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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões 
na proposta de resolução que aprovar:

1. Regista com profunda preocupação a redução global do espaço reservado à sociedade 
civil na UE, que representa uma séria ameaça à democracia e aos direitos fundamentais 
e que se agravou durante a crise da COVID-19;

2. Sublinha que a principal responsabilidade por esta regressão cabe aos Estados-
Membros;

3. Condena todas as tentativas dos Estados-Membros de controlar os intervenientes da 
sociedade civil e de os discriminar numa base política, nomeadamente através de uma 
regulamentação excessiva do setor;

4. Condena veementemente, em particular, a adoção pelas autoridades húngaras e polacas 
de atos legislativos que restringem o acesso das organizações não governamentais ao 
financiamento e que visam pessoas LGBTIQ+ e ativistas;

5. Lamenta os esforços insuficientes dos Estados-Membros no sentido de facilitar e 
garantir o acesso dos intervenientes da sociedade civil a um financiamento estável a 
longo prazo;

6. Condena as severas restrições impostas pelos Estados-Membros ao direito de protesto, o 
uso desproporcionado da violência pelas autoridades públicas e as detenções arbitrárias 
de manifestantes;

7. Sublinha que os intervenientes da sociedade civil são cada vez mais sujeitos a violência 
deliberada, quer por forças policiais quer por entidades privadas;

8. Condena o aumento da criminalização e do assédio judicial dos intervenientes da 
sociedade civil; manifesta preocupação com a crescente utilização de ações judiciais 
estratégicas contra a participação pública por poderosos intervenientes públicos e 
privados, e recomenda vivamente a adoção de uma diretiva contra este tipo de ação 
judicial que proteja todas as partes legitimamente envolvidas na participação pública;

9. Apoia a Comissão na instauração de processos por infração contra os Estados-Membros 
que restringem indevidamente as liberdades de reunião e de associação;

10. Apoia a criação de um mecanismo de alerta da UE para ataques à sociedade civil;

11. Denuncia a extrema desigualdade no acesso à informação e aos decisores entre os 
representantes da indústria, por um lado, e os intervenientes da sociedade civil, por 
outro, nomeadamente nas instituições da UE;

12. Lamenta a crescente concentração da propriedade dos meios de comunicação social em 
detrimento da pluralidade, independência e representação pública justa das ideias e 
ações das organizações da sociedade civil.
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