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UZNESENIE (1)
o výzvach pre budúcnosť demokracie vrátane otázky slobodných a nezávislých médií v krajinách
Východného partnerstva a Európskej únie
(2012/C 153/03)
PARLAMENTNÉ ZHROMAŽDENIE EURONEST,

— so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, ktorá bola vyhlásená v Štrasburgu 12. decembra
2007,
— so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii,
— so zreteľom na Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd,
— so zreteľom na ustanovujúci akt Parlamentného zhromaždenia EURONEST z 3. mája 2011,
— so zreteľom na závery samitu Východného partnerstva, ktorý sa uskutočnil 7. mája 2009 v Prahe,
a samitu, ktorý sa uskutočnil 29. – 30. septembra 2011 vo Varšave,
— so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu z 22. októbra 2009 o budovaní demokracie vo
vonkajších vzťahoch EÚ,
— so zreteľom na Európsku chartu za slobodu tlače z 25. mája 2009,
— so zreteľom na uznesenia Európskeho parlamentu o východnej dimenzii európskej susedskej politiky,
ako aj o Arménskej republike, Azerbajdžanskej republike, Bieloruskej republike, Gruzínsku, Moldavskej
republike a Ukrajine,
— so zreteľom na spoločné oznámenie vysokej predstaviteľky Európskej únie pre zahraničné veci a bezpeč
nostnú politiku a Európskej komisie z 25. mája 2011 o novej reakcii na meniace sa susedstvo
(COM(2011) 303),
— so zreteľom na stanoviská Benátskej komisie Rady Európy, ktoré boli prijaté v rokoch 2010 a 2011
a týkali sa ústavných otázok, volebného zákona, slobody svedomia a náboženstva, politických strán,
noriem v oblasti ľudských práv, mimovládnych organizácií, politických združení občanov, zákona
o združovaní a demonštráciách a nezávislosti súdnictva v krajinách Východného partnerstva,
— so zreteľom na pravidelné správy predstaviteľa OBSE pre slobodu médií, ktoré sa predkladajú stálej rade
Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE),
— so zreteľom na vyhlásenie výboru ministrov Rady Európy o opatreniach na podporu dodržiavania
článku 10 Európskeho dohovoru o ľudských právach (prijaté 13. januára 2010),
— so zreteľom na svoj rokovací poriadok,
A. keďže demokracia je univerzálna hodnota a forma vlády, v ktorej majú občania rovnaké právo podieľať
sa na politickom živote a rovnaký prístup k legislatívnemu procesu;
B.

keďže v spoločnom vyhlásení samitu Východného partnerstva, ktorý sa uskutočnil vo Varšave 29. –
30. septembra 2011, sa uvádza, že Východné partnerstvo je založené na spoločenstve hodnôt a zásad
slobody, demokracie, rešpektovania ľudských práv a základných slobôd a právneho štátu, a že všetky
krajiny, ktoré sú členmi Východného partnerstva, sa zaviazali voči týmto hodnotám prostredníctvom
príslušných medzinárodných dokumentov;

(1) Prijaté v Baku, hlavnom meste Azerbajdžanu, 3. apríla 2012.
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keďže článok 2 Zmluvy o Európskej únii hovorí o demokracii ako o základnej hodnote Únie, ktorá je
spoločná pre všetky členské štáty EÚ; keďže tieto členské štáty majú spoločnú formu riadenia založenú
na reprezentatívnej demokracii;

D. keďže v článku 49 Zmluvy o Európskej únii sa stanovuje, že každý európsky štát, ktorý rešpektuje
demokratické hodnoty EÚ a zaviaže sa ich podporovať, má právo požiadať o členstvo v Únii;
E.

keďže demokratické systémy sa môžu líšiť formou a podobou, v ktorej sa odráža odlišná história,
kultúra a odlišné okolnosti, ale zvrchovanosť, rovnosť a sloboda ľudu, rozdelenie moci a nezávislosť
súdnictva, transparentnosť a zodpovednosť vo verejných záležitostiach patria všeobecne k základným
črtám demokracie; keďže na ustanovenie demokratických systémov, ktoré občanom umožnia chrániť
svoje práva a využívať základné slobody, je nevyhnutné rešpektovanie ľudských práv a zásad právneho
štátu;

