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POBUDE 

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za razvoj kot pristojni odbor, da v svoj predlog 

resolucije vključi naslednje pobude: 

1. obsoja zoževanje prostora civilne družbe, ki je del svetovnega avtoritarnega odziva proti 

demokraciji in človekovim pravicam; obžaluje, da nekatere tretje države pogosto 

omejujejo svobodo izražanja, s čimer želijo utišati nasprotovanje in kritiko, tudi v spletu 

z blokado mobilnega interneta, omejitvijo družbenih medijev in prepovedjo 

komunikacije s tujimi skupinami; opominja, da nekatere skupine, kot so ženske, mladi, 

LGBTI, manjšine, na primer Romi, domorodna ljudstva ter invalidi, nesorazmerno 

trpijo zaradi teh omejitev; poziva vlade, naj raziščejo primere nadlegovanja in 

ustrahovanja organizacij civilne družbe in posameznih aktivistov, ki zgolj uveljavljajo 

svoje pravice do svobode izražanja, zbiranja in združevanja, ter poskrbijo, da bodo 

krivci za ta dejanja odgovarjali; svari pred povečanjem uporabe nepotrebne in 

prekomerne sile s strani varnostnih sil za zatiranje zborovanj, med drugim 

nadzorovanja, samovoljnih priporov, mučenja in drugega slabega ravnanja, pa tudi 

izrekanja smrtne kazni; izraža zaskrbljenost zaradi omejitev svobode tiska v nekaterih 

državah, ki uničujejo neodvisne medije z nadlegovanjem in represivno zakonodajo, 

zaradi česar so novinarji in pisci spletnih dnevnikov prisiljeni izbirati med 

samocenzuro, nadlegovanjem in aretacijo ali izgnanstvom; opozarja, da je dolgoročno 

stabilnost, demokratičnost in odpornost družbe mogoče doseči in ohraniti le z 

zagotavljanjem odprtosti in avtonomije državljanskega prostora ter pravic do svobode 

izražanja, mnenja, tudi v internetu, mirnega zbiranja in združevanja; ugotavlja, da lahko 

omejitve in grožnje civilni družbi izvirajo tudi iz nedržavnih akterjev, med drugim iz 

poslovnega sektorja; obsoja nekaznovanost, ki jo številne države uživajo pri napadih na 

civilno družbo, in obžaluje, da to včasih ne vpliva na odnose teh držav z EU; 

2. je globoko zaskrbljen zaradi vse številnejših napadov na zagovornike človekovih pravic 

po svetu; poziva EU in zlasti podpredsednico Komisije/visoko predstavnico Unije za 

zunanjo in varnostno politiko, naj sistematično in odločno obsojata umore zagovornikov 

človekovih pravic in vse poskuse nasilja, preganjanja, groženj, nadlegovanja, prisilnega 

izginotja, aretacije in samovoljnega pripora zoper njih, obsodita pa naj tudi tiste, ki ta 

grozodejstva izvajajo ali dopuščajo, ter okrepita javno diplomacijo, s katero bosta javno 

in jasno podprli zagovornike človekovih pravic; spodbuja delegacije EU in diplomatska 

predstavništva držav članic, naj še naprej dejavno podpirajo zagovornike človekovih 

pravic, zlasti s sistematičnim spremljanjem sojenj, obiski v zaporu in izjavami o 

posameznih primerih, kadar je to primerno; 

3. poudarja, da je zoževanje prostora civilne družbe svetovni pojav, ki ni omejen na države 

v razvoju, ampak je vse bolj navzoč tudi v uveljavljenih demokracijah ter državah s 

srednjim in visokim dohodkom, kar vključuje države članice EU in nekatere njene 

najtesnejše zaveznice; poziva EU in njene države članice, naj bodo zgled in strogo 

spoštujejo temeljne pravice civilne družbe ter obravnavajo vse negativne trende na tem 

področju; 

