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Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000056/2017 

til Kommissionen 
jf. forretningsordenens artikel 128 

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 
for Verts/ALE-Gruppen 

Om: Mindre råderum til civilsamfundet 

Et aktivt og veludviklet civilsamfund er en forudsætning for et sundt demokrati. Det er en essentiel del 
af systemet med magtadskillelse. EU sigter efter at fremme civilsamfundet både inden og uden for 
EU. Civilsamfundets betydning fremhæves i den specifikke artikel i traktaterne vedrørende 
regelmæssig dialog mellem EU-institutionerne og civilsamfundet. Derudover er støtte til civilsamfundet 
og menneskerettighedsforkæmpere en prioritet for EU's udenrigspolitik, og der er betydelige midler til 
rådighed til dette formål. 

Civilsamfundets råderum inden for EU bliver imidlertid mindre, eftersom regeringer gør det svært for 
NGO'er – især dem, der er kritiske over for regeringen – at arbejde i deres lande. Foranstaltninger, 
såsom budgetnedskæringer, lovgivning, der tager sigte på udenlandsk finansierede organisationer, 
strammere regler for registrering af NGO'er og restriktioner på forsamlingsfriheden og ytringsfriheden, 
har ført til mindre råderum for civilsamfundet i visse medlemsstater. Dette underminerer demokratiet, 
retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder i EU som helhed. Eftersom medlemsstaterne er 
grundlæggende elementer i EU's beslutningstagning, er det afgørende, at de fuldt ud lever op til EU's 
standarder med hensyn til demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder, for at EU som 
helhed kan leve op til dem. 

Ytrings- og informationsfriheden, forsamlings- og foreningsfriheden, som er forankret i EU's charter 
om grundlæggende rettigheder, er kommet under pres i visse dele af Den Europæiske Union. 

1. Er Kommissionen opmærksom på det stadig mindre råderum for civilsamfundet i visse 
medlemsstater? 

2. Er Kommissionen enig i, at dette påvirker demokratiet, retsstatsprincippet og de grundlæggende 
rettigheder i EU som helhed? 

3. Er Kommissionen enig i, at sammenhæng og konsekvens i interne og eksterne politikker på dette 
område er afgørende for Unionens troværdighed? 

4. Hvilke initiativer vil Kommissionen tage for at rette op på situationen? Agter den at øge den 
direkte finansielle støtte til NGO'er i hele EU? 
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