F.

keďže demokracia zabezpečí rovnosť pred zákonom a odstránenie všetkých foriem diskriminácie; keďže
si vyžaduje, aby sa muži a ženy mohli podieľať na politickom živote za rovnakých podmienok a aby
mali všetci občania vrátane príslušníkov menšín alebo ohrozených skupín rovnaké práva;

G. keďže nedostatočná zodpovednosť politickej triedy, jej nedostatočná schopnosť dosiahnuť kompromis,
spolu s trvalou nestabilitou a obmedzeným hospodárskym rastom a rozvojom môžu viesť k prenikavej
frustrácii obyvateľstva a k posilňovaniu antidemokratického populizmu;
H. keďže reprezentatívna demokracia je založená na zásade volených jednotlivcov, ktorí zastupujú vôľu
ľudí, a vyžaduje si pravidelné usporadúvanie súťaživých, slobodných a spravodlivých volieb; keďže
reprezentatívne voľby si vyžadujú aktívnu účasť voličov a vysokú volebnú účasť;
I.

keďže základ demokratických systémov a riadenia tvoria nezávislé výkonné, legislatívne a súdne inšti
túcie s oddelenými právomocami; keďže podľa demokratických zásad vlády a parlamenty na medzi
národnej, vnútroštátnej a nižšej úrovni zodpovedajú za spôsob vykonávania verejných politík a verejnej
správy a za transparentnosť svojich rozhodnutí pred občanmi;

J.

keďže silné parlamentné inštitúcie sú jadrom všetkých demokratických systémov riadenia; keďže
Európsky parlament poskytuje vítanú pomoc a ponúka parlamentom partnerských krajín z východnej
Európy podporu kapacít;

K.

keďže rozmanitosť politických strán schopných zastupovať občanov zabezpečuje v demokracii ponuku
rôznych možností z hľadiska politík, politických myšlienok a programov, ako aj z hľadiska kandidátov
na funkcie vo výkonných a legislatívnych inštitúciách; keďže politické strany ponúkajú a poskytujú
občanom možnosť otvorene a transparentne diskutovať o túžbach a požiadavkách spoločnosti
a premeniť ich na politické návrhy a alternatívy;

L.

keďže sloboda presvedčenia a sloboda prejavu, sloboda zhromažďovania a právo na založenie nezávi
slých politických strán, mimovládnych organizácií a združení sú základnými prvkami demokracie;
keďže je nevyhnutné zaručiť, aby občania mohli vykonávať svoje práva v týchto oblastiach bez hrozby
súdneho procesu alebo väzenia;

M. keďže sloboda a pluralita médií a tlače sú nevyhnutné na to, aby občania mohli pri formovaní svojich
názorov a úsudkov využívať rôzne informačné zdroje; keďže demokratický politický život si vyžaduje
slobodný prístup občanov k informáciám bez cenzúry prostredníctvom komunikačných kanálov siaha
júcich od tlačených médií po elektronické prostriedky vrátane internetu a sociálnych médií, ako aj
zabezpečenie spoľahlivého a bezpečného prostredia pre investigatívnu žurnalistiku;
N. keďže ustanovenie alebo úprava legislatívneho rámca v oblasti médií tak, aby sa zabránilo vzniku
monopolov a podporila pluralita médií, je sústavnou úlohou všetkých štátov; keďže takéto rámce by
mali ustanoviť primerané predpisy platné pre internet, technológie elektronickej komunikácie a sociálne
siete, ktoré poskytujú nové možnosti na rozšírenie politických vedomostí a zvýšenie účasti občanov
v politickom živote a na zvýšenie ich záujmu o občiansku aktivitu;
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O. keďže organizácie občianskej spoločnosti, ktoré sú samostatné a nie sú napojené na štátne štruktúry,
majú vo fungovaní demokracie poprednú úlohu; keďže napomáhajú budovanie demokratickej kultúry
v spoločnosti informovaním občanov, podporou ich účasti v politických diskusiách a kontrolou zodpo
vednosti vlád za verejné politiky;
P.