4. poziva EU, naj prizna, da je treba zagotoviti smernice za vlade, politične stranke, 

parlamente in uprave v državah upravičenkah pri razvoju strategij, namenjenih 

vzpostavitvi ustreznega pravnega, upravnega in političnega okolja, da bi omogočili 
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učinkovito delo organizacij civilne družbe; 

5. meni, da bi morala EU uporabiti svoje zunanjepolitične instrumente, med drugim 

instrumente na področju človekovih pravic in razvoja ter dvostranske sporazume s 

tretjimi državami, za obravnavo strukturnih vzrokov oženja prostora in načrtovanje 

večplastnega pristopa, saj nekatere državah, tudi tiste v razvoju, uporabljajo omejitve, 

kot so samovoljne zahteve za registracijo in poročanje, izkrivljene kazenske ovadbe, 

vključno s kazensko zakonodajo o obrekovanju, preiskave in revizije, protiteroristični in 

varnostni ukrepi, prepoved potovanja, zamrznitev premoženja in odvzem svobode; 

izraža zaskrbljenost, ker so lahko organizacije civilne družbe označene kot „tuji agenti“, 

kadar zakonito pridobijo financiranje iz tujine, s tem pa so stigmatizirane in 

izpostavljene precej večjim tveganjem; poziva EU, naj okrepi svoje instrumente in 

politike, namenjene vzpostavljanju institucij in pravne države, ter vključi zanesljive 

referenčne vrednosti za odgovornost in boj proti nekaznovanosti za samovoljne 

aretacije, policijsko nasilje, mučenje in drugo slabo ravnanje z zagovorniki človekovih 

pravic ob upoštevanju, da ženske in moški to doživljajo drugače; 

6. meni, da je potrebna jasnejša povezava med različnimi instrumenti zunanje politike EU: 

pri določanju zneskov, ki bodo dodeljeni tretjim državam za razvojno sodelovanje, bi 

bilo treba na primer upoštevati trende in razmere v zvezi z zagovarjanjem človekovih 

pravic ter v zvezi z demokratičnimi svoboščinami v zadevni državi, pa tudi to, v 

kolikšni meri so zunanjepolitična stališča te države skladna s stališči EU; 

7. poziva Komisijo, Evropsko službo za zunanje delovanje (ESZD), države članice, 

podpredsednico/visoko predstavnico in posebnega predstavnika EU za človekove 

pravice, naj bodo glasnejši, doslednejši in pravočasni pri izražanju nasprotovanja 

omejevalnim zakonom za organizacije civilne družbe že pred njihovim sprejetjem ter 

naj to vprašanje sistematično obravnavajo v političnih dialogih in dialogih o človekovih 

pravicah na najvišji ravni; svari pred uporabo preširoke opredelitve terorizma za 

utišanje novinarjev, zagovornikov človekovih pravic in političnih oporečnikov; meni, da 

bi morali akterji iz EU še naprej pogojevati dodelitev finančne pomoči vladam držav v 

razvoju, in sicer na podlagi prostora, ki ga dovoljujejo civilni družbi; opozarja na 

pomembno vlogo delegacij EU in spodbuja njihovo nadaljnjo podporo organizacijam 

civilne družbe in posameznim aktivistom, tudi z nudenjem pomoči v sodnih procesih in 

spremljanjem sojenj zagovornikom človekovih pravic; meni, da bi morale države 

članice v primerih hitrega in obsežnega krčenja prostora civilne družbe prizadetim 

nevladnim organizacijam na področju človekovih pravic/posameznim zagovornikom 

človekovih pravic nameniti javno priznanje na visoki ravni za njihovo delo, na primer 

tako, da se med uradnimi obiski sestanejo z njimi; 

8. poziva vse akterje EU, naj se v večstranskih forumih učinkoviteje zavzamejo za 

krepitev mednarodnega pravnega okvira za demokracijo in človekove pravice, tudi s 

sodelovanjem z večstranskimi organizacijami, kot je OZN, vključno s posebnimi 

postopki OZN in mehanizmom splošnega rednega pregleda v Svetu OZN za človekove 

pravice, ter regionalnimi organizacijami, kot so Organizacija ameriških držav (OAS), 

