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Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000056/2017 

Komisi 
článek 128 jednacího řádu 

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 
za skupinu Verts/ALE 

Předmět: Zmenšující se prostor pro občanskou společnost 

Aktivní a rozvinutá občanská společnost je předpokladem zdravé demokracie. Je také nedílnou 
součástí systému kontrol a protivah. EU usiluje o rozvoj občanské společnosti v členských státech i ve 
třetích zemích. Význam občanské společnosti je zdůrazněn zvláštním článkem ve Smlouvách, který 
stanoví pravidelný dialog mezi orgány EU a občanskou společností. Mimoto je podpora občanské 
společnosti a obhájců lidských práv jednou z priorit vnější politiky EU a na tuto oblast jsou k dispozici 
významné prostředky. 

V EU se však prostor pro občanskou společnost zmenšuje, neboť vlády kladou činnosti nevládních 
organizací – zejména těch, které se staví k vládě kriticky – ve svých zemích překážky. Opatření jako 
rozpočtové škrty, právní předpisy cílící na organizace financované ze zahraničí, přísnější pravidla pro 
registraci nevládních organizací a omezení svobody shromažďování a svobody projevu vedla v 
některých členských státech ke zmenšení prostoru pro občanskou společnost. To oslabuje 
demokracii, právní stát a základní práva v celé EU. Vzhledem k tomu, že členské státy jsou klíčovými 
aktéry v rozhodovacích strukturách EU, je nezbytné, aby důsledně dodržovaly normy EU v oblasti 
demokracie, právního státu a základních práv, aby tyto normy naplňovala i EU jako celek. 

Svoboda vyjadřování a informací a svoboda shromažďování a sdružování, jež jsou zakotveny v Listině 
základních práv EU, se v některých částech Evropské unie dostaly pod tlak. 

1. Uvědomuje si Komise, že se zmenšuje prostor pro občanskou společnost v členských státech? 

2. Souhlasí s tím, že to oslabuje demokracii, právní stát a základní práva v celé EU? 

3. Souhlasí s tím, že ucelenost a soudržnost vnitřních a vnějších politik v této oblasti má zásadní 
význam pro důvěryhodnost Unie? 

4. Jaké kroky Komise podnikne k nápravě této situace? Zamýšlí zvýšit přímou finanční podporu pro 
nevládní organizace v celé EU? 
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