokojenie coraz mniejszymi możliwościami działania 
organizacji pozarządowych wyraził Komisarz Praw Człowieka Rady Europy. Ponieważ państwa 
członkowskie UE są kluczowymi podmiotami struktur decyzyjnych UE, istotne jest, by zapewniły one 
pełne poszanowanie unijnych norm w zakresie demokracji, praworządności i praw podstawowych, tak 
aby zgodność z tymi wartościami była zapewniona w całej UE. 

Zapisane w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej zasady, takie jak wolność wypowiedzi i 
informacji, wolność zgromadzania się i stowarzyszania się, są zagrożone w niektórych częściach Unii 
Europejskiej. 

1. Czy Rada zdaje sobie sprawę z coraz większego ograniczenia możliwości działania 
społeczeństwa obywatelskiego w państwach członkowskich? 

2. Czy Rada zgadza się, że ma to wpływ na demokrację, praworządność i prawa podstawowe w 
całej Unii Europejskiej? 

3. Czy Rada zgadza się z poglądem, że spójność polityki wewnętrznej i zewnętrznej w tej dziedzinie 
ma zasadnicze znaczenie dla wiarygodności Unii? 

4. Jakie inicjatywy podejmie Rada w celu zaradzenia tej sytuacji? 
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Przekazane: 16.6.2017 
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