Afriška unija (AU), Združenje držav jugovzhodne Azije (ASEAN), Arabska liga in 

delovna skupina skupnosti demokracij za usposabljanje in zaščito civilne družbe; 

opozarja, da je za Unijo pomembno, da z vsemi državami partnericami vzpostavi 

vključujoč dialog o človekovih pravicah, v katerem bodo sodelovale tudi organizacije 
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civilne družbe; Unije in države članice tudi poziva, naj izboljšajo svoje programe za 

dobro upravljanje, namenjene tretjim državam, ter spodbujajo izmenjavo dobre prakse 

na področju vključevanja in sodelovanja organizacij civilne družbe v postopkih 

odločanja; meni, da je treba spodbujati tristranske dialoge med vlado, EU in 

organizacijami civilne družbe, med drugim o težavnih vprašanjih, kot so varnost in 

migracije; 

9. zahteva vzpostavitev mehanizma za spremljanje in zgodnje opozarjanje na zoževanje 

prostora v sodelovanju z ustreznimi institucijami EU, ki bo sposoben spremljati grožnje 

zoper prostor civilne družbe in zagovornike človekovih pravic ter izdati opozorilo, ko 

država v razvoju pripravlja nove resne omejitve za civilno družbo ali ko vlada uporablja 

nevladne organizacije, ki jih ustanovi sama, da bi simulirala obstoj neodvisne civilne 

družbe, tako da se bo lahko EU odzvala pravočasno, usklajeno in na oprijemljiv način; 

10. se zavezuje, da bo vsako leto v tesnem posvetovanju z ustreznimi institucionalnimi 

akterji in nevladnimi organizacijami pripravil seznam držav, v katerih je prostor civilne 

družbe najbolj ogrožen; 

11. poziva Komisijo, naj poveča sredstva za Evropski instrument za demokracijo in 

človekove pravice (EIDHR), namenjena zoževanju prostora in zagovornikom 

človekovih pravic; obžaluje, da so letni zneski za nekatere države izredno nizki; poziva 

Komisijo, naj celovito pristopi k vprašanju organizacij civilne družbe in poišče nove 

oblike aktivizma, ki se bodo financirale iz EIDHR, ter si še naprej prizadeva za 

prilagodljivejši in preprostejši postopek za dostop do sredstev EIDHR, zlasti za mlade, 

vključno z več pomembnimi izjemami za posebej ogrožene organizacije civilne družbe 

in podporo za neregistrirane skupine, ki bi jih morale oblasti navsezadnje priznati; meni, 

da se je treba bolj osredotočiti na podporo za lokalne skupnosti in akterje, saj se 

vprašanja človekovih pravic pogosto izkusijo na stvarnejši in bolj akuten način na 

lokalni ravni; ponovno poudarja pomen EIDHR pri zagotavljanju nujne neposredne 

finančne in stvarne podpore za ogrožene zagovornike človekovih pravic ter sklada za 

nujno pomoč, ki delegacijam EU omogoča, da jim neposredno izplačajo priložnostna 

nepovratna sredstva; se zaveda pomena koalicij ali konzorcijev mednarodnih in 

nacionalnih akterjev civilne družbe, da bi spodbudili in zaščitili delo lokalnih nevladnih 

organizacij v boju proti represivnim ukrepom; poziva Komisijo, ESZD in države 

članice, naj spodbujajo učinkovito skupno izvajanje smernic EU o zagovornikih 

človekovih pravic v vseh tretjih državah, kjer je civilna družba ogrožena, tako da 

sprejmejo lokalne strategije za njihovo popolno izvajanje; 

12. poziva Komisijo in ESZD, naj določita primere najboljše prakse ter razvijeta jasna 

merila in kazalnike v zvezi s krčenjem prostora v okviru akcijskega načrta EU za 

človekove pravice in demokracijo ter vmesnega pregleda EIHDR, da bi izmerili 

oprijemljiv napredek. 
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