keďže rozvoj demokracie prináša množstvo problémov, pokiaľ ide o účasť občanov v politickom živote
a diskusiách, otvorenosť orgánov zodpovedných za tvorbu politík vrátane parlamentov voči dialógu so
spoločnosťou a o slobodu médií a ich nezávislosť od politickej a hospodárskej moci;

Q. keďže korupcia ohrozuje dôveru v demokratické inštitúcie a oslabuje zodpovednosť, legitímnosť a dôve
ryhodnosť politického vedenia; keďže odstránenie korupcie je úlohou a nevyhnutnou podmienkou
demokratizácie vo všetkých spoločnostiach a vyžaduje si presadzovanie primeraných zákonov a etických
pravidiel, morálnych noriem a pravidiel správania sa vzťahujúcich sa na politický život;
R.

keďže demokratické reformy v partnerských krajinách z východnej Európy by boli veľkým prínosom
pre spoluprácu a dialóg s členskými štátmi EÚ v rámci Východného partnerstva; keďže takéto demo
kratické reformy by sa v tejto súvislosti mali prioritne týkať zásad právneho štátu, nezávislosti
súdnictva, rešpektovania a ochrany ľudských práv a základných slobôd, a tiež slobodných a spravod
livých volieb; keďže tieto demokratické reformy do veľkej miery závisia od politickej vôle a rôznych
politických zámerov vládnucej elity každej partnerskej krajiny;

S.

keďže transparentná a zodpovedná verejná správa stojí pred novými organizačnými úlohami, ktorých
cieľom je sprístupniť občanom rozhodnutia a procesy politického rozhodovania na diskusiu a zváženie;
keďže občania budú mať možnosť predstaviť svoje požiadavky a predložiť návrhy, ktoré má verejná
správa zohľadniť;

T.

keďže súčasným trendom je rozširovanie politického rozhodovania na medzinárodnej úrovni, lebo
politické reakcie na globálne hospodárske, spoločenské a environmentálne problémy musia mať
globálny charakter; keďže medzinárodné organizácie majú zároveň rozhodujúcu úlohu pri zabezpečení
spolupráce všetkých partnerov na globálnej úrovni, pokiaľ ide o spoločné normy v oblasti demokra
tického riadenia;

