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Изменение 3
Клеър Дейли
от името на групата The Left

Предложение за резолюция B9-0189/2023
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Доклад относно върховенството на закона за 2022 г. – Положението с върховенството 
на закона в Европейския съюз

Предложение за резолюция
Параграф 15

Предложение за резолюция Изменение

15. признава решаващата роля на 
гражданското общество и стабилното 
гражданско пространство за 
утвърждаването и защитата на 
принципите на правовата държава и 
отново призовава за отделяне на 
специална глава за състоянието на 
гражданското общество в държавите 
членки; подчертава връзките между 
гражданското пространство и 
проблемите, свързани с принципите на 
правовата държава; призовава 
Комисията да продължи да инвестира, 
чрез специално финансиране, в 
изграждането на капацитет за 
организациите на гражданското 
общество за наблюдение и докладване 
относно положението с принципите на 
правовата държава в държавите членки, 
както и да гарантира подходяща защита 
на гражданското общество, което 
участва в този процес; изразява 
загриженост, че пристрастното 
разпределение на финансирането в 
някои държави има последици за 
организациите на гражданското 
общество, работещи по правата на 
уязвимите групи или работещи като 
цяло за каузи, които правителствата не 
подкрепят; насърчава извършването на 
задълбочена оценка на тези въпроси във 
всички държави, обхванати от доклада, 
и подчертава необходимостта от 
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препоръки по държави, за да се решат 
тези въпроси; настоятелно призовава 
Комисията да разгледа 
възможността за пряко управление 
на средствата на ЕС, за да се 
гарантира също така, че крайните 
бенефициенти, включително 
организациите на гражданското 
общество, работещи с уязвими групи, 
получават финансирането от ЕС, 
предназначено за тях; призовава 
Комисията да наблюдава въздействието 
на програмата „Граждани, равенство, 
права и ценности“ върху гражданското 
общество в държавите членки; 
призовава Съвета и Комисията да 
осигурят адекватно финансиране за 
независима и общоевропейска 
качествена журналистика на 
национално, регионално и местно 
равнище;
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