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Otázka na ústne zodpovedanie O-000055/2017 

Rade 
článok 128 rokovacieho poriadku 

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 
v mene skupiny Verts/ALE 

Vec: Zmenšovanie priestoru pre občiansku spoločnosť 

Aktívna a dobre rozvinutá občianska spoločnosť je predpokladom zdravej demokracie. Je podstatnou 
súčasťou systému kontrol a protiváh. EÚ sa usiluje podporovať občiansku spoločnosť tak v EÚ, ako aj 
mimo nej. Význam občianskej spoločnosti je vyzdvihnutý v osobitnom článku zmlúv, v ktorom sa 
uvádza pravidelný dialóg medzi inštitúciami EÚ a občianskou spoločnosťou. Okrem toho je 
podporovanie občianskej spoločnosti a obhajcov ľudských práv prioritou vonkajšej politiky EÚ, pričom 
na podporovanie občianskej spoločnosti sú k dispozícii značné prostriedky. 

V EÚ sa však priestor pre občiansku spoločnosť zmenšuje, pretože vlády sťažujú mimovládnym 
organizáciám (MVO) prácu v ich vlastných krajinách, najmä tým MVO, ktoré sa k svojej vláde stavajú 
kriticky. Opatrenia, ako sú rozpočtové škrty, právne predpisy zamerané na organizácie financované zo 
zahraničia, prísnejšie pravidlá registrácie MVO, ako aj obmedzenia slobody zhromažďovania a 
slobody prejavu majú v niektorých členských štátoch za následok, že priestor občianskej spoločnosti 
sa zmenšuje. To oslabuje demokraciu, právny štát a základné práva v celej EÚ. Okrem toho je 
komisár Rady Európy pre ľudské práva znepokojený zmenšovaním priestoru pre MVO. Keďže členské 
štáty sú kľúčovou zložkou rozhodovacích štruktúr EÚ, je veľmi dôležité, aby v plnej miere dodržiavali 
normy EÚ v oblasti demokracie, právneho štátu a základných práv s cieľom zaistiť, že ich bude 
dodržiavať aj EÚ ako celok. 

Na slobodu prejavu a právo na informácie a slobodu zhromažďovania a združovania, ktoré sú 
zakotvené v Charte základných práv Európskej únie, sa v niektorých častiach Európskej únie vyvíja 
tlak. 

1. Je si Rada vedomá tohto zmenšovania priestoru pre občiansku spoločnosť v členských štátoch? 

2. Súhlasí s tým, že toto oslabuje demokraciu, právny štát a základné práva v celej EÚ? 

3. Súhlasí s tým, že súdržnosť a ucelenosť vnútorných a vonkajších politík v tejto oblasti majú 
kľúčový význam z hľadiska dôveryhodnosti Únie? 

4. Aké kroky podnikne na nápravu tejto situácie? 

Predložené: 15.6.2017 
Postúpené: 16.6.2017 
Termín na zodpovedanie: 7.7.2017 