U. keďže vzdelávanie ľudí a najmä mládeže v oblasti demokratických hodnôt a vytváranie občianskej
spoločnosti je rozhodujúce pre budúcnosť demokracie s cieľom zabrániť nízkej volebnej účasti, ktorá
ohrozuje legitímnosť reprezentatívnych inštitúcií a orgánov;
Prioritná úloha základov demokracie
1. domnieva sa, že pokrok v oblasti demokracie, rešpektovania ľudských práv a právneho štátu má veľký
význam pre členské štáty EÚ aj pre partnerské krajiny z východnej Európy a pre rozvoj ich spolupráce,
hospodárskej integrácie a politického združovania;
2. domnieva sa, že pre stabilitu, nezávislosť a účinnosť demokratických inštitúcií, ktoré sú jedinou zárukou
zvýšenia dôvery občanov voči týmto inštitúciám, je potrebné rozdelenie právomocí a správna rovno
váha medzi štátnymi inštitúciami;
3. zdôrazňuje, že demokratizačné procesy by mali považovať za prioritu rešpektovanie a ochranu
ľudských práv a základných slobôd, posilnenie právneho štátu, nezávislosť súdnictva, transparentné
obstarávanie, oddelenie politiky a podnikania, spoľahlivé súdne konanie a spravodlivosť a transparent
nosť volieb;
4. zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť slobodu občanov uchádzať sa o volenú funkciu; zdôrazňuje
význam presadzovania práva občanov zakladať politické strany, slobodne vyjadriť svoje členstvo
a zúčastňovať sa na volebných kampaniach;
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5. vyzýva jednotlivé vlády, aby zabezpečili spravodlivé a transparentné voľby, najmä nadchádzajúce
parlamentné a prezidentské voľby v partnerských krajinách z východnej Európy, a ich úplný súlad
s medzinárodnými normami pre demokratické voľby a odporúčaniami Benátskej komisie Rady Európy
a Úradu OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR); zdôrazňuje význam zabezpečenia
spravodlivého volebného procesu pred konaním volieb pre všetky súťažiace strany vrátane spravodli
vého prístupu k médiám; žiada kritické preskúmanie a úpravu vnútroštátnych volebných rámcov
a zákonov, ak je to potrebné; v tejto súvislosti víta najnovšie zmeny arménskeho volebného zákona;
domnieva sa, že medzinárodní pozorovatelia volieb zohrávajú významnú úlohu pri podpore dôvery
verejnosti vo všetky volebné procesy, a žiada medzinárodné spoločenstvo, aby zabezpečilo medziná
rodné pozorovanie volieb, ktoré sa majú uskutočniť v partnerských krajinách z východnej Európy,
a aby zabezpečilo objektívne hodnotenie celého volebného procesu, ktoré sa má uverejniť rovnako pre
všetky partnerské krajiny z východnej Európy a má byť založené na rovnakých normách;
6. vyzýva partnerské krajiny z východnej Európy, aby zabezpečili, že nadchádzajúce parlamentné a prezi
dentské voľby, ktoré sa blížia, budú slobodné, spravodlivé a demokratické a uskutočnia sa podľa
noriem OBSE;
7. zdôrazňuje, že prijatie a vykonávanie právnych predpisov proti diskriminácii predstavuje rozhodujúci
prvok demokratického pokroku v otvorených, mnohonárodnostných a multikultúrnych spoločnostiach;
8. žiada presadzovanie, zlepšenie alebo prijatie kódexov správania v politickom živote zahŕňajúcich etické
zásady a normy, ktoré sa majú uplatňovať vo vnútroštátnych vládnych orgánoch a parlamentoch;
zdôrazňuje, že parlamenty treba podporovať v ich úsilí riadne si plniť svoju úlohu pri vymedzovaní
vnútroštátnych politík, kontrole činnosti vlády a monitorovaní a posudzovaní minulých činností
a dosiahnutých výsledkov; žiada jasné oddelenie hospodárskej a politickej sféry v rozhodovaní, aby
sa zabránilo konfliktu záujmov, najmä pokiaľ ide o financovanie politických strán; zdôrazňuje význam
jasného legislatívneho rámca a ustanovení o financovaní politických strán a kampaní, ktoré zaručia
transparentnú právnu úpravu, dohľad nad financovaním politických strán a rovnaké príležitosti pre
všetky politické strany;
9. vyzýva EÚ, členské štáty EÚ a partnerské krajiny z východnej Európy, aby prijali pevný politický
