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PRZEDMOWA�

Unia�Europejska�rozwija�i�z�roku�na�rok�intensyfikuje�swoje�działania�słuEące�propagowaniu�praw�

człowieka�oraz�zapewnieniu�poszanowania�tych�praw�na�całym�świecie.�Niniejsze�dziesiąte�roczne�

sprawozdanie� UE� na� temat� praw� człowieka� daje� świadectwo� tego� stałego� zaangaEowania.�

Propagowanie�praw�człowieka� jest� obecnie� jednym�z�najlepiej� rozwiniętych�aspektów�stosunków�

zewnętrznych�Unii�Europejskiej.�

Celem� niniejszego� sprawozdania� jest� przede� wszystkim� poinformowanie� szerokiej� opinii�

publicznej,�zarówno�w�Europie,�jak�teE�poza�jej�granicami,�o�działaniach�UE�słuEących�promowaniu�

praw�człowieka�na�całym�świecie.��

Obejmuje�ono�okres�od� lipca�2007�roku�do�czerwca�2008�roku.�W�ciągu� tych�dwunastu�miesięcy�

osiągnięto�rzeczywiste�postępy�w�zakresie�praw�człowieka.��

Zakończenie� reformy�Rady�Praw�Człowieka�oraz�przyjęcie�procedur� jej� funkcjonowania�powinno�

umoEliwić� temu� centralnemu� organowi�ONZ� skoncentrowanie� się� na� kwestiach�merytorycznych.�

Jest� to� wyjątkowe� forum,� które� skupia� przedstawicieli� państw,� ekspertów� oraz� członków�

społeczeństwa� obywatelskiego.� Unia� Europejska� dokłada� zdecydowanych� starań,� by� jej� głos� był�

słyszalny� w� Radzie� i� dąEy� do� umoEliwienia� skutecznego� działania� tego� organu.� Rada� Praw�

Człowieka� podjęła� juE� pierwsze� zdecydowane� działania,� ale� wszystkie� zainteresowane� strony,�

zwłaszcza� zaś� państwa� będące� jej� członkami,� powinny� współpracować� w� dobrej� wierze,� by�

umoEliwić� tej� nowej� instytucji� wypełnienie� jej� mandatu� i� spełnienie� oczekiwań� społecznych.��

W� pierwszej� połowie� 2008� roku� odbyły� się� pierwsze� posiedzenia� w� ramach� powszechnego�

okresowego�przeglądu�–�innowacyjnego�mechanizmu�Rady�Praw�Człowieka�słuEącego�przeglądowi�

sytuacji� w� zakresie� praw� człowieka� we� wszystkich� krajach� świata;� przegląd� ten� wymaga,� by�

wszystkie�państwa�podejmowały�istotne�zobowiązania�dotyczące�lepszej�ochrony�tych�praw.��

Coraz� rzadziej� stosuje� się� karę� śmierci.� Rwanda� i� Uzbekistan� zniosły� karę� śmierci,� co� zwiększa�

liczbę�państw,�które�postąpiły�podobnie,�do�135.�New�Jersey�to�pierwszy�od�1965�roku�amerykański�

stan,�który�zdelegalizował�karę�śmierci.�Unia�Europejska�podtrzymuje�swoje�zaangaEowanie�w�tej�

kwestii.� Z� zadowoleniem� przyjmuje� przyjęcie� przez� 104� państwa� rezolucji� 62.� Zgromadzenia�

Ogólnego�ONZ�wzywającej�do�moratorium�na�wykonywanie�kary�śmierci�−�z�myślą�o�zniesieniu�tej�

kary.�
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Czynione�są�postępy�w�zakresie�międzynarodowego�wymiaru�sprawiedliwości.�Aresztowanie�JeanN

Pierre'a�Bemby�i�Radovana�KaradEicia,�a�takEe�oskarEenie�przez�Międzynarodowy�Trybunał�Karny�

Thomasa� Lubangi,� Germaina� Katangi� i� Mathieu� Ngudjola� –� byłych� przywódców� wojskowych�

z�Demokratycznej�Republiki�Konga,�którym�zarzuca�się�popełnienie�zbrodni�wojennych� i�zbrodni�

przeciwko� ludzkości,� świadczą� o� istotnym�postępie,� jeEeli� chodzi� o� połoEenie� kresu� bezkarnemu,�

powszechnemu�łamaniu�praw�człowieka.�Unia�Europejska�popiera�te�działania�Międzynarodowego�

Trybunału�Karnego.�

UE�działa�na�rzecz�praw�człowieka�w�coraz�większym�zakresie.�Na�podstawie�swoich�wytycznych�

interweniuje� ona� wszędzie,� gdzie� to� moEliwe,� podejmując� kroki� dyplomatyczne� lub� wydając�

oświadczenia,� w� przypadku� gdy� daną� osobę� skazuje� się� na� śmierć,� torturuje,� więzi� z� powodu�

wyraEanych�opinii�lub�jej�przekonań,�lub�teE�gdy�się�jej�grozi.�UE�przywiązuje�szczególną�wagę�do�

wspierania� praw� dziecka,� wkrótce� rozszerzy� teE� zakres� swoich� działań,� aby� objąć� nimi� sytuację�

kobiet�–�ofiar�przemocy.�

UE�propaguje�prawa�człowieka,�uczestnicząc�w�zarządzaniu�kryzysowym.�Uwzględnia� te�kwestie�

w�sposób�konkretny�podczas�planowania,�prowadzenia�i�oceny�operacji�EPBiO.�W�skład�niektórych�

misji� wchodzą� eksperci,� którzy� zajmują� się� prawami� kobiet� lub� sytuacją� dzieci� w� konfliktach�

zbrojnych.�

Unia� Europejska� podejmuje� w� razie� konieczności� pilne� interwencje,� aby� zapobiec� łamaniu� praw�

człowieka,� lecz� zamierza� równieE� nadać� priorytet� dialogowi� oraz� współpracy.� DąEy� do�

podtrzymania� ścisłej� współpracy� z� organizacjami� społecznymi.� UE� prowadzi� obecnie� z� krajami�

trzecimi� na� pięciu� kontynentach� ponad� trzydzieści� dialogów� i� konsultacji� dotyczących� praw�

człowieka;� liczba� tych� dialogów� i� konsultacji� szybko� rośnie,� co� świadczy� o� tym,� Ee� Unia�

przywiązuje� w� stosunkach� międzynarodowych� coraz� większą� wagę� do� kwestii� praw� człowieka.�

NiezaleEnie� od� programów� współpracy� prowadzonych� przez� państwa� członkowskie� Komisja�

wzmocniła� europejski� instrument� na� rzecz� wspierania� demokracji� i� praw� człowieka� dysponujący�

obecnie�rocznym�budEetem�w�wysokości�prawie�140�mln�EUR.�



��
��

�

14146/1/08�REV�1� � rb/PAS/kal� 6�
� DG�E�HR� �LIMITE� PL�

Walka�o�prawa�człowieka�ma�wymiar�długofalowy.�W�wielu�regionach�świata�sytuacja�nadal�budzi�

zaniepokojenie:� w� Demokratycznej� Republice� Konga,� gdzie� masowa� przemoc� seksualna�

wykorzystywana� jest� jako� narzędzie� prowadzenia� wojny,� w� Darfurze,� gdzie� społeczność�

międzynarodowa� wciąE� czyni� wysiłki,� aby� połoEyć� kres� brutalnym� działaniom� wobec� ludności�

cywilnej,�w�Związku�Myanmar,�w�którym�we�wrześniu�2007�roku�miały�miejsce�brutalne�represje�

i�którego�władze� nie� potrafiły� odpowiednio� zareagować� na� katastrofę� humanitarną� spowodowaną�

przez�cyklon�Nargis.�Na�Sri�Lance�ofiarą�starć�między�władzami�a�ruchami�separatystycznymi�jest�

przede� wszystkim� ludność� cywilna.� Autorytarne� i� represyjne� reEimy� utrzymują� się� przy� władzy�

w�Korei�Północnej�i�innych�państwach,�nie�wykazując�Eadnego�poszanowania�dla�praw�człowieka.��

W� tym� roku� obchodzimy� 60.� rocznicę� Powszechnej� Deklaracji� Praw� Człowieka,� 15.� rocznicę�

deklaracji�wiedeńskiej�oraz�10.�rocznicę�deklaracji�o�obrońcach�praw�człowieka,�dlatego�teE�warto�

pamiętać,�Ee�zarówno�w�Europie,� jak�i�poza�nią,�prawa�człowieka�mają�wymiar�powszechny�i�nie�

mogą�zaleEeć�od�wewnętrznych�interesów�Eadnego�państwa.�Wszystkie�prawa�cywilne,�polityczne,�

społeczne�i�kulturalne�są�niepodzielne,�współzaleEne�i�wzajemnie�się�uzupełniają.�

Unia� Europejska�−� aby� być� bardziej� skuteczną� −� musi� nadal� zwiększać� jedność� swoich� działań.�

Mamy� nadzieję,� Ee� niniejsze� sprawozdanie,� oprócz� swej� funkcji� informacyjnej,� przyczyni� się� do�

refleksji�na�temat�tego,�jak�moEemy�wspólnie�doprowadzić�do�większej�spójności�naszych�działań,�

zwiększając�w�ten�sposób�ich�skuteczność.�

�

Bernard�Kouchner�

minister�spraw�zagranicznych�Francji,�

przewodniczący�Rady�Unii�Europejskiej�

�

Javier�Solana�

wysoki�przedstawiciel�ds.�wspólnej�polityki�zagranicznej�i�bezpieczeństwa,�

sekretarz�generalny�Rady�Unii�Europejskiej�

�

Benita�Ferrero�Waldner��

członek� Komisji� Europejskiej� odpowiedzialna� za� stosunki� zewnętrzne� i� europejską� politykę�

sąsiedztwa�
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1.� WSTĘP�

Poszanowanie� praw� człowieka� leEy� u� podstaw� Unii� Europejskiej� podobnie� jak� podstawowe�

wolności,� demokracja� i� praworządność.� Bez� praw� człowieka� nie� moEe� istnieć� trwały� pokój,� nie�

moEna� będzie� zapewnić� bezpieczeństwa� ani� zrównowaEonego� rozwoju.� UE� jest� przekonana,��

Ee� kwestia� ta� jest� jednym� z� uzasadnionych� powodów� do� niepokoju� i� jedną� z� waEnych� dziedzin,��

za� którą� odpowiada� społeczność� międzynarodowa.� Dlatego� teE� przywiązuje� szczególną� wagę� do�

poszanowania�praw�człowieka,�zarówno�na�swoim�obszarze,�jak�i�poza�nim.��

Niniejsze�dziesiąte� roczne�sprawozdanie�UE�na� temat�praw�człowieka�obejmuje�okres�od�1� lipca�

2007�roku�do�30�czerwca�2008�roku.�Jego�celem�jest�ukazanie�polityk�i�działań�Unii�Europejskiej�

związanych� z� prawami� człowieka.� Sprawozdanie� słuEy� zatem� przejrzystości� i� zaznaczeniu�

obecności,�jakich�wymagają�wzajemne�stosunki�UE�i�społeczeństwa�obywatelskiego.�Powinno�ono�

równieE�ułatwić�ocenę�skuteczności�działań�UE1.��

Niniejsze�sprawozdania�ma�objąć�działania�UE�w�zakresie�praw�człowieka�wobec�krajów�trzecich,�

w�instytucjach�wielostronnych�oraz�w�odniesieniu�do�pewnych�kwestii�szczegółowych.�Nie�jest�ono�

bynajmniej�wyczerpujące;�przeciwnie�–� celowo� skupia� się�na�obszarach,�w�których�działania�UE�

były�najbardziej�znaczące,�co�powinno�sprawić,�Ee�treść�sprawozdania�będzie�bardziej�czytelna.�

UE� ma� wiele� instrumentów� słuEących� promowaniu� poszanowania� praw� człowieka� na� całym�

świecie.� Do� tej� pory� opracowała� sześć� zbiorów� wytycznych:� w� sprawie� kary� śmierci,� tortur,�

dialogów� na� temat� praw� człowieka� prowadzonych� z� krajami� trzecimi,� dzieci� w� konfliktach�

zbrojnych,�obrońców�praw�człowieka�oraz�–�w�zeszłym�roku�–�w�sprawie�praw�dziecka.�W�2005�roku�

UE� przyjęła� równieE�wytyczne�w� sprawie� promowania� przestrzegania�międzynarodowego� prawa�

humanitarnego.�UE� realizuje� te� rozmaite�wytyczne�przez�konkretne�działania� (takie� jak� światowa�

kampania� dyplomatyczna� przeciwko� stosowaniu� tortur).� UE� podejmuje� działania� dyplomatyczne��

w� przypadku� łamania� praw� człowieka.� AngaEuje� się� w� dialogi� polityczne� –� lub� teE� dialogi,�

w�których� szczególną� uwagę� poświęca� się� prawom� człowieka� –� z� wieloma� krajami� trzecimi�

(obecnie�ponad�trzydzieści�dialogów�na�temat�praw�człowieka).�Finansuje�europejski�instrument�na�

rzecz�wspierania�demokracji�i�praw�człowieka�(EIDHR).�

�������������������������������������������������
1� Zob.�rozdział�7,�„Analiza�efektywności�działań�i�instrumentów�UE”.�
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Na� szczeblu� wielostronnym� Unia� Europejska� aktywnie� działa� w� Radzie� Praw� Człowieka� oraz��

w� Zgromadzeniu� Ogólnym� Organizacji� Narodów� Zjednoczonych.� W� okresie� objętym�

sprawozdaniem� Rada� Praw� Człowieka� odbyła� swoje� 6.,� 7.� i� 8� posiedzenie� zwyczajne� oraz� trzy�

posiedzenia� nadzwyczajne� dotyczące:� łamania� praw� człowieka� na� okupowanych� terytoriach�

palestyńskich,�sytuacji�praw�człowieka�w�Związku�Myanmar�(zorganizowane�na�wniosek�UE)�oraz�

prawa� do� Eywności.� UE� udało� się� pomyślnie� poprzeć� przedłuEenie� mandatów� specjalnych�

sprawozdawców�ds.�sytuacji�praw�człowieka�w�niektórych�krajach�(Haiti,�Sudan,�Burundi,�Liberia,�

Korea� Północna,� Związek�Myanmar,� Somalia)� lub� ds.� kwestii� szczegółowych� (np.� ochrony� praw�

człowieka� podczas� zwalczania� terroryzmu,� obrońców� praw� człowieka,� mniejszości).� Na�

8.�posiedzeniu� Rady� Praw� Człowieka� UE� zainicjowała� przyjęcie� rezolucji� w� sprawie� praw�

człowieka� w� Związku� Myanmar,� w� szczególności� po� przejściu� cyklonu� Nargis;� w� rezolucji�

potępiono�naruszenia�praw�człowieka�w�Związku�Myanmar� i�wezwano� rząd� tego�kraju�do�pełnej�

współpracy�ze�społecznością�międzynarodową�w�celu�połoEenia�kresu�tym�naruszeniom.�

UE� poparła� równieE� uruchomienie� uniwersalnego� okresowego� przeglądu,� tj.� innowacyjnego�

mechanizmu� Rady� Praw� Człowieka� słuEącego� dokonywaniu� –� w� cyklach� czteroletnich� –�

przeglądów�sytuacji�praw�człowieka�w�kaEdym�kraju,�a�kilka�państw�członkowskich�zgodziło� się�

poddać�temu�przeglądowi.�W�tym�kontekście�UE�będzie�zabiegać�o�to,�by�w�trakcie�tych�dyskusji�

odpowiednio� uwzględniono� zalecenia� rozmaitych� komisji�ONZ�oraz� by� organizacje� pozarządowe�

w�pełni�uczestniczyły�w�przyjmowaniu�sprawozdań�z�przeglądu.�

Na� 62.� sesji� Zgromadzenia� Ogólnego� Organizacji� Narodów� Zjednoczonych� UE� wystąpiła�

z�inicjatywą� deklaracji,� w� której� 95� krajów� ze� wszystkich� kontynentów�wezwało� do�moratorium�

prowadzącego�do�zniesienia�kary�śmierci.�W�następstwie�tej�inicjatywy�104�kraje�przyjęły�rezolucję�

w� sprawie� kary� śmierci,� w� duEej� mierze� dzieki� aktywnej� kampanii� prowadzonej� przez� Unię�

Europejską� i� innych�współautorów� tego� dokumentu.�Rezolucja� ta� to�wielki� sukces�w� dąEeniu� do�

powszechnego� zniesienia� kary� śmierci.� UE� pracowała� równieE� nad� tym,� by� doprowadzić� do�

przyjęcia� szeregu� rezolucji� dotyczących� sytuacji� praw� człowieka�w� niektórych� krajach� (Związek�

Myanmar,�Korea�Północna,�Iran,�Białoruś)�oraz�rezolucji�w�sprawie�praw�dziecka�(we�współpracy�

z�państwami�Ameryki� Łacińskiej� i�Karaibów)� ustanawiającej�mandat� specjalnego� przedstawiciela�

ds.�zapobiegania�przemocy�wobec�dzieci.��



��
��

�

14146/1/08�REV�1� � rb/PAS/kal� 9�
� DG�E�HR� �LIMITE� PL�

Wyjątkowa�pozycja�Unii�Europejskiej�w�świecie�predestynuje�ją�do�szczególnego�angaEowania�się�

w�ochronę�praw�człowieka� i�promowania� tych�praw.�Osoby,�które�ucierpiały�w�wyniku�naruszeń�

oczekują,� Ee� UE� pomoEe� połoEyć� kres� doznawanym� przez� nich� codziennie� krzywdom.� Obrońcy�

praw�człowieka�oczekują�od�UE�wsparcia�w�ich�nieprzerwanych�wysiłkach�na�rzecz�propagowania�

praw� człowieka.� Niniejsze� sprawozdanie� pokazuje,� Ee� Unia� Europejska� stara� się� spełniać� te�

oczekiwania,�czyniąc�ciągłe�wysiłki�i�korzystając�z�duEej�liczby�instrumentów,�którymi�dysponuje.�

�

2.� I�STRUME�TY�I�I�ICJATYWY�UE�W�KRAJACH�TRZECICH�

�

2.1.� Wspólne�działania,�wspólne�stanowiska�i�operacje�zarządzania�kryzysowego�

W�niniejszym� rozdziale� dokonano�przeglądu� i� uaktualnienia� informacji� na� temat� obowiązujących�

w�okresie,� który� obejmuje� sprawozdanie,�wspólnych� działań� i�wspólnych� stanowisk,� jak� równieE�

prowadzonych�w�tym�czasie�operacji�zarządzania�kryzysowego.�

Wspólne� działania� dotyczą� konkretnych� sytuacji,� w� których� uznaje� się� za� stosowne� podjęcie�

działań� przez� Unię.� W� okresie� objętym� niniejszym� sprawozdaniem� UE� przyjęła� znaczną� liczbę�

wspólnych� działań�mających� znaczenie� dla� praw� człowieka.�Te�wspólne� działania� były� związane�

przede� wszystkim� z� mianowaniem� specjalnych� przedstawicieli� UE� (SPUE)� oraz� z� cywilnymi�

i�wojskowymi�operacjami�zarządzania�kryzysowego.��
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�

Jedenastu�specjalnych�przedstawicieli�UE�w�okresie�objętym�sprawozdaniem�sprawowało�

obowiązki�w�następujących�regionach:�

•� Afganistan�(Francesc�Vendrell,�mianowany�25�czerwca�2002�r.)2,��

•� Region�Wielkich�Jezior�Afrykańskich�(Roeland�van�de�Geer,�mianowany�15�lutego�2007�r.)3,�

•� Unia�Afrykańska�(Koen�Vervaeke,�mianowany�6�grudnia�2007�r.)4,��

•� Bośnia�i�Hercegowina�(Miroslav�Lajczák,�mianowany�18�czerwca�2007�r.)5,��

•� Azja�Środkowa�(Pierre�Morel,�mianowany�5�października�2006�r.)6,��

•� Kosowo�(Pieter�Feith,�mianowany�4�lutego�2008�r.)7,��

•� Była�Jugosłowiańska�Republika�Macedonii�(Erwan�Fouéré,�mianowany�17�października�

2005�r.)8,�

•� Bliski�Wschód�(Marc�Otte,�mianowany�14�lipca�2003�r.)9,��

•� Mołdawia�(Kálmán�Mizsei,�mianowany�15�lutego�2007�r.)10,��

•� Południowy�Kaukaz�(Peter�Semneby,�mianowany�20�lutego�2006�r.)11,�

•� Sudan�(Torben�Brylle,�mianowany�19�kwietnia�2007�r.)12.�

�

Wspólne� stanowiska� dotyczą� zasadniczo� środków� ograniczających� w� następstwie� zobowiązania�

nałoEonego� przez� rezolucję� Rady� Bezpieczeństwa� Organizacji� Narodów� Zjednoczonych� lub� teE�

stanowią� niezaleEny� środek� nakładany� przez� UE.� Sankcje� stosuje� się� w� celu� osiągnięcia�

konkretnych� celów�WPZiB� określonych� w� art.� 11� TUE,� które� obejmują� –� lecz� się� do� nich� nie�

ograniczają� –� promowanie� poszanowania� praw� człowieka� oraz� podstawowych� wolności,�

demokracji,�praworządności�oraz�dobrych�rządów.�

�������������������������������������������������
2� Wspólne�działanie�Rady�2002/496/WPZiB�z�dnia�25�czerwca�2002�r.,�Dz.U.�L�167�z�26.6.2002,�s.�12.�
3� Wspólne�działanie�Rady�2007/112/WPZiB�z�dnia�15�lutego�2007�r.,�Dz.U.�L�46�z�16.2.2007,�s.�79–82.�
4� Wspólne�działanie�Rady�2007/805/WPZiB�z�dnia�6�grudnia�2007�r.,�Dz.U.�L�323�z�8.12.2007,�s.�45–49.�
5� Wspólne�działanie�Rady�2007/427/WPZiB�z�dnia�18�czerwca�2007�r.,�Dz.U.�L�159�z�20.6.2007,�s.�63–64.�
6� Wspólne�działanie�Rady�2006/670/WPZiB�z�dnia�5�października�2006�r.,�Dz.U.�L�275�z�6.10.2006,�s.�65–65.�
7� Wspólne�działanie�Rady�2008/123/WPZiB�z�dnia�4�lutego�2008�r.,�Dz.U.�L�42�z�16.2.2008,�s.�88–91.�
8� Wspólne�działanie�Rady�2005/724/WPZiB�z�dnia�17�października�2005�r.,�Dz.U.�L�272�z�18.10.2005,�s.�26–27.�
9� Wspólne�działanie�Rady�2003/537/WPZiB�z�dnia�21�lipca�2003�r.,�Dz.U.�L�184�z�23.7.2003,�s.�45–45.�
10� Wspólne�działanie�Rady�2007/107/WPZiB�z�dnia�15�lutego�2007�r.,�Dz.U.�L�46�z�16.2.2007,�s.�59–62.�
11� Wspólne�działanie�Rady�2006/121/WPZiB�z�dnia�20�lutego�2006�r.,�Dz.U.�L�49�z�21.2.2006,�s.�14–16.�
12� Wspólne�działanie�Rady�2007/238/WPZiB�z�dnia�19�kwietnia�2007�r.,�Dz.U.�L�103�z�20.4.2007,�s.�52–53.�
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Przy�stosowaniu�autonomicznych�sankcji�UE�lub�sankcji�dodawanych�przez�UE�do�wykazu�sankcji�

ONZ�Unia�Europejska�nadal�dąEy�do�usprawnienia� swoich�procedur,� pamiętając�w� szczególności�

o�obowiązkach� dotyczących� prawa� do� sprawiedliwego� rozpatrzenia� sprawy,� obowiązku�

uzasadnienia�oraz�o�prawie�do�skutecznej�ochrony�sądowej.��

Operacje� zarządzania� kryzysowego:� kwestie� związane� z� prawami� człowieka� i� zapobieganie�

konfliktom�

JeEeli� chodzi� o� zapobieganie� konfliktom,� UE� nadal� opracowywała� instrumenty� pozwalające�

zapobiegać� konfliktom� w� perspektywie� krótkoN� i� długoterminowej.� Postępy� poczynione� w� tej�

dziedzinie�zostały�ujęte�w�„Sprawozdaniu�rocznym�w�sprawie�działań�UE�w�ramach�zapobiegania�

konfliktom,�w�tym�realizacji�programu�UE�dotyczącego�zapobiegania�konfliktom�z�uEyciem�siły”13.��

Kwestie� praw� człowieka,� w� tym� problematyka� płci� oraz� dzieci� w� konfliktach� zbrojnych,�

stawały� się� coraz� istotniejsze�w� kontekście� operacji� i�misji�w� zakresie� zarządzania� kryzysowego�

oraz�misji�i�były�systematycznie�uwzględniane�przy�planowaniu�i�prowadzeniu�wszystkich�operacji�

/� misji� w� ramach� EPBiO;� były� one� następnie� oceniane� podczas� analizy� zdobytych� doświadczeń.�

Ściślej� współpracowano� równieE� w� zakresie� tych� kwestii� ze� specjalnymi� przedstawicielami� Unii�

Europejskiej,� których� mandat� obejmuje� specjalne� zapisy� na� temat� podejścia� do� kwestii� praw�

człowieka� oraz� kwestii� dotyczących� problematyki� płci� i� dzieci� w� konfliktach� zbrojnych.� Wiele�

operacji� /� misji� w� ramach� EPBiO� wykorzystuje� obecnie� wiedzę� specjalistyczną� dotyczącą�

problematyki�płci.�W�operacji�EUFOR�Tchad/RCA�doradca�ds.� problematyki�płci,� przypisany�do�

dowództwa� operacji,� przeprowadza� m.in.� szkolenia� z� problematyki� płci;� zaproponował� on� teE�

wszechstronną� strukturę� monitorowania� i� sprawozdawczości.� W� skład� misji� EULEX� Kosowo�

wchodzi� jednostka� ds.� praw� człowieka� i� problematyki� płci,� która� nie� tylko� dba� o� dostosowanie�

polityk�i�decyzji�realizowanych�przez�EULEX�Kosowo�do�standardów�dotyczących�praw�człowieka�

i�problematyki�płci,� lecz�jest�równieE�pierwszym�punktem�kontaktu�dla�wszystkich�stron�trzecich,�

które� chcą� zgłosić� skargę�w� sprawie�domniemanych�naruszeń�kodeksu�postępowania�wobec� tych�

stron.�Misje�EUSEC�DR�Konga� i�EUPOL�DR�Konga�mają�wspólnego�doradcę� ds.� problematyki�

płci� oraz� eksperta� w� zakresie� praw� człowieka/dzieci� i� konfliktów� zbrojnych,� zaś� doradca�

ds.�problematyki�płci�w�misji�EUPOL�Afganistan�doradza�władzom�Afganistanu�w�sprawie�polityki�

równości�płci�w�afgańskiej�policji�krajowej.��

�������������������������������������������������
13� http://register.consilium.europa.eu/pdf/pl/08/st10/st10601.pl08.pdf�
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Ostatnio� (czerwiec� 2008� r.)� opublikowano,� w� wersji� po� zniesieniu� klauzuli� tajności14� ,� zbiór�

odpowiednich�dokumentów�z�dziedziny�włączania�problematyki�praw�człowieka�i�równości�płci�do�

EPBiO,� zgodnie� z� zaleceniem� KPiB� z� czerwca� 2007� r.� (w� wyniku� stałych� wysiłków� trzech�

prezydencji� –�Niemiec,� Portugalii� i� Słowenii);�ma� on� stanowić� punkt� odniesienia� dla� przyszłych�

prac� z� zakresu� planowania� i� prowadzenia� misji� i� operacji� w� ramach� EPBiO,� będzie� takEe�

wykorzystywany�do�celów�szkoleniowych.�

Nadal�podkreślano,�jak�waHne�jest�eksponowanie�problematyki�płci�oraz�zwiększanie�wysiłków�

na� rzecz� wprowadzania� w� Eycie� rezolucji� Rady� Bezpieczeństwa� ONZ� nr� 1325� i�odpowiednich�

dokumentów� UE,� zwłaszcza� z� myślą� o� osiągnięciu� w� tym� zakresie� wyraźniejszych� postępów�

w�terenie.� Podczas� prezydencji� słoweńskiej� przeprowadzono� w� związku� z� tym� studium�

zatytułowane�„Silniejsza�reakcja�UE�na�problematykę�kobiet�w�konfliktach�zbrojnych”.��

Jeśli�chodzi�o�kwestie�związane�z�dziećmi�w�konfliktach�zbrojnych�oraz�dalsze�wykonanie�rezolucji�

RB� ONZ� nr� 1612,� potrzeba� dalszego� wdraEania� tej� rezolucji� w� terenie� została� szczególnie�

podkreślona� w� studium� tego� tematu� zamówionym� przez� prezydencję� słoweńską� –� „Bardziej�

zdecydowana� reakcja� UE� w� kwestii� dzieci� w� konfliktach� zbrojnych”;� potwierdza� to� równieE�

badanie� przeprowadzone� na� podstawie� kwestionariusza,� a� takEe� konkretne� zmiany� w� liście�

kontrolnej� dotyczącej� uwzględniania� ochrony� dzieci� dotkniętych� konfliktami� zbrojnymi�

w�operacjach�EPBiO15.�

Zarządzanie�kryzysowe:�działalność�operacyjna�

W� okresie,� który� obejmuje� sprawozdanie,� działania� operacyjne� w� dziedzinie� zarządzania�

kryzysowego� były� nadal� rozszerzane,� zarówno� w� obszarze� cywilnym,� jak� i� wojskowym.�

UE�prowadzi� na� trzech� kontynentach�wiele� róEnych�misji� cywilnych� i�wojskowych,� które� swoim�

zakresem� obejmują� zadania� od� utrzymywania� pokoju� i� monitorowania� realizacji� procesu�

pokojowego�po�doradztwo�i�pomoc�w�sektorach:�wojskowym,�policyjnym,�kontroli�granic�i�państwa�

prawnego.�Trwają�aktywne�przygotowania�do�dalszych�misji.�

�������������������������������������������������
14� http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/hr/news144.pdf�
15� Zob.�rozdział�4.4�„Dzieci�w�konfliktach�zbrojnych”.��
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Bliski�Wschód�–�Azja�Środkowa�

Propagowanie�demokracji,�praw�człowieka� i�praworządności� to�główne�dziedziny,�na�których�UE�

skupia�się�w�stosunkach�z�Irakiem.�W�ramach�zintegrowanej�misji�Unii�Europejskiej�w�Iraku�

dotyczącej� państwa� prawnego� (EUJUST� LEX)� od� lipca� 2005� roku� UE� przeprowadziła�

72�szkolenia� dla� ponad� 1650� wyEszych� urzędników� irackich� słuEb� policyjnych,� sądowniczych�

i�więziennych� oraz� zorganizowała� staEe� 12� funkcjonariuszy� w� państwach� członkowskich� UE,�

pozwalające� im�zdobyć�doświadczenia�zawodowe.�Misję�przedłuEono�po� raz�pierwszy�w�2006� r.,�

a�pod�koniec�2007�r.�UE�postanowiła�przedłuEyć�ją�jeszcze�raz�do�30�czerwca�2009�r.;�do�tego�czasu�

przeszkolonych�zostanie�około�2000� Irakijczyków.�UE�prawdopodobnie�przeanalizuje�moEliwości�

rozszerzenia�misji�o�działania�w�obrębie�Iraku.��

SPUE�w�Afganistanie,� Francesc�Vendrell,� zrezygnował� ze� sprawowania� urzędu� dnia� 31� sierpnia�

2008� r.� Nowego� SPUE,� Ettorego� Franceska� Sequiego,� mianowano� 1� września� 2008� r.� 16� Jego�

mandat�obowiązuje�do�28� lutego�2009� r.,�ma�przyczynić� się�do� realizacji�wspólnej�deklaracji�UE�

i�Afganistanu� oraz� porozumienia� “Afghanistan� Compact”,� jak� teE� odpowiednich� rezolucji� ONZ.�

Jego� głównym� celem� jest� propagowanie� ustanowienia� demokratycznego,� odpowiedzialnego�

i�trwałego� państwa� afgańskiego� ze� szczególnym� uwzględnieniem� bezpieczeństwa� i� stabilizacji,�

dobrych�rządów,�reformy�sądownictwa�i�sektora�bezpieczeństwa,�praw�człowieka,�demokratyzacji�

i�sprawiedliwości�okresu�przejściowego.�

Panująca� w� przeszłości� i� obecnie� bezkarność� w� kwestii� naduEyć� w� zakresie� praw� człowieka�

w�Afganistanie� nadal� torpeduje� równieE� wysiłki� słuEące� zbudowaniu� wiarygodnej� i� skutecznej�

słuEby� policyjnej.� Jak� określono�w� koncepcji� operacji�EUPOL� AFGA�ISTA�� jednym� z� celów�

reformy� afgańskiej� policji� krajowej� jest� instytucjonalne� poszanowanie� międzynarodowych� praw�

człowieka� oraz� przestrzeganie� tych� praw,� a� takEe� współpraca� z� NiezaleEną� Komisją� Praw�

Człowieka� w� Afganistanie.� Jednym� z� celów� strategicznych� misji� jest� –� zgodnie� ze� standardami�

międzynarodowymi�–�pomoc�w� rozwoju� słuEby�policyjnej,� która� cieszy� się� zaufaniem�obywateli,�

stanowi� integralną� część� państwa� prawnego� i� szanuje� prawa� człowieka,� a� takEe� wspomaganie�

rozwoju�takiej�słuEby.�Pewne�aspekty�praw�człowieka�zostały�włączone�równieE�do�innych�celów�

strategicznych�EUPOLNu.�

�������������������������������������������������
16� Wspólne�działanie�Rady�2008/612/WPZiB�z�dnia�24�lipca�2008�r.,�Dz.U.�L�197�z�25.7.2008,�s.�60–62.�
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W� dowództwie� misji� w� Kabulu� mianowano� doradcę� ds.�praw� człowieka.� Opracowano� plan�

działania� misji� w� zakresie� tej� problematyki.�W� lutym� przeprowadzono� ankietę� wśród� doradców�

policyjnych� EUPOLNu� rozmieszczonych� poza� Kabulem;� stała� się� ona� podstawą� dalszego�

planowania� moEliwości� wpisania� zagadnień� dotyczących� praw� człowieka� w� działania� EUPOLNu�

w�prowincjach.� Doradca� EUPOLNu� ds.� praw� człowieka� współpracuje� teE� ściśle� z� zespołem�

EUPOLNu�ds.�praworządności�w�kwestiach�dotyczących�afgańskiego�prawa�karnego,�aby�zapewnić�

zgodność�z�międzynarodowymi�standardami�praw�człowieka�podczas�przeglądu�zmian�do�ustawy�

o�policji,� projektu� ustawy� o� zwalczaniu� porwań� i� handlu� ludźmi� oraz� Kodeksu� postępowania�

karnego.� EUPOL� współpracuje� na� poziomie� strategicznym� z� kluczowymi� międzynarodowymi�

i�afgańskimi�partnerami�(UNAMA,�UNICEF,�UNODC,�Międzynarodową�Organizacją�ds.�Migracji,�

Afgańską� NiezaleEną� Komisją� Praw� Człowieka,� ministerstwem� spraw� wewnętrznych� i� innymi�

ministerstwami),� aby� rozwinąć� struktury� instytucjonalne� i� współpracę� między� agencjami�

w�dziedzinie�praw�człowieka.��

Misja� Policyjna� Unii� Europejskiej� na� terytoriach� palestyńskich� (EUPOL� COPPS)�wznowiła�

współpracę�z�palestyńską�policją�obywatelską�(PPO),�reorganizując�szereg�projektów�pomocowych,�

które� zostały� zamroEone�w� początkach� 2006� roku,� i� stale� umacniając� swoją� rolę� jako� głównego�

międzynarodowego�partnera� do� rozmów� i� koordynatora� pomocy�dla�PPO.�Na�podstawie� strategii�

działania�UE�uzgodnionej�w� listopadzie�2007� r.�UE�zatwierdziła�w�czerwcu�2008� r.� rozszerzenie�

działań� misji� w� sektorze� wymiaru� sprawiedliwości� w� sprawach� karnych.� Podczas� konferencji�

w�Berlinie� 24� czerwca� 2008� r.� potwierdzono� wsparcie� międzynarodowych� darczyńców� na� rzecz�

PPO�i�EUPOL�COPPS�–�znaczne�środki�zarezerwowano�specjalnie�na�potrzeby�realizacji�projektów�

zaplanowanych�przez�PPO�we�współpracy�z�misją.�

Po� przejęciu� przez� Hamas� Strefy� Gazy� w� czerwcu� 2007� r.�EUBAM� Rafah17� nie� powróciła� na�

przejście�graniczne�w�Rafah,�jednak�pozostawała�w�gotowości�w�trakcie�całego�okresu.�W�2008�roku�

Egipt�rozpoczął�negocjacje�w�sprawie�ponownego�otwarcia�przejścia�granicznego�w�Rafah,�jednak�

nie� udało� mu� się� doprowadzić� do� porozumienia� między� Fatahem,� Hamasem� i� Izraelem.� Liczba�

członków�personelu�międzynarodowego�misji�została�okrojona�do�18�osób�ze�względu�na�potrzebę�

dostosowania� się� do� zmienionej� sytuacji� operacyjnej;� członkowie� misji� gotowi� byli� jednak�

bezzwłocznie� powrócić� na� przejście� graniczne� w� Rafah,� gdyby� zostały� spełnione� warunki�

polityczne�i�w�zakresie�bezpieczeństwa.��

�������������������������������������������������
17� http://www.eubamNrafah.eu/portal/.�
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Afryka�

Zgodnie� z� rezolucją� nr� 1778� (2007)� Rady� Bezpieczeństwa� ONZ,� w� której� zatwierdzono�

rozmieszczenie� w� Czadzie� i�Republice� Środkowoafrykańskiej� sił� o� wielowymiarowym�

charakterze�i�upowaEniono�UE�do�zapewnienia�wojskowego�komponentu�tej�misji,�dnia�28�stycznia�

