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Pergunta com pedido de resposta oral O-000056/2017 

à Comissão 
Artigo 128.º do Regimento 

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 
em nome do Grupo Verts/ALE 

Assunto: Redução do espaço de intervenção da sociedade civil 

Uma sociedade ativa e bem desenvolvida constitui um requisito indispensável para uma democracia 
saudável. Trata-se de uma componente essencial do sistema de equilíbrio de poderes. A UE tem por 
objetivo promover a sociedade civil, quer no seu interior, quer no exterior. A importância da sociedade 
civil está patente no artigo específico nos Tratados que prevê um diálogo regular entre as instituições 
da UE e a sociedade civil. Além disso, o apoio à sociedade civil e aos defensores dos direitos 
humanos constitui uma prioridade da política externa da UE, existindo meios substanciais para apoiar 
esta causa. 

Não obstante, o espaço de intervenção da sociedade civil no interior da UE tem vindo a diminuir, uma 
vez que os governos dificultam a ação das ONG nos respetivos países, em particular as que adotam 
uma postura crítica relativamente à atividade governativa. A introdução de medidas como cortes 
orçamentais, disposições legislativas específicas para organizações beneficiárias de financiamento 
estrangeiro, o reforço da regulamentação aplicável ao registo de ONG e restrições à liberdade de 
reunião e à liberdade de expressão têm diminuído o espaço de intervenção da sociedade civil em 
alguns Estados-Membros. Esta situação afeta a democracia, o Estado de Direito e os direitos 
fundamentais da UE. Uma vez que os Estados-Membros são pilares cruciais das estruturas 
decisórias da UE, é fundamental que cumpram integralmente as normas da UE em matéria de 
democracia, Estado de Direito e de direitos fundamentais para garantir a conformidade de toda UE 
com estes princípios. 

A liberdade de expressão e de informação, a liberdade de reunião e de associação, consagradas na 
Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, têm vindo a sofrer pressões em alguns países 
da União Europeia. 

1. A Comissão está ciente da diminuição do espaço de intervenção da sociedade civil nos Estados-
Membros? 

2. Não concorda que esta situação afeta a democracia, o Estado de Direito e os direitos 
fundamentais em toda a União Europeia? 

3. Não partilha da convicção de que a coerência e a consistência das políticas internas e externas 
nesta matéria são fundamentais para assegurar a credibilidade da União? 

4. Que iniciativas tenciona tomar para remediar esta situação? Tenciona aumentar o apoio 
financeiro direto às ONG em toda a UE? 
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