záväzok v oblasti boja proti korupcii vo všetkých jej formách a posilnili a účinne vykonávali protiko
rupčné právne predpisy, lebo korupcia nie je len prekážkou dlhodobého hospodárskeho rastu a dôvery
občanov v politický rozvoj, ale má negatívny dosah aj na sociálne väzby a vyhliadky vývoja spoloč
nosti;
10. žiada posilnenie spoločného programu EÚ a Rady Európy na podporu reformy súdnictva v partnerských
krajinách z východnej Európy; odporúča, aby sa tento program rozšíril o činnosti v oblasti spoločnej
odbornej prípravy a výmeny skúseností medzi sudcami z členských štátov EÚ a partnerských krajín
z východnej Európy;
Prehĺbenie politického dialógu a spolupráce v oblasti budovania demokracie v rámci Východného
partnerstva
11. žiada rozšírenie politického dialógu medzi EÚ a partnerskými krajinami z východnej Európy o otázkach
budovania demokracie a vykonávania demokratických reforiem; zaväzuje sa zintenzívniť úlohu parla
mentného zhromaždenia EURONEST v tomto dialógu s politickými inštitúciami a ďalšími zúčastne
nými stranami, najmä prostredníctvom výmeny názorov a diskusií medzi svojimi členmi a predstavi
teľmi štátnych orgánov, parlamentných a mimoparlamentných politických strán, občianskej spoloč
nosti, médií a mimovládnych organizácií;
12. podporuje členské štáty EÚ, ktoré zažili prechod od autoritatívnych režimov k demokracii, aby partner
ským krajinám z východnej Európy poskytli rady na základe poučenia, ktoré vyvodili zo svojich
úspechov a problémov za posledných dvadsať rokov; odporúča, aby partnerské krajiny pri prechode
k širšej demokracii a politickému pridruženiu k EÚ prijali právne predpisy a konkrétne opatrenia, ktoré
zabezpečia prístup občanov k vnútroštátnym archívom týkajúcim sa sledovania, ktorého sa dopúšťali
bývalé autoritatívne režimy;
13. odporúča budovanie solidarity a posilnenie podpory EÚ vo vzťahu k partnerským krajinám z východnej
Európy pri vykonávaní demokratických reforiem, najmä pokiaľ ide o reformu súdnictva a súdnych
systémov a zaručenie nezávislosti, nestrannosti, zodpovednosti a profesionálnosti súdnictva a súdov;
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14. žiada Európsku komisiu, aby poskytla vyššiu finančnú, technickú a odbornú podporu správe národných
parlamentov partnerských krajín z východnej Európy v rámci komplexného programu budovania
inštitúcií s cieľom posilniť ich účinnosť, transparentnosť a zodpovednosť, ktoré sú veľmi dôležité, ak
si majú parlamenty riadne plniť úlohu v demokratických rozhodovacích procesoch;
15. odporúča dôraznú podporu súčasného dialógu v oblasti ľudských práv, ktorý otvorila EÚ s Bieloruskom,
a ďalších foriem spolupráce v oblasti ľudských práv s ostatnými partnerskými krajinami z východnej
Európy; vyzýva EÚ a partnerov, aby na túto záležitosť vyčlenili ďalšie finančné a ľudské zdroje;
16. žiada vytvorenie Európskej nadácie na podporu demokracie (EED) zameranej na podporu politických
subjektov, napríklad politických strán, neregistrovaných mimovládnych organizácií a odborových
zväzov, ktoré sa usilujú o dosiahnutie demokratickej zmeny; odporúča, aby sa Európska nadácia na
podporu demokracie v partnerských krajinách z východnej Európy použila ako nezávislý, pružný
a odborný nástroj;
17. zdôrazňuje, že Európska nadácia na podporu demokracie má byť doplnením súčasných nástrojov na
podporu demokracie, a najmä nemá nahrádzať ani zdvojovať činnosti vykonávané v rámci európskeho
nástroja pre demokraciu a ľudské práva (ENDĽP);
18. podporuje politické strany v členských štátoch EÚ v rozvíjaní programov spolupráce s partnermi
v partnerských krajinách z východnej Európy a podporuje vytváranie partnerstiev ďalších demokratic
kých subjektov EÚ, akými sú odborové zväzy, mimovládne organizácie, zamestnávateľské,
poľnohospodárske a ženské organizácie, subjekty pôsobiace v oblasti náboženského a kultúrneho