2008� r.� UE� uruchomiła� przejściową� operację�wojskową�we�wschodnim�Czadzie� i� na� północnym�

wschodzie�Republiki�Środkowoafrykańskiej�(EUFOR�Tchad/RCA).�Operacja�ta� jest�prowadzona�

w�ramach�europejskiej�polityki�bezpieczeństwa�i�obrony�i�będzie�trwać�rok�od�momentu�ogłoszenia�

wstępnej�zdolności�operacyjnej�w�dniu�15�marca�2008�r.��

Rozmieszenie�sił�EUFOR�Tchad/RCA�jest�konkretnym�przejawem�zaangaEowania�UE�w�aktywne�

działania�na�rzecz�poprawy�stanu�bezpieczeństwa�w�regionie,�a�zwłaszcza�we�wschodnim�Czadzie�

i�na� północnym� wschodzie� Republiki� Środkowoafrykańskiej;� siły� te� przyczyniają� się� do�

zapewnienia�ochrony�uchodźcom�i�osobom�wewnętrznie�przesiedlonym,�ułatwiają�dostawy�pomocy�

humanitarnej,� pomagają� w� tworzeniu� warunków� pozwalających� osobom� przesiedlonym� na�

dobrowolny� powrót� do� miejsc� pochodzenia� –� przy� pomocy� programu� Komisji� wspierającego�

stabilizację� we� wschodnim� Czadzie� –� a� takEe� uczestniczą� w� zapewnianiu� siłom� MINURCAT�

bezpieczeństwa�i�swobody�działania.�EUFOR�Tchad/RCA,�przestrzegając�powierzonego�mandatu,�

nadal�będzie�działać�w�sposób�bezstronny,�neutralny�i�niezaleEny.�Rozmieszczenie�tych�sił�zostało�

z�zadowoleniem�przyjęte�przez�rządy�Czadu�i�Republiki�Środkowoafrykańskiej.�

Unia� Europejska� konsekwentnie� wspiera� proces� zmian� w� Demokratycznej� Republice� Konga�

(DRK).� W� dniu� 15� lutego� 2007� r.� Rada� mianowała� nowego� SPUE� w� regionie�Wielkich� Jezior�

Afrykańskich;�został�nim�Roeland�van�de�Geer.�Podczas�swych�częstych�misji�w�regionie�regularnie�

i�z�zaangaEowaniem�podnosi�on�zagadnienia�praw�człowieka.���

W� następstwie� wcześniejszej� misji� EUPOL� Kinszasa� (zakończonej� 30� czerwca� 2007� r.),� UE�

rozpoczęła�misję�EUPOL� DR� Konga� (1� lipca� 2007� r.),� aby�wesprzeć� policyjny� aspekt� reformy�

sektora�bezpieczeństwa,�a� takEe�jego�powiązania�z�sektorem�sprawiedliwości.�EUPOL�DR�Konga�

została�przedłuEona�o�kolejny�rok� i�przygotowuje�się�do�rozmieszczenia�sił�we�wschodniej�części�

tego�kraju.��
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EUSEC� DR� Konga� kontynuowała� swoje� prace� i� starania� w� dziedzinie� reformy� sektora�

bezpieczeństwa� oraz� rozbrojenia,� demobilizacji� i� reintegracji� zgodnie� z�mandatem,� który� wygasł�

30�czerwca�2008�r.� JeEeli�chodzi�o�modernizację�administracji�wojskowej,�misja� ta�kontynuowała�

spis�biometryczny�sił�zbrojnych.�Osiągnięto�rzeczywiste�postępy�w�realizacji�projektu�dotyczącego�

łańcucha� płatności,� w� szczególności� w� zakresie� sprawniejszego� przekazania� podwyEszonych�

wynagrodzeń� personelowi� wojskowemu.� Rozsądnym� celem� jest� obecnie� stopniowe� przekazanie�

obowiązków�administracji�kongijskiej�do�czerwca�2009�roku.��

W� następstwie� podpisania� komunikatu� z� Nairobi� oraz� dokumentów� określających� zobowiązania�

z�Gomy� na� rzecz� prowincji�Kiwu� sytuacja�w� zakresie� bezpieczeństwa� na�wschodzie� kraju� uległa�

pewnej� poprawie.� Te� osiągnięte� niedawno� sukcesy� wciąE� nie� są� trwałe,� o� czym� świadczy� stałe�

łamanie� praw� człowieka� przez� ugrupowania� zbrojne� oraz� powszechne� poczucie� bezkarności.�

Niemniej�jednak�stanowią�one�początek�procesu,�który�moEe�doprowadzić�do�osiągnięcia�trwałego�

pokoju.�W�tym�kontekście�misja�EUSEC�DR�Konga�zapewnia�wsparcie�SPUE�w�regionie�Wielkich�

Jezior�Afrykańskich�w�jego�wysiłkach�ukierunkowanych�na�właściwą�realizację�tych�procesów.�

Po�przyjęciu�przez�Radę�w�dniu�12�lutego�2008�r.�wspólnego�działania�i�zatwierdzeniu�dokumentów�

dotyczących�planowania�(koncepcji�operacji�w�dniu�12�lutego�i�planu�operacji�w�dniu�5�czerwca)�

16�czerwca� 2008� r.� rozpoczęła� się� misja� UE� wspierająca� reformę� sektora� bezpieczeństwa�

w�Republice�Gwinei�Bissau;�misja�potrwa�do�końca�maja�2009�roku.�Jej�strategicznym�celem�jest�

utworzenie�samodzielnego�sektora�bezpieczeństwa,�który�byłby�zdolny�do�reagowania�na�potrzeby�

społeczeństwa�w� zakresie� bezpieczeństwa� –�w� tym� do�walki� z� przestępczością� zorganizowaną� –�

zgodnie�z�demokratycznymi�normami�i�zasadami�praworządności;�działania�takie�przyczyniłyby�się�

do�stabilności�i�trwałego�rozwoju�w�Gwinei�Bissau.��

Misja� ta�udziela�porad� i�wsparcia�organom� lokalnym�w�zakresie� reformy� sektora�bezpieczeństwa�

w�Gwinei�Bissau�–�jest�to�jej�wkład�w�tworzenie�warunków�do�realizacji�krajowej�strategii�reformy�

sektora�bezpieczeństwa�przy�ścisłej�współpracy�z�innymi�podmiotami�UE�oraz�innymi�podmiotami�

międzynarodowymi� i�dwustronnymi� i�z�myślą�o�ułatwieniu�darczyńcom�dalszego�zaangaEowania.�

Misja� stosuje� podejście� kompleksowe� –� obejmujące� w� pełni� wiedzę� specjalistyczną� z� zakresu�

policji,�sądownictwa�oraz�wiedzę�wojskową.�

Pomyślna� realizacja� reformy� sektora� bezpieczeństwa� w� Gwinei� Bissau� uzaleEniona� będzie� od�

zaoferowania�przez� społeczność�międzynarodową�odpowiednich�środków�finansowych� i� zasobów�

oraz�od�zaangaEowania�lokalnych�władz�w�propagowanie�wdraEania�tej�reformy.�
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Do� końca� 2007� r.� UE� nadal� prowadziła� cywilnoNwojskowe� działanie� wspierające� misję� Unii�

Afrykańskiej� w� regionie� Darfur� w� Sudanie� (AMIS).� UE� zapewniła� w� tym� kontekście� pomoc�

wojskową�w� formie�wsparcia� technicznego� oraz�wspomagania� planowania� i� zarządzania� poprzez�

strukturę� dowodzenia� AMIS.� Dostarczono� równieE� –� w� ramach� instrumentu� na� rzecz� pokoju�

w�Afryce�lub�poprzez�działania�dwustronne�–�wsparcie�finansowe�i�logistyczne,�a�w�szczególności�

zapewniono� strategiczny� transport� lotniczy.� Ponadto� UE� pełniła� funkcję� wiceprzewodniczącego�

Komisji� ds.� Zawieszenia� Broni,� która� odgrywała� zasadniczą� rolę� w� porozumieniu� pokojowym�

w�sprawie�Darfuru;�UE�wysłała�równieE�pewną�liczbę�obserwatorów�wojskowych.�Funkcjonariusze�

policji� z� UE� w� dalszym� ciągu� odgrywali� kluczową� rolę� w� budowie� potencjału� cywilnych� sił�

policyjnych�AMIS�przez�zapewnianie�wsparcia,�doradztwa�i�szkolenia�dla�dowództwa�policyjnego�

oraz� funkcjonariuszy� policji� AMIS� w� terenie.� UE�wspierała� równieE� rozwój� potencjału� sił�

policyjnych�Unii�Afrykańskiej�oraz�utworzenie�jednostki�policji�w�ramach�Sekretariatu�UA�w�Addis�

Abebie.�

W� dniu� 31� lipca� 2007� r.� (rezolucja� RB�ONZ� nr� 1769)� Rada�Bezpieczeństwa�ONZ� zezwoliła� na�

rozmieszczenie�wspólnej�operacji�UA� i�ONZ�w�Darfurze� (UNAMID)�będącej�końcowym�etapem�

trójfazowego�podejścia�słuEącego�utrzymaniu�pokoju�w�tym�regionie.�1�stycznia�2008�r.�UNAMID�

przejęła�dowodzenie�od�AMIS�(przy�czym�AMIS�zostało�wcielone�do�UNAMID).�Po�przedłuEeniu�

po� raz� piąty� o� kolejny� sześciomiesięczny� okres� od� 1� lipca� 2007� r.� w� dniu� 31� grudnia� 2007� r.�

zakończyło�się�cywilnoNwojskowe�działanie�UE�wspierające�AMIS�(w�drodze�uchylenia�wspólnego�

działania�2007/108/WPZiB18).�

�������������������������������������������������
18� Dz.U.�L�346�z�29.12.2007,�s.�28.�
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Praca�Torbena�Brylle,�SPUE�w�Sudanie,�(mianowanego�w�dniu�19�kwietnia�2007�r.�decyzją�Rady�

2007/238/WPZiB19� oraz� wspólnymi� działaniami:� 2007/108/WPZiB20,� 2007/809/WPZiB21�

i�2008/110/WPZiB22),�nadal�skupiała�się�na�trzech�kluczowych�obszarach:�osiągnięciu�politycznego�

rozwiązania� konfliktu� w� Darfurze,� wspieraniu� stron� sudańskich,� UA� i� ONZ� oraz� zapewnieniu�

maksymalnej� skuteczności� i� eksponowania� wkładu� UE� do� AMIS,� a� takEe� ułatwianiu� realizacji�

wszechstronnego� porozumienia� pokojowego� (CPA)� w� Sudanie.� Zagadnienia� dotyczące� praw�

człowieka� stanowią� istotną� część� mandatu� SPUE:� SPUE� monitoruje� sytuację� w� tej� dziedzinie�

i�utrzymuje� kontakty� z�władzami� sudańskimi,�UA� i�ONZ� (w� szczególności� z�Biurem�Wysokiego�

Komisarza�ds.�Praw�Człowieka),� obserwatorami� sytuacji�w� tym�zakresie� działającymi�w� regionie�

oraz� z�Urzędem� Prokuratora�Międzynarodowego� Trybunału�Karnego.� Prawa� dzieci� i� kobiet� oraz�

walka�z�bezkarnością�są�dziedzinami,�które�zostały�konkretnie�wymienione�w�mandacie�SPUE.�

Europa�Wschodnia�

Obecny� SPUE� w� Mołdawii,� Kálmán� Mizsei,� przejął� obowiązki� 1� marca� 2007� r.�

(2007/107/WPZiB23),� a� z� dniem� 1�marca� 2008� r.� jego�mandat� został� przedłuEony� o� kolejny� rok�

(2008/106/WPZiB24).�Mandat� ten� skupia� się� głównie� na� wkładzie� UE�w� uregulowanie� konfliktu�

naddniestrzańskiego.� Obejmuje� on� równieE� wzmocnienie� demokracji� i� praw� człowieka� oraz�

zwalczanie� handlu� ludźmi.� Ponadto� SPUE� monitoruje� wszelkie� działania� UE,� w� szczególności�

stosowne� aspekty� planu� działania� w� zakresie� europejskiej� polityki� sąsiedztwa� w� odniesieniu� do�

Mołdawii,�który�został�podpisany�22�lutego�2005�r.�

Dnia�25�lutego�2008�r.�Rada�przedłuEyła�środki�ograniczające�skierowane�przeciwko�kierownictwu�

regionu� naddniestrzańskiego� w� Republice� Mołdowy� oraz� przeciwko� niektórym� urzędnikom�

wysokiego�szczebla�w�Naddniestrzu�zaangaEowanym�w�przymusowe�zamykanie�szkół�stosujących�

alfabet� łaciński� (2008/160/WPZiB25).� Rada� skreśliła� sześć� osób� z� wykazu� osób� objętych� tymi�

środkami�a�dodała�nazwiska�sześciu�innych�osób.�

�������������������������������������������������
19� Dz.U.�L�103�z�20.4.2007,�s.�52–53.�
20� Dz.U.�L�323�z�8.12.2007,�s.�57–58.�
21� Dz.U.�L�323�z�8.12.2007,�s.�57–58.�
22� Dz.U.�L�38�z�13.2.2008,�s.�28–31.�
23� Dz.U.�L�46�z�16.2.2007,�s.�59–62.�
24� Dz.U.�L�38�z�13.2.2008,�s.�15–18.�
25� Wspólne� stanowisko� Rady� 2008/160/WPZiB� z� dnia� 25� lutego� 2008� r.� dotyczące� środków� ograniczających�

skierowanych� przeciwko� kierownictwu� regionu� Naddniestrza� w� Republice� Mołdowy,� Dz.U.� L� z� 26.2.2008,�
s.�23–25.�
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Misja� graniczna� UE� dla� Mołdowy� i� Ukrainy� (EUBAM)� kontynuowała� swoje� działanie.�Misję�

zorganizowała�Komisja�Europejską;�personel�misji�liczy�ponad�200�osób,�w�tym�ok.�120�ekspertów�

ds.� ceł� i� granic� z� ponad� 20� państw� członkowskich.� W�maju� 2007� roku� mandat� misji� został�

przedłuEony� do� 30� listopada� 2009� r.� Szef� misji� pełni� jednocześnie� funkcję� głównego� doradcy�

politycznego�SPUE�w�Mołdawii.�Ponadto�trzyosobowy�zespół�graniczny�SPUE�zapewnia�łączność�

ze�SPUE�i�Radą.�

Bałkany�Zachodnie�

SPUE�w�Bośni� i�Hercegowinie,�Miroslav�Lajczák,�cały�czas�priorytetowo�traktował�promowanie�

spójnego� i� konsekwentnego� podejścia� do� włączania� polityki� UE� w� zakresie� praw� człowieka� do�

głównego�nurtu�polityki�i�koordynował�konkretne�akcje�w�róEnych�dziedzinach.�

Od� 2003� roku� Misja� Policyjna� Unii� Europejskiej� (EUPM)26� wspiera� –� w� ramach� szerszego�

podejścia�dotyczącego�praworządności�w�Bośni�i�Hercegowinie�i�w�regionie�–�utworzenie�stabilnej,�

profesjonalnej� i� wieloetnicznej� słuEby� policyjnej� działającej� zgodnie� z� europejskimi�

i�międzynarodowymi� standardami.� SłuEba� ta� powinna� funkcjonować� zgodnie� z� zobowiązaniami�

podjętymi�w�ramach�procesu�stabilizacji�i�stowarzyszenia�z�Unią�Europejską.�EUPM�działa�zgodnie�

z� ogólnymi� celami� zamieszczonymi� w� załączniku� 11� układu� z� Dayton/ParyEa,� a� ich� realizację�

wspierają�instrumenty�wspólnotowe.��

W�wyniku�pomyślnej�rekonfiguracji�operacji�ALTHEA�w�Bośni�i�Hercegowinie�(BiH)�w�2007�roku�

dowodzone� przez� UE� siły� (EUFOR)27� liczą� obecnie� ok.� 2500� Eołnierzy� w� terenie,� których�

wspierają�siły�rezerwowe�stacjonujące�poza�granicami�kraju.�Nacisk�operacyjny�nadal�połoEony�jest�

na� utrzymanie� bezpieczeństwa� i� na� przekazanie� zadań� związanych� ze� wspólnymi� kwestiami�

wojskowymi� odpowiednim� organom� krajowym.� Od� listopada� 2007� roku� część� europejskich� sił�

Eandarmerii� uczestniczy� w� zadaniach� zintegrowanej� jednostki� policji� EUFOR.� UE� jest� nadal�

aktywnie� zaangaEowana� w� BiH,� w� tym� przez� operację� ALTHEA,� a� w� ramach� ogólnego�

zaangaEowania�UE�w�BiH�dowodzone�przez�UE�siły�wojskowe�pozostaną�w�tym�kraju�tak�długo,�

jak�to�będzie�konieczne.��

�������������������������������������������������
26� http://www.eupm.org/�
27� http://www.euforbih.org/�



��
��

�

14146/1/08�REV�1� � rb/PAS/kal� 20�
� DG�E�HR� �LIMITE� PL�

Priorytetem� jest� nadal� spójność� ogólnych� działań� UE� w� BiH� –� w� tym� wspierających� osiąganie�

dalszych� postępów� w� przeprowadzaniu� reform� –� przy� czym� działania� te� angaEują� wszystkie�

podmioty� z�UE,�w� tym�Komisję� i� szefów�misji�UE.�Dowódca� sił�UE,�SPUE� i� szef�EUPM�nadal�

konsultują�się�regularnie�przed�podejmowaniem�działań.��

W�dniu�4� lutego�2008� r.�Pieter�Feith� został�mianowany�SPUE�w�Kosowie28.� Jego�mandat,� który�

obowiązuje� do� 28� lutego� 2009� r.,� obejmuje� równieE� wkład� w� umacnianie� poszanowania� praw�

człowieka�oraz�praw�podstawowych�w�Kosowie.�

Zespół� UE� ds.� planowania� (ZPUE� dla� Kosowa)� został� utworzony�w� celu� rozpoczęcia� planowania�

ewentualnej� przyszłej� misji� w� ramach� EPBiO� w� zakresie� praworządności.� W� lutym� 2008� r.� Rada�

ustanowiła� właśnie� taką� misję� –� EULEX� KOSOWO29.� EULEX� KOSOWO� jest� kluczowym�

elementem� zaangaEowania� UE� w� Kosowie;� celem� misji� jest� wspieranie� Kosowa� w� umacnianiu�

praworządności� i� w� drodze� do� dalszej� integracji� z� Unią� Europejską.� EULEX� KOSOWO� będzie�

wypełniać� swój� mandat� przez� monitorowanie,� mentorowanie,� doradzanie,� a� jednocześnie,�

w�stosownych�przypadkach,�zachowa�pewne�obowiązki�wykonawcze.�Będzie�wspierać�władze�Kosowa�

w�tworzeniu�niezaleEnych�i�wieloetnicznych�organów�sądowych,�słuEb�policyjnych�i�celnych,�wolnych�

od� politycznych� ingerencji,� propagujących� prawa� człowieka� i� przestrzegających� uznanych�

międzynarodowych� standardów� i� najlepszych� praktyk� europejskich.�Wprawdzie� sytuacja� w� zakresie�

praw�człowieka�oraz�bezpieczeństwa�w�społecznościach�niestanowiących�w�Kosowie�większości�uległa�

w�ostatnich�latach�pewnej�poprawie,�wciąE�jednak�naleEy�jej�poświęcić�szczególną�uwagę.��

Prawa�człowieka�będą�w�EULEX�KOSOWO�uwzględniane�horyzontalnie,�a�misja�stworzy�–�dzięki�

wykorzystaniu� ekspertów� w� dziedzinie� praw� człowieka� i� problematyki� płci� –� mechanizm�

zapewniający� pełne� przestrzeganie� międzynarodowych� standardów� w� zakresie� praw� człowieka�

podczas�realizacji�wszystkich�swoich�działań.�W�maju�2008�roku�odbyła�się�waEna�konferencja�na�

temat� praw� człowieka� i� problematyki� płci� słuEąca� objaśnieniu�mandatu� EULEX�KOSOWO�oraz�

zapoznaniu�się�z�opiniami�organizacji�pozarządowych�oraz�społeczeństwa�obywatelskiego.�

Konieczność�pełnego�wdroEenia�rezolucji�nr�1325�RB�ONZ�w�kontekście�misji�w�ramach�EPBiO,�

w�tym�między�innymi�kontakty�z�lokalnymi�grupami�kobiet�oraz�ustanowienie�stanowiska�doradcy�

ds.�problematyki�płci,�zostały�uwzględnione�w�planowaniu�nowych�misji�w�ramach�EPBiO,�a�takEe�

w�działaniach�misji�juE�funkcjonujących.�

�������������������������������������������������
28� Rezolucja�nr�1244�Rady�Bezpieczeństwa�Organizacji�Narodów�Zjednoczonych.�
29� http://www.eulexNkosovo.eu/�
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Ambasador�Erwan�Fouéré�nadal�pełnił� obowiązki� zarówno�SPUE,� jak� i� szefa�delegatury�Komisji�

w�Byłej�Jugosłowiańskiej�Republice�Macedonii.�Jego�mandat�jako�SPUE�polega�w�szczególności�

na� doradztwie� i� ułatwianiu� procesu� politycznego,� koordynowaniu� działań� społeczności�

międzynarodowej� wspierających� realizację� porozumienia� ramowego� z� Ochrydy,� a� takEe� na�

uwaEnym� śledzeniu� kwestii� związanych� z� bezpieczeństwem� i� stosunkami� pomiędzy� grupami�

etnicznymi.�Ambasador�Fouéré�przyczynia�się�równieE�do�rozwoju�i�lepszego�przestrzegania�praw�

człowieka�i�podstawowych�wolności�w�kraju.�

2.2.� Rola� osobistego�przedstawiciela� sekretarza� generalnego� /�wysokiego�przedstawiciela�

w�zakresie�praw�człowieka�

Od�29�stycznia�2007�roku�Riina�Kionka�pełni�funkcję�osobistego�przedstawiciela�w�zakresie�praw�

człowieka�sekretarza�generalnego/wysokiego�przedstawiciela�ds.�WPZiB�Javiera�Solany.�To�druga�

osoba�na�tym�stanowisku�od�czasu�jego�utworzenia�w�grudniu�2004�roku.�Riina�Kionka�odpowiada�

równocześnie� za� prawa� człowieka� w� Sekretariacie� Generalnym� Rady,� przyczyniając� się� w� ten�

sposób�do�zwiększenia�spójności�polityki�UE�w�zakresie�praw�człowieka�i�zachowania�jej�ciągłości�

(przy�naleEytym�poszanowaniu�odpowiedzialności�Komisji�Europejskiej).��

Pełnienie� podwójnej� funkcji� oznacza,� Ee� Riina� Kionka� zajmuje� się� szerokim� spektrum� działań�

dotyczących� szerokiego� zakresu� tematów:� od� dyplomacji� publicznej� do� formułowania� kierunków�

polityki,�w�tym�włączaniem�problematyki�praw�człowieka�do�WPZiB�oraz�EPBiO,�uczestniczeniem�

w� dialogu� dotyczącym� praw� człowieka� i� w� konsultacjach� z� krajami� trzecimi,� a� takEe� ogólnie�

przyczynia�się�do�realizacji�w�ONZ,�w�Radzie�Europy�oraz�w�OBWE�wytycznych�UE�dotyczących�

praw�człowieka�i�wytycznych�w�sprawie�międzynarodowego�prawa�humanitarnego,�a�takEe�polityki�

UE�w�zakresie�praw�człowieka.��

Polityka�działania�nadal� stanowi� najistotniejszy� element� pracy�osobistego� przedstawiciela.�W�okresie�

objętym�sprawozdaniem�Riina�Kionka� starała� się� zwiększyć� spójność�działań�w�obrębie� sekretariatu,�

zwłaszcza� w� odniesieniu� do� podjętych� przez� państwa� członkowskie� zobowiązań� w� zakresie�

uwzględniania�praw�człowieka�i�problematyki�równości�płci�w�działaniach�w�ramach�WPZiB.�W�dalszym�

ciągu� starała� się� częściej� zwracać� uwagę� Komitetu� Politycznego� i� Bezpieczeństwa� na� kwestie� praw�

człowieka,� tak�by� zajmowano�się�nimi�na�wyEszym�szczeblu�politycznym.�Kolejnym�priorytetem�było�

podnoszenie� poziomu� wiedzy� społeczeństwa� o� prowadzonych� przez� UE� działaniach� w� zakresie� praw�

człowieka.�Odpowiedź�na�społeczne�zainteresowanie,�co�UE�robi�na�rzecz�poszanowania�praw�człowieka,�

stanowi�kolejny�sposób�zwiększania�poparcia�dla�wszystkich�innych�działań�UE�na�całym�świecie.��
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Jeśli� chodzi� o� obowiązki� reprezentacyjne� w� okresie� objętym� sprawozdaniem,� osobisty�

przedstawiciel,� Riina� Kionka,� wystąpiła� w� imieniu� Javiera� Solany� oraz� Rady� na� wielu�

konferencjach� i� seminariach� międzynarodowych� i� wygłosiła� ponad� czterdzieści� przemówień;�

dotyczyły� one�na�przykład�kwestii� obrońców�praw�człowieka� (spotkanie� przeglądowe�w�zakresie�

wymiaru� ludzkiego�w�Warszawie�w� październiku� 2007� r.),� zapobiegania� zbrodniom� ludobójstwa�

(seminarium�Fundacji�Madariagi�w�marcu�2008�r.),�wolności�mediów�(seminarium�zorganizowane�

przez� Komisję� Europejską� w� Kiszyniowie� w� maju� 2008� r.).� Wybrane� wypowiedzi� osobistego�

przedstawiciela� podczas� róEnych� wystąpień� publicznych� są� dostępne� na� stronie� internetowej�

