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Въпрос с искане за устен отговор O-000078/2017 

Съвета 
Член 128 от Правилника за дейността 

Sophia in 't Veld, Guy Verhofstadt, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, Cecilia Wikström, Louis 

Michel, Angelika Mlinar 
от името на групата ALDE 

Относно: Свиващото се пространство за гражданското общество 

Активното и добре развито гражданско общество е предпоставка за изграждането на здрава 
демокрация. То е основен елемент от принципите на взаимозависимост и взаимоограничаване. 
Целта на ЕС е да насърчава гражданското общество както в рамките на ЕС, така и извън него. 
Значението на гражданското общество е подчертано в специален член от Договорите, свързан 
с провеждането на редовен диалог между институциите на ЕС и гражданското общество. Освен 
това, подкрепата за гражданското общество и защитниците на правата на човека е приоритет 
на външната политика на ЕС и се отпускат значителни средства за подпомагане на 
гражданското общество. 

Въпреки това, в рамките на ЕС пространството за гражданското общество се свива все повече, 
тъй като някои правителства затрудняват НПО при работата им в национален план, и по-
специално тези от тях, които са критично настроени към правителството. Прилагането на 
определени мерки, като например извършването на бюджетни съкращения, приемането на 
законодателство, насочено към организации с чуждестранно финансиране, въвеждането на по-
строги правила за регистрацията на НПО и на ограничения по отношение на свободата на 
събиранията и свободата на изразяване на мнение, доведе до свиване на пространството за 
гражданското общество в някои държави членки. Това подкопава демокрацията, принципите на 
правовата държава и основните права в ЕС като цяло. Тъй като държавите членки са ключов 
елемент от структурите на ЕС за вземане на решения, е важно те да прилагат напълно 
стандартите на ЕС в областта на демокрацията, принципите на правовата държава и основните 
права, за да се гарантира спазването на тези стандарти в целия ЕС. 

Свободата на изразяване на мнение и свободата на информация, свободата на събранията и 
свободата на сдружаване, които са залегнали в Хартата на основните права на ЕС, бяха 
подложени на натиск в някои части на Европейския съюз. 

– Съветът запознат ли е със свиващото се пространство за гражданското общество в 
държавите членки? 

– Съгласен ли е, че това оказва влияние върху демокрацията, принципите на правовата 
държава и основните права в Европейския съюз като цяло? 

– Съгласен ли е, че съгласуваността и последователността на вътрешните и външните 
политики в тази област са от ключово значение за запазване на доверието в Съюза? 

– Какви инициативи ще предприеме Съветът за подобряване на ситуацията? 
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