dialógu, organizácie spotrebiteľov, mládeže, novinárov a učiteľov, miestne samosprávne orgány a vysoké
školy, s podobnými organizáciami v partnerských krajinách z východnej Európy;
19. odporúča zvýšiť úsilie v boji proti korupcii prostredníctvom zvýšenia finančných prostriedkov na plány
a opatrenia v oblasti boja proti korupcii a prostredníctvom rozšírenia spolupráce členských štátov EÚ
a partnerských krajín z východnej Európy v rámci Skupiny štátov proti korupcii (GRECO), ktorá pôsobí
pri Rade Európy; podporuje partnerské krajiny z východnej Európy, aby vypracovali komplexné
viacročné stratégie a akčné plány na boj proti korupcii s konkrétnymi opatreniami a termínmi a aby
vyčlenili potrebné rozpočtové prostriedky na ich vykonávanie;
20. odporúča rozšírenie dialógu EÚ a partnerských krajín z východnej Európy o osvedčených postupoch
v oblasti opatrení na ochranu ohrozených osôb a menšín pred diskrimináciou; upozorňuje EÚ a part
nerské krajiny z východnej Európy na to, že pri ustanovení vnútroštátneho mechanizmu podľa Doho
voru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím sa musia vyčleniť dostatočné finančné a ľudské
zdroje pre inštitúciu, ktorá bude vykonávať tento mandát;
Podpora slobody prejavu a rozvoja slobodných a nezávislých médií
21. zdôrazňuje, že vo všetkých členských štátoch EÚ a partnerských krajinách z východnej Európy sú pre
demokraciu a jej fungovanie nevyhnutné nezávislé a slobodné médiá, lebo zabezpečujú zapojenie
občianskej spoločnosti do verejných záležitostí a posilňujú úlohu občanov;
22. naliehavo žiada členské štáty EÚ a partnerské krajiny z východnej Európy, aby zabezpečili základné
právo občanov na informácie v súlade s článkom 11 Európskej charty základných práv prostredníc
tvom sledovania a úplného dodržiavania zásady nezávislosti a pluralizmu médií s cieľom zabrániť
monopolizácii a neoprávnenému zasahovaniu do činnosti médií;
23. vyjadruje poľutovanie nad tým, že mnoho novinárov sa pre svoju odvážnu a nezávislú prácu stretlo so
zastrašovaním a obťažovaním alebo sa stalo obeťou napadnutia a útokov, a vyzýva príslušné orgány,
aby v plnej miere vyšetrili tieto skutočnosti a vydali zodpovedné osoby do rúk spravodlivosti;
24. odporúča ustanovenie alebo zlepšenie legislatívneho rámca v oblasti verejného a súkromného vysielania
v súlade s medzinárodnými normami OBSE; domnieva sa, že nové alebo zmenené a doplnené predpisy
by sa mali zamerať na zamedzenie koncentrácie vlastníctva médií, zabezpečenie spravodlivej súťaže
o oprávnenia na vysielanie, ako aj na ochranu vysielaného mediálneho obsahu pred politickými
a komerčnými tlakmi, a to najmä počas volebných procesov, s cieľom zabezpečiť všetky strany v súťaži
pred nespravodlivými podmienkami, vylúčením niektorých politických možností a obmedzeniami;
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25. odporúča presadzovanie voľne dostupného internetu, ktorý slúži slobode prejavu a pluralizmu médií,
a môže sa využiť ako nástroj na podporu politických diskusií, demokratických iniciatív a šírenia
politickej kultúry a poznatkov;
26. vyzýva EÚ a partnerské krajiny z východnej Európy, aby pripravili výmenné a vzdelávacie programy na
zvýšenie profesionality novinárov, určenie osvedčených postupov v oblasti žurnalistiky, presadzovanie
etických a odborných noriem v žurnalistike a rozvoj investigatívnej žurnalistiky; zdôrazňuje, že vyššia
informovanosť a propagácia Východného partnerstva v médiách by výrazne zlepšili pochopenie a osvo
jenie si programov demokratických reforiem, ktoré podporuje a presadzuje Európska únia, obyva
teľstvom partnerských krajín z východnej Európy;
Budovanie dôvery občanov v demokratické inštitúcie a záujmu občanov o politiku
27. vyzýva EÚ, členské štáty EÚ a partnerské krajiny z východnej Európy, aby zabezpečili transparentnosť
politického rozhodovania poskytovaním informácií zúčastneným stranám a ich zapojením do otvore
ných verejných diskusií a konzultácií; odporúča podporovať záujem občanov o politické diskusie
ďalším otvorením parlamentov a demokratických zhromaždení na konzultácie a výmenu názorov
s občanmi, a najmä zapojením predstaviteľov žien a mládeže do týchto diskusií;
28. vyzýva tiež EÚ, členské štáty EÚ a partnerské krajiny z východnej Európy, aby podporovali demokra
tickú úlohu politických strán a hnutí pri preberaní funkcie sprostredkovateľa medzi štátnymi inštitú
ciami a občanmi, formovaní verejnej mienky, spájaní záujmov a predkladaní a súťaži rôznych politic
kých možností;
29. odporúča ďalšiu podporu politických strán v tom, aby vo svojich postupoch na výber kandidátov do
volieb zabezpečili vyvážené zastúpenie mužov a žien;
30. zdôrazňuje, že udržateľné demokratické reformy si vyžadujú ich lepšie pochopenie a osvojenie; vyzýva
preto členské štáty EÚ a partnerské krajiny z východnej Európy, aby pred zavedením reformných
programov uskutočnili konzultácie s občianskou spoločnosťou s cieľom zabezpečiť čo najširšiu
podporu verejnosti;
Posilnenie občianskej spoločnosti
31. zdôrazňuje význam silnej, aktívnej a skutočne nezávislej občianskej spoločnosti, ktorá je rozhodujúcim
aktérom rozvoja demokracie; vyzýva v tejto súvislosti EÚ a partnerské krajiny z východnej Európy, aby
zvýšili technickú a finančnú pomoc pre organizácie alebo inštitúcie občianskej spoločnosti a zabezpečili
transparentnosť a účinnosť tejto pomoci; žiada tiež primerané záruky a ochranu pre ochrancov
ľudských práv;
32. zdôrazňuje, že fórum občianskej spoločnosti Východného partnerstva je veľmi dôležitým nástrojom na
presadzovanie úlohy občianskej spoločnosti pri podpore demokracie; žiada väčšie zapojenie fóra
občianskej spoločnosti do realizácie Východného partnerstva; odporúča väčšiu účasť delegátov fóra
občianskej spoločnosti na schôdzach predstaviteľov EÚ a partnerských krajín z východnej Európy;
s primeranou pozornosťou prihliada na činnosti a odporúčania fóra, pokiaľ ide o osobné kontakty
medzi ľuďmi;
33. zdôrazňuje potrebu zabezpečenia nezávislosti mimovládnych organizácií, ktoré prispievajú k života
schopnosti verejných diskusií a k šíreniu informácií v rámci spoločnosti; v tejto súvislosti trvá na tom,
aby štátne inštitúcie, najmä národné parlamenty a vlády, presadzovali vzájomné vzťahy s občianskou
spoločnosťou prostredníctvom organizovania vypočutí v parlamente a verejných konzultácií;
34. pripomína, že posilnenie mládežníckeho rozmeru Východného partnerstva je významnou investíciou
do budúcnosti vzťahov medzi EÚ a európskou susedskou politikou s veľkým potenciálom pre nadchá
dzajúce roky a pre demokratizáciu týchto partnerov a harmonizáciu ich právnych predpisov s európ
skymi normami;
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35. zdôrazňuje významnú úlohu všetkých iniciatív zameraných na zlepšenie vzdelávania a zručností
mladých ľudí v oblasti demokratických procesov a spoluúčasti na rozvoji občianskej spoločnosti;
víta preto úsilie členských štátov EÚ a partnerských krajín z východnej Európy pri organizácii mládež
níckych parlamentov; podporuje EÚ, aby zaviedla programy na podporu tohto úsilia, napríklad vytvá
ranie medziparlamentných skupín priateľstva mládeže medzi Európskym parlamentom pre mladých
a vnútroštátnymi mládežníckymi parlamentmi partnerských krajín z východnej Európy;
36. vyzýva EÚ, aby zvýšila počet výmenných programov pre mladých ľudí, lebo to je najúčinnejší spôsob
na presadzovanie výmeny a spoločného využívania získaných skúseností v oblasti demokratickej
spoluúčasti a rozvoja občianskej spoločnosti;
37. poveruje svojich spolupredsedov, aby postúpili toto uznesenie predsedovi Európskeho parlamentu,
Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú
politiku, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a vládam a parlamentom členských štátov a partner
ských krajín z východnej Európy.
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