Rady30.��

Osobisty�przedstawiciel�i�jego�personel�spotkali�się�równieE�z�licznymi�obrońcami�praw�człowieka�

z�róEnych�regionów,�siedem�razy�reprezentowali�Radę�podczas�posiedzeń�i�nieformalnych�spotkań�

Podkomisji� ds.� Praw�Człowieka�w� Parlamencie� Europejskim,� wymieniali� poglądy� z� właściwymi�

urzędnikami� Rady� Europy� i� OBWE,� w� tym� z� komisarzem� Rady� Europy� Thomasem�

Hammarbergiem�i�dyrektorem�ODIHR�Christianem�Strohalem.�

W� okresie� objętym� sprawozdaniem� osobisty� przedstawiciel� Riina� Kionka� uczestniczyła� w� 15�

procesach�dialogu�i�konsultacji�na�temat�praw�człowieka.�

Osobisty� przedstawiciel� oraz�wydział� szkolenia�Sekretariatu�Rady� zorganizowali�wspólnie� szereg�

sesji� szkoleniowych� słuEących� podniesieniu� wśród� pracowników� sekretariatu� świadomości�

w�zakresie�kwestii�praw�człowieka;�sesje�te�stały�się�platformą,�dzięki�której�prelegenci�z�zewnątrz,�

w�tym�Międzynarodowa�Federacja�Praw�Człowieka,�Amnesty�International�i�Human�Rights�Watch,�

przewodnicząca� podkomisji� praw� człowieka� Parlamentu� Europejskiego� Hélène� Flautre� oraz�

komisarz�Rady�Europy�Thomas�Hammarberg,�mogli�przedstawić�swoje�opinie.�Jesienią�2007�roku�

podczas� sesji� szkoleniowej� Komisji� Europejskiej� na� temat� wytycznych� UE� w� sprawie� praw�

człowieka�Riina�Kionka�spotkała�się�równieE�z�pracownikami�Komisji,�w�tym�personelem�delegatur�

Komisji�w�krajach�trzecich.��

�������������������������������������������������
30� http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=1193&lang=PL&mode=g�
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Osobisty�przedstawiciel�Riina�Kionka�starała�się�równieE�podnieść�rangę�praw�człowieka�w�Radzie�

przez� włączenie� zagadnień� dotyczących� praw� człowieka� do� prac� geograficznych� i� tematycznych�

grup� roboczych�Rady.�W�okresie,�którego�dotyczy�sprawozdaniem�dotyczyło� to�Grup�Roboczych�

ds.� Afryki,� ds.� Azji� i� Oceanii,� ds.� Terroryzmu� oraz� ds.� Europy� Wschodniej� i� Azji� Środkowej.�

W�ciągu�ostatnich�12�miesięcy�Riina�Kionka�pięć�razy�poruszyła�kwestie�praw�człowieka�na�forum�

Komitetu� Politycznego� i� Bezpieczeństwa.� Stwierdziła� równieE,� Ee� potrzebne� jest� lepsze�

uwzględnianie�kwestii�praw�człowieka�w�pracach�administracji�państw�członkowskich;�starała�się�

do� tego� doprowadzić�m.in.� zabierając� głos�w� holenderskim�MSZ�w�Hadze�we�wrześniu� 2007� r.�

podczas� konferencji� ambasadorów� dotyczącej� wytycznych,� jak� równieE� spotykając� się� z� grupą�

przyszłych�przewodniczących�grup�roboczych�w�Lublanie�w�grudniu�2007�r.�

Uwzględnianie� praw� człowieka� i� problematyki� płci�w� operacjach�w� ramach� EPBiO� pozostawało�

jednym�z�kluczowych�elementów�działań�osobistego�przedstawiciela.�W�czerwcu�2008�r.,�podczas�

sprawowania� przewodnictwa� UE� przez� Słowenię,� opublikowano� podręcznik� poświęcony�

uwzględnianiu� praw� człowieka� i� problematyki� płci� w� EPBiO31� –� projekt� trzech� prezydencji:�

Niemiec,�Portugalii�i�Słowenii;�zebrano�w�nim�materiały,�w�których�określono�zasady�przewodnie�

dla�osób�planujących�operacje�UE,�jak�równieE�przykłady�ich�wykorzystania.��

Riina�Kionka�zacieśniła�równieE�współpracę�ze�specjalnymi�przedstawicielami�UE�i�uczestniczyła�

we�wspólnych�wizytach�w� regionach�dotkniętych�kryzysami;�było� to� częścią� jej� działań�na� rzecz�

uwzględniania�praw�człowieka�i�problematyki�płci�w�zarządzaniu�kryzysowym�UE.�W�lipcu�2007�roku�

pani� Kionka� udała� się� do� Baku� wraz� z� Peterem� Semneby,� specjalnym� przedstawicielem� Unii�

Europejskiej� ds.� południowego� Kaukazu;� celem� tej� wizyty� było� zwrócenie� uwagi� na� problemy�

dotyczące� wolności� mediów.� W� październiku� 2007� roku� wraz� z� Roelandem� van� de� Geerem,�

specjalnym� przedstawicielem� Unii� Europejskiej� w� regionie� Wielkich� Jezior� Afrykańskich,�

odwiedziła� prowincję�Kivu�w�Demokratycznej�Republice�Konga,� aby� zwrócić� uwagę� na� kwestię�

przemocy�seksualnej�jako�narzędzia�wojny.�

2.3.� Plany�działania�w�ramach�europejskiej�polityki�sąsiedztwa�(EPS)�

Europejska�polityka�sąsiedztwa�(EPS)�została�opracowana�w�2004�roku,�aby�zapobiegać�powstawaniu�

nowych� podziałów� pomiędzy� rozszerzoną� Unią� Europejską� a� jej� sąsiadami,� a� jednocześnie� aby�

zwiększać�dobrobyt,�stabilność�i�bezpieczeństwo�wszystkich�zainteresowanych�stron32.�

�������������������������������������������������
31� http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/hr/news144.pdf�
32� http://ec.europa.eu/external_relations/enp/index_en.htm�
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Głównym� elementem� europejskiej� polityki� sąsiedztwa� są� dwustronne� plany� działania� w� ramach�

EPS� uzgodnione� przez� UE� i� kaEdego� z� jej� partnerów.� Narzędzie� to� ustala� harmonogram� reform�

politycznych� i�gospodarczych� oraz� określa� krótkoN� i� średnioterminowe� działania� priorytetowe.�

W�kaEdym�planie�działania�w� ramach�EPS� rozdział�poświęcony�polityce�obejmuje� szeroki�zakres�

problematyki�praw�człowieka,�rządów�i�demokratyzacji,�przy�czym�w�poszczególnych�przypadkach�

nacisk� jest� połoEony� na� róEne� aspekty� tych� kwestii,� w� zaleEności� od� poziomu� zaangaEowania�

danego�kraju�partnerskiego�w�tych�dziedzinach.��

Zobowiązania�podejmowane�w�ramach�tych�planów�działania�słuEą�wspieraniu�kluczowych�reform�

w� dziedzinie� demokratyzacji� (np.� ordynacje� wyborcze,� decentralizacja,� zwiększanie� zdolności�

administracyjnych),� praworządności� (np.� reforma� kodeksów� karnych� i� cywilnych,� kodeksów�

postępowania�karnego,�zwiększenie�efektywności�wymiaru�sprawiedliwości,�opracowanie�strategii�

walki�z�korupcją)�oraz�praw�człowieka�(np.�akty�prawne�chroniące�prawa�człowieka�i�podstawowe�

wolności,� wykonywanie� międzynarodowych� konwencji� w� zakresie� praw� człowieka,� zwalczanie�

nienawiści�rasowej�i�ksenofobii,�szkolenia�w�zakresie�problematyki�praw�człowieka,�wykonywanie�

międzynarodowych�konwencji�dotyczących�podstawowych�praw�pracowniczych).��

W� okresie� objętym� przeglądem� nastąpiła� realizacja� dwunastu� planów� działania� w� ramach� EPS��

(z� Armenią,� AzerbejdEanem,� Egiptem,� Gruzją,� Izraelem,� Jordanią,� Libanem,� Mołdawią,� Marokiem,�

Autonomią� Palestyńską,� Tunezją� i� Ukrainą).� Realizacja� tych� planów� działania� jest� monitorowana�

wspólnie� przez� podkomitety� oraz,� w� przypadku� niektórych� krajów� partnerskich,� przez� specjalne�

podkomitety�ds.� praw� człowieka� i� demokracji.�Do� tej� pory� zostały� ustanowiono�podkomitety� ds.� praw�

człowieka� z� udziałem� następujących� krajów:� Jordanii� (trzecia� sesja� odbyła� się� 25� czerwca� 2008� r.),�

Maroka� (druga� sesja� odbyła� się� 27� listopada� 2007� r.),�Tunezji� (pierwsza� sesja� odbyła� się� 12� listopada�

2007�r.)� i� Libanu� (pierwsza� sesja� odbyła� się� 12�marca� 2007� r.).� Nieformalna� grupa� robocza� ds.� praw�

człowieka�z�udziałem�Izraela�odbyła�trzecią�sesję�30�kwietnia�2008.�Jeśli�chodzi�o�Egipt,�zobowiązania��

w� dziedzinie� praw� człowieka� podjęte� zgodnie� z� planem� działania� w� ramach� europejskiej� polityki�

sąsiedztwa�zostały�omówione�równieE�2�i�3�czerwca�2008�r.�na�forum�podkomitetu�ds.�politycznych,�praw�

człowieka�i�demokracji,�problematyki�międzynarodowej�i�regionalnej.�Co�się�tyczy�Mołdawii�i�Ukrainy,�

problematyka�praw�człowieka� związana� z�planem�działania�w� ramach� europejskiej� polityki� sąsiedztwa�

została�omówiona�pod�auspicjami�podkomitetów�ds.�sprawiedliwości,�wolności�i�bezpieczeństwa,�których�

posiedzenia� odbyły� się� odpowiednio� 19� września� 2007� r.� i� 10� kwietnia� 2008� r.� Podczas� pierwszego�

posiedzenia�podkomitetu�UE�–�Gruzja�ds.�sprawiedliwości,�wolności�i�bezpieczeństwa,�które�odbyło�się�

30�kwietnia�2008�r.,�uzgodniono,�Ee�równolegle�z�posiedzeniami�tego�podkomitetu�będą�się�odbywały�–�

w�formacie�trojki�–�regularne�nieformalne�spotkania�poświęcone�prawom�człowieka.��
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UE�pragnie�lepiej�rozwinąć�metody�pracy�tych�nowych�struktur,�przy�czym�koncentruje�się�między�

innymi�na�kluczowych�kwestiach�operacyjnych,�ustaleniu�priorytetów�i�kolejności�podejmowanych�

działań;� wspólnie� określane� są� takEe� oczekiwane� wyniki.� Oczywiście� skuteczność� i� rzeczywisty�

wynik� dialogu� zaleEą� w� duEej� mierze� od� gotowości� danego� kraju� partnerskiego� do� wdraEania��

i� wypełniania� zobowiązań� w� dziedzinie� praw� człowieka� i� podstawowych� wolności� podjętych�

w�ramach�EPS.�

Komunikat�Komisji33�pt.�„Silna�europejska�polityka�sąsiedztwa”�(z�grudnia�2007�r.)�zawierał�szereg�

konkretnych� propozycji� słuEących� wypracowaniu� korzystniejszej� oferty� UE� wobec� krajów�

partnerskich,� w� szczególności� w� dziedzinie� handlu� i� integracji� gospodarczej,� mobilności� oraz�

rozwiązywania� konfliktów� regionalnych.� Ministrowie� spraw� zagranicznych� UE� w� konkluzjach��

z� lutego�2008� r.� z�zadowoleniem�przyjęli� ten�komunikat� jako�podstawę�dalszej� refleksji�na� temat�

tego,� jak� sprawić,� by� EPS� stała� się� skuteczniejsza� i� bardziej� atrakcyjna� dla� partnerów� EPS,� co�

miałoby�słuEyć�pełnemu�wykorzystaniu�jej�potencjału.��

W�komunikacie�Komisji34�pt.�„Realizacja�europejskiej�polityki�sąsiedztwa”,�do�którego�dołączone�

były� sprawozdania� z� postępów� odnoszące� się� do� poszczególnych� krajów35� (kwiecień� 2008),�

stwierdzono,� Ee� reformy� polityczne,� choć� opierają� się� na� wspólnych� podstawowych� zasadach,�

przybierają�róEny�kształt�w�poszczególnych�krajach�objętych�EPS,�co�odzwierciedla�zobowiązania�

poczynione� przez� te� kraje� w� tym� zakresie.� Wszyscy� wschodni� partnerzy� EPS,� którzy� uzgodnili�

plany� działania,� są� członkami� OBWE� i� Rady� Europy,� co� sprawia,� Ee� moEliwa� jest� realizacja�

szczególnego� harmonogramu� reform�mającego� na� celu� daleko� idące� zbliEenie� do� podstawowych�

standardów�obowiązujących�w�UE.�Realizacja�reform�w�większości�krajów�tego�regionu�odbywała�

się� równieE� w� warunkach� wzrostu� gospodarczego� i� względnej� stabilności.� Na� południu�

harmonogram� reform� opiera� się� na� uzgodnionych� wartościach� zapisanych� w� deklaracji�

barcelońskiej;� są� one,� wraz� z� zobowiązaniami� ONZ,� traktowane� jako� wskaźniki� odniesienia.��

W� wielu� krajach,� które� jeszcze� nie� osiągnęły� w� pełni� tych� standardów,� reformy� polityczne�

realizowane�są�powolnie.�Podsumowując,�dialog�polityczny�i�harmonogram�reform�partnerów�EPS�

jest� bardzo� zróEnicowany.� Oprócz� ogólnej� oceny� przedstawionej� w� komunikacie� w� kaEdym� ze�

sprawozdań� dotyczącym�danego� państwa� opisano� postępy�w� dziedzinie� realizacji� odpowiedniego�

planu�działania�w�okresie�między�1�listopada�2006�r.�a�31�grudnia�2007�r.�

�������������������������������������������������
33� http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/com07_774_en.pdf�
34� http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/progress2008/com08_164_en.pdf�
35� http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm�
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UE� zapewnia� istotne� wsparcie� techniczne� i� finansowe� realizacji� EPS� za� pośrednictwem� swoich�

programów� pomocy� zewnętrznej,� a� w� szczególności� europejskiego� instrumentu� sąsiedztwa��

i�partnerstwa�(ENPI).� Instrument�wspierania�systemu�rządów�zachęca�kraje�sąsiednie�do�dalszych�

postępów� w� procesach� reform.� Instrument� ten� zapewnia� dodatkową� pomoc,� w� uzupełnieniu�

normalnej�puli� środków�przydzielonych�danemu�krajowi,� i� stanowi�wyraz�uznania� i�wsparcia�dla�

działań� tych� krajów� partnerskich,� które� osiągnęły� największy� postęp� w� realizacji� uzgodnionego�

harmonogramu� reform� określonego�w� ich� planach� działania.� Zgodnie� z�wynikami� oceny� postępu�

wprowadzania� w� Eycie� określonych� w� planach� działania� szeroko� zdefiniowanych� elementów�

dotyczących� sprawowania� rządów� środki� te� są� udostępniane� jako� uzupełnienie� krajowych�

przydziałów,� w� celu� wspierania� głównych� elementów� harmonogramu� reform;� pomoEe� to�

reformatorskim�rządom�zwiększyć�poparcie�społeczne�dla�swoich�reform.�Środki�z�tego�instrumentu�

(50�mln�EUR)�na�2008�rok�przyznano�w�równych�częściach�Maroku,�Mołdawii�i�Ukrainie.��

2.4.� Wytyczne�UE�w�zakresie�praw�człowieka�

Wytyczne� UE� w� zakresie� praw� człowieka� są� dokumentami� określającymi� kierunki� polityki�

przyjmowanymi� przez� Radę.� Dotyczą� one� zagadnień� o� szczególnym� znaczeniu� dla� państw�

członkowskich�UE,�w�tym�kary�śmierci� (przyjęto�je�w�1998�roku,�zaktualizowano�w�2008�roku),�

tortur�i�innych�form�okrutnego,�nieludzkiego�i�poniHającego�traktowania�lub�karania�(2001�rok,�

aktualizacja�w�2008�roku),�dialogów�na�temat�praw�człowieka�(2001�rok),�dzieci�w�konfliktach�

zbrojnych�(2003�rok,�aktualizacja�w�2008�roku),�obrońców�praw�człowieka�(2004�rok)�oraz�praw�

dziecka�(2007�rok).�Są�one�dostępne�we�wszystkich�językach�UE,�a�takEe�w�językach:�rosyjskim,�

chińskim,� arabskim� i� perskim,� na� stronie� internetowej� sekretariatu� Rady�

(http://consilium.europa.eu/HumanNRights).�

W� grudniu� 2005� roku� UE� przyjęła� ponadto� wytyczne� w� sprawie� promowania� przestrzegania�

międzynarodowego� prawa� humanitarnego36.� Mają� one� przede� wszystkim� określić� narzędzia�

operacyjne�UE�słuEące�poprawie�przestrzegania�międzynarodowego�prawa�humanitarnego.��

Wytyczne�są�niewiąEącym�prawnie,�lecz�bardzo�praktycznym�instrumentem�w�zakresie�polityki�UE�

w� dziedzinie� praw� człowieka.� Zapewniają� one� róEnym�podmiotom� z�UE� –� nie� tylko�w� siedzibie�

głównej,� lecz� takEe� w� krajach� trzecich� –� narzędzia� umoEliwiające� stałe� prowadzenie� działań�

w�szeregu�kluczowych�dziedzin�leEących�w�sferze�zainteresowań.��

�������������������������������������������������
36� DzU�C�327�z�23.12.�2005,�s.�4.�
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Więcej�szczegółowych�informacji�na�temat�wdroEenia�przez�UE�wytycznych�tematycznych�zawarto�

w�rozdziale�4.� Informacje�na� temat�działań�podjętych�w�ramach�wytycznych�w�sprawie�dialogów�

dotyczących�praw�człowieka�moEna�znaleźć�w�rozdziale�2.6.�

2.5.� Démarche� i� oświadczeniaDémarche� dotyczące� praw� człowieka� stosowane�wobec�władz�

krajów�trzecich�są�waEnymi�instrumentami�polityki�zagranicznej�UE.�Działania�te�mają�zazwyczaj�

charakter� poufny,��

a� podejmują� je� wspólnie� obecna� i� przyszła� prezydencja� oraz� Komisja.� Ponadto� UE� wydaje�

publiczne� oświadczenia,� w� których�wzywa� dany� rząd� lub� inne� podmioty� do� poszanowania� praw�

człowieka� lub� teE� wyraEa� zadowolenie� z� pozytywnych� zmian.� Oświadczenia� te� są� publikowane�

jednocześnie�w�Brukseli�i�w�stolicy�kraju�sprawującego�prezydencję.�

Démarche� i� oświadczenia� stosuje� się� powszechnie,� aby� wyrazić� obawy� związane� z� prawami�

człowieka.� Ich� tematy� dotyczą� głównie� ochrony� obrońców� praw� człowieka,� bezprawnych�

zatrzymań,�wymuszonych�zaginięć,�kary�śmierci,�tortur,�ochrony�dzieci,�kwestii�uchodźców�i�osób�

ubiegających� się� o� azyl,� egzekucji� pozasądowych,� wolności� wyraEania� opinii� i� wolności�

stowarzyszania�się�oraz�prawa�do�sprawiedliwego�procesu�oraz�wolnych�i�uczciwych�wyborów.��

�

W�okresie�objętym�niniejszym�sprawozdaniem�Unia�Europejska�wydała�oświadczenia�

związane�z�prawami�człowieka,�które�dotyczyły�między�innymi�następujących�krajów:�

Afganistan,� AzerbejdEan,� Białoruś,� Birma� /� Związek� Myanmar,� Chiny,� DRK,� Gwatemala,� Iran,�

Kolumbia,�Rosja,�Somalia,�Sri�Lanka,�Sudan,�Syria,�Togo,�USA�oraz�Uzbekistan.�

�
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Démarche� i� oświadczenia� wykorzystuje� się� równieE� w� kontekstach� pozytywnych.� W� okresie�

objętym�sprawozdaniem�UE�z�zadowoleniem�odnotowała�szereg�pozytywnych�wydarzeń,�wydając�

oświadczenia� dotyczące� np.� porozumień�w� sprawach�humanitarnych�w�Kolumbii� (9� października�

2007� r.)� oraz� zniesienia� kary� śmierci� (4� stycznia� 2008� r.)� i� uwolnienia� obrońców�prac� człowieka��

(14� lutego� 2008� r.)�w�Uzbekistanie.�Oświadczenia�wykorzystuje� się� równieE,� by� nieść� przesłanie�

wyraEające� poparcie� dla� priorytetów� UE:� np.� w� Europejskim� Dniu� przeciwko� Karze� Śmierci�

(wspólne� oświadczenie� UE� i� Rady� Europy)37� oraz� w� organizowanym� pod� patronatem� ONZ�

Międzynarodowym� Dniu� Pomocy� Ofiarom� Tortur38.� Démarche� podejmowano� we� wszystkich�

regionach� świata,� aby� promować� powszechność� i� integralność� Rzymskiego� Statutu�

Międzynarodowego�Trybunału�Karnego.��

Ponadto�wysoki�przedstawiciel�UE�ds.�WPZiB�wypowiada�się�czasami�na�temat�głównych�

wydarzeń�związanych�z�prawami�człowieka.�

2.6.� Dialog�i�konsultacje�dotyczące�praw�człowieka�

�

Dialog�dotyczący�praw�człowieka�to�jedno�z�narzędzi,�które�Unia�Europejska�moEe�wykorzystywać�

do� realizacji� swojej� polityki� w� dziedzinie� praw� człowieka;� jest� on� niezbędną� częścią� ogólnej�

strategii� Unii� wobec� krajów� trzecich.� Unia� Europejska� prowadziła� z� krajami� trzecimi� około�

trzydziestu� dialogów� dotyczących� praw� człowieka� oraz� konsultacji� i� dyskusji� poświęconych� tej�

problematyce.�

�������������������������������������������������
37� Zob.�takEe�rozdział�4.1.�„Kara�śmierci”.�
38� Więcej� informacji� na� temat� tego� oświadczenia� znajduje� się� w� rozdziale� 4.2� „Torturowanie� i� inne� formy�

okrutnego,�nieludzkiego�i�poniEającego�traktowania�lub�karania”.�
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�
2002�2008:�Wzrost�liczby�usystematyzowanych�dialogów��������������������������

i�konsultacji�dotyczączych�praw�człowieka�
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Dialog�dotyczący�praw�człowieka�prowadzony�jest�obecnie�w�następujących�formach:�

•� usystematyzowany�dialog�dotyczący�praw�człowieka;�

•� dialog�prowadzony�na� forum�specjalnych�podkomitetów�na�mocy�układów�o�stowarzyszeniu,�

umów� o� partnerstwie� i� współpracy� lub� umów� o� współpracy,� w� szczególności� w� kontekście�

europejskiej�polityki�sąsiedztwa;��

•� lokalny�dialog�dotyczący�praw�człowieka;�

•� konsultacje�trojki�na�temat�praw�człowieka.�

�

Prawa�człowieka�omawiane�są�czasami�równieE�w�ramach�dialogu�prowadzonego�z�krajami�AKP�

na� podstawie� art.� 8� i� podczas� konsultacji� z� tymi� krajami� na� podstawie� art.� 96� umowy� z�Kotonu;�

rozmowy�te�nie�są�jednak�same�w�sobie�uwaEane�za�dialog�dotyczący�praw�człowieka.�
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Przegląd�specjalnych�procesów�dialogu�i�konsultacji�dotyczących�praw�człowieka�

prowadzonych�przez�UE�z�krajami�trzecimi�(okres�między�1�lipca�2007�r.�a�30�czerwca�2008�r.)�

Bangladesz� Japonia� Laos� Rosja� USA�

Chiny� Jordania� Liban� Tunezja� Uzbekistan�

Egipt�� Kanada� Maroko� Turkmenistan�

Indie� KambodEa� Mołdawia� Ukraina�

Izrael� Kraje�kandydujące� Nowa�Zelandia�� Unia�Afrykańska�

�

2.6.1.� Dialog�z�Chinami�dotyczący�praw�człowieka��

W� okresie� objętym� sprawozdaniem� przeprowadzono� dwie� kolejne� rundy� dialogu� UE� –� Chiny�

dotyczącego�praw�człowieka:�24.�runda�odbyła�się�w�Pekinie�17�października�2007�r.,�a�25.�w�słoweńskiej�

miejscowości� Brdo� 15� maja� 2008� r.� Zgodnie� z� tradycją� część� programu� dialogu� w� ramach� obu�

spotkań� stanowiły� wizyta� w� terenie� oraz� wizyta� kurtuazyjna� na� szczeblu� politycznym;� przed�

odbyciem�rozmów�przekazano�teE�wykaz�indywidualnych�przypadków.�Po�jednorocznej�przerwie,�

w� maju� 2008� r.� wznowiono� zwyczaj� równoległego� organizowania� seminarium� prawnego�

poświęconego�problematyce�praw�człowieka.�

Kluczowymi� kwestiami� podjętymi� przez� UE� w� Pekinie� w� październiku� 2007� były:� reforma�

chińskiego� systemu� wymiaru� sprawiedliwości� w� sprawach� karnych,� wolność� wyraEania� opinii,�

wolność� religii� w� Tybecie� oraz� prawa� pracownicze.� Strona� chińska� przekazała� merytoryczne�

odpowiedzi�dotyczące�Międzynarodowego�paktu�praw�obywatelskich�i�politycznych,�kary�śmierci,�

tortur,�wolności� słowa�oraz�współpracy�na� forum�ONZ.�Największe� emocje�wywołała� część� tego�

posiedzenia,� podczas� której� UE� i� Chiny� omawiały� zagadnienie� wolności� religii� w� Tybecie,��

a� w� szczególności� nowe� środki� zaostrzające� kontrolę� państwa� w� zakresie� zatwierdzania� lamów,�

w�których�rozpoznano�kolejne�wcielenia.��

W�ramach�prowadzonego�dialogu�trojka�UE�złoEyła�wizytę�w�prowincji�Szanxi.��

Podczas�25.�posiedzenia�dotyczącego�dialogu,�które�odbyło�się�w�słoweńskiej�miejscowości�Brdo,�

szczególną� uwagę� zwrócono� na� kwestie� odnoszące� się� do�wolności�wyraEania� opinii,� praw� osób�

naleEących�do�mniejszości,�zwłaszcza�w�Tybecie,�a�takEe�do�współpracy�na�forum�ONZ.��
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UE� wyraziła� szczególne� zaniepokojenie� dalszymi� ograniczeniami� wolności� wyraEania� opinii�

w�Chinach,� w� tym� wolności� prasy,� a� takEe� ograniczeniami� dotyczącymi� Internetu� oraz� sytuacją�

obrońców�praw�człowieka�i�osób�będących�sygnatariuszami�petycji.�

UE�wyraziła�powaEne�zaniepokojenie�stanem�praw�człowieka�oraz�sytuacją�humanitarną�w�Tybecie�

w� następstwie� ostatnich�wydarzeń.� Chiny� szczegółowo� zreferowały� swoje� tradycyjne� stanowisko�

w�odniesieniu�do�Tybetu�i�roli�Dalajlamy,�jednocześnie�deklarując�gotowość�do�dalszych�rozmów.��

Z�dialogiem�związane�były� równieE� inne�wydarzenia,� takie� jak�wizyta�w� instytucjach�mniejszości�

włoskiej�w�Koperze�i�w�Piranie�oraz�seminarium�prawne�zorganizowane�13�i�14�maja�w�Bledzie;�

skupiło�się�ono�na�prawie�do�zdrowia� i�na�prawach�dzieci.�Było� to�pierwsze� takie�seminarium�od�

2006�r.,�poniewaE�seminarium,�które�miało�odbyć�się�w�Berlinie�w�maju�2007�r.�zostało�odwołane�

na� skutek� sprzeciwu� Chin� wobec� uczestniczenia� w� nim� dwóch� organizacji� pozarządowych�

zaproszonych� przez� UE.� Seminarium� w� Bledzie� stało� się� platformą� konstruktywnej� wymiany�

poglądów� przedstawicieli� środowiska� akademickiego� i� urzędników� z� Chin� i� z� Europy� oraz�

międzynarodowych� organizacji� pozarządowych� specjalizujących� się� w� omawianych� tematach.�

Wiele� międzynarodowych� organizacji� pozarządowych,� które� UE� zaprosiła� do� udziału� w� tym�

seminarium,�postanowiło�z�niego�zrezygnować.��

Następna� runda� tego� dialogu� planowana� jest� w� ramach� francuskiego� przewodnictwa� w� UE�

i�odbędzie�się�w�Pekinie�w�drugiej�połowie�2008�r.�

2.6.2.� Dialog�z�Iranem�dotyczący�praw�człowieka��

Prawa� człowieka� stanowią� zasadniczy� element� ogólnych� stosunków� UE� z� Iranem,� podobnie� jak��

z�kaEdym�innym�krajem.�Od�2002�roku�UE�odbyła�cztery�rundy�dialogu�na�temat�praw�człowieka��

z�Iranem,�z�których�ostatnia�miała�miejsce�w�czerwcu�2004�roku.�Unia�Europejska�z�ubolewaniem�

przyjmuje�zamroEenie�dialogu�z� Iranem�na� temat�praw�człowieka�na�skutek�odwołania�przez� Iran�

piątej�rundy�w�grudniu�2006�r.�UE�podtrzymuje�swoje�zaangaEowanie�na�rzecz�doprowadzenia�do�

wznowienia�dialogu,�pod�warunkiem�Ee�Iran�potwierdzi�swoją�wolę�powaEnego�włączenia�się�w�ten�

proces39.�

�������������������������������������������������
39� Więcej�informacji�na�temat�Iranu�–�zob.�rozdział�6.7�„Bliski�Wschód�i�Półwysep�Arabski”.�
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2.6.3.� Dialog�z�państwami�Azji�Środkowej�dotyczący�praw�człowieka��

Turkmenistan�

W�okresie�objętym�sprawozdaniem�UE�przeprowadziła�w�dniu�18�września�2007�r.�ostatnią�rundę�

rozmów�w� ramach� dialogu� ad�hoc� na� temat� praw� człowieka� z� Turkmenistanem,� który� to� dialog�

zapoczątkowany� został� w� 2004� roku.� Jednak� w� ramach� wdraEania� unijnej� strategii� partnerstwa��

z� Azją� Środkową� Unia� Europejska� i� Turkmenistan� zmieniły� formułę� dialogu� na� temat� praw�

człowieka� z� dialogu� ad�hoc� na� regularny� dialog� i� przeprowadziły� pierwszą� rundę� rozmów��

24� czerwca� 2008� w� Aszhabadzie.� W� trakcie� dyskusji� UE� dała� wyraz� swoim� licznym� obawom�

związanym� z� sytuacją� w� zakresie� praw� człowieka� w� Turkmenistanie,� w� szczególności��

w� odniesieniu� do� wolności� stowarzyszania� się� i� gromadzenia� się,� wolności� słowa� i� mediów,�

niezaleEności� sądownictwa� i� funkcjonowania� społeczeństwa� obywatelskiego,� wolności� myśli��

i�religii,�warunków�pobytu�w�więzieniach�i�tortur,�praw�osób�naleEących�do�mniejszości,�swobody�

przemieszczania� się,� a� takEe� przymusowych� wysiedleń� oraz� praw� dzieci.� Omówiono� równieE�

współpracę� Turkmenistanu� w� ramach� mechanizmów� ONZ.� Ponadto� w� rozmowach� z� władzami�

Turkmenistanu� UE� omówiła� równieE� szereg� indywidualnych� przypadków,� które� budzą�

zaniepokojenie.�

Uzbekistan�

Druga�runda�dialogu�UE�–�Uzbekistan�dotyczącego�praw�człowieka�odbyła�się�w�Brukseli�w�dniu��

5� czerwca� 2008� r.� w� ramach� Podkomitetu� UE� –� Uzbekistan� ds.� Sprawiedliwości,� Spraw�

Wewnętrznych,� Praw�Człowieka� i� Kwestii� Pokrewnych.� Dyskusje� dotyczyły� sytuacji� w� zakresie�

praw� człowieka�w�Uzbekistanie� i�UE,� a� takEe� najnowszych�wydarzeń�w� tej� dziedzinie� na� forach�

ONZ� i�OBWE.�UE� dała�wyraz� swoim� licznym� obawom� związanym� z� sytuacją�w� zakresie� praw�

człowieka�w�Uzbekistanie,�w�szczególności�w�odniesieniu�do�wolności�wyraEania�opinii,�warunków�

pobytu� w� więzieniach� i� dostępu� do� więźniów,� a� takEe� traktowania� powracających� uchodźców,�

działań� w� następstwie� zniesienia� kary� śmierci,� wolności� religii,� rozwoju� społeczeństwa�

obywatelskiego,� w� szczególności� organizacji� pozarządowych� i� obrońców� praw� człowieka,� oraz�

pracy�dzieci.�W�rozmowach�z�władzami�Uzbekistanu�UE�omówiła�równieE�szereg�indywidualnych�

przypadków.� Z� kolei� strona� uzbecka� skupiła� się� na� specyficznych� aspektach� sytuacji� dzieci�

w�niektórych�państwach�członkowskich.�



��
��

�

14146/1/08�REV�1� � rb/PAS/kal� 33�
� DG�E�HR� �LIMITE� PL�

Przy� okazji� dialogu� na� temat� praw� człowieka� zaplanowano� równieE� zorganizowanie� seminarium�

dotyczącego�społeczeństwa�obywatelskiego�i� liberalizacji�mediów.�Mimo�Ee�w�maju�nie�udało�się�

osiągnąć� porozumienia� co� do� warunków� organizacji� seminarium,� odbyło� się� ono� ostatecznie�

w�dniach�2�i�3�października�w�Taszkiencie.��

2.6.4.� Dialog�UE�–�Unia�Afrykańska�dotyczący�praw�człowieka�

UE� pragnie� zacieśnić� współpracę� z� państwami� członkowskimi� Unii� Afrykańskiej� zarówno��

w� kontaktach� dwustronnych,� jak� i� na� forach� międzynarodowych,� w� tym� na� forum� Rady� Praw�

Człowieka.�We�wrześniu�2007�r.� trojka�UE�odbyła�wstępne� rozmowy�z� trojką�Unii�Afrykańskiej.�

Obie� strony�zgodziły� się�z�potrzebą�pogłębienia�współpracy�w�kwestiach�praw�człowieka�między�

UE�a�Unią�Afrykańską�(UA)�oraz�omówiły�tryb�prowadzenia�dialogu�UE�–�UA.�

Pierwsza�runda�dialogu�UE�–�UA�odbyła�się�w�Brukseli�26�maja�2008�r.�Strony�zgodziły�się�co�do�

sposobów�prowadzenia�dialogu,�w�tym�w�szczególności�co�do�zamiaru�przeprowadzania�regularnej�

oceny� głównych� wyzwań� dotyczących� poszanowania� praw� człowieka,� zasad� demokracji� oraz�

państwa�prawnego�w�Afryce� i�w�Europie.�Omówiły� równieE� rozwój�praw�człowieka�w�UE� i�UA�

oraz� zgodziły� się� usprawnić� swoją� współpracę� na� forach� międzynarodowych� dotyczącą�

odpowiednich�zagadnień.�

Następna�runda�tego�dialogu�ma�odbyć�się�w�Addis�Abebie�27�października�2008�r.�

Na�szczycie�w�Lizbonie�w�grudniu�2007�r.�UE�i�UA�postanowiły�ustanowić�wspólną�strategię,�która�

obejmuje� aktywne� partnerstwo� w� dziedzinach� dotyczących� praw� człowieka� i� demokratycznych�

rządów.�Partnerstwo� to�uzupełnia� rozmowy�prowadzone�w�ramach�dialogu�UE�i�UA�dotyczącego�

praw�człowieka�oraz�jest�z�nimi�ściśle�powiązane.����
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2.6.5.� Konsultacje�z�Federacją�Rosyjską�dotyczące�praw�człowieka�

Szósta�runda�konsultacji�UE�–�Rosja�dotyczących�praw�człowieka�odbyła�się�3�października�2007�r.�

w�Brukseli,�a� runda�siódma�–�17�kwietnia�2008� r.�w�Lublanie.�Szósta,�a�zwłaszcza�siódma�runda�

konsultacji� dotyczących� praw� człowieka� to� w� duEym� stopniu� powtórzenie� tematów� poruszonych��

w�poprzednich�rundach;�okazało�się,�Ee�było�niewiele�punktów,�co�do�których�obie�strony�mogłyby�

osiągnąć� porozumienie� –� Rosja� z� reguły� przechodziła� do� kontrataku,� gdy� tylko� ją� krytykowano.�

Podczas�gdy�UE�wzywała�do�podejścia�bardziej�zorientowanego�na�osiągnięcie� rezultatów,�Rosja�

pragnęła�skupić�się�na�samym�procesie�i�podkreślała,�Ee�Federacja�Rosyjska�postrzega�konsultacje�

jako�środek�budowania�zaufania.��

Dyskusje�dotyczyły�sytuacji�praw�człowieka�w�UE�i�w�Rosji,�a�takEe�zagadnień�mających�związek��

z�międzynarodową�ochroną� tych�praw.�UE�wyraziła�obawy�związane� z� sytuacją�w�zakresie�praw�

człowieka�w�Rosji,�w�szczególności�w�odniesieniu�do�wolności�mediów,�wolności�wyraEania�opinii�

i� zgromadzeń,� zwłaszcza� podczas� przygotowań� do� zbliEających� się� wyborów� parlamentarnych��

i� prezydenckich,� funkcjonowania� społeczeństwa� obywatelskiego,� praw� osób� naleEących� do�

mniejszości,� zwalczania� rasizmu� i� ksenofobii� oraz�praw�dzieci� i� kobiet.�Obie� strony�omówiły� teE�

prawa�człowieka�w�Północnym�Kaukazie.�W�trakcie�obu�spotkań�w�rozmowach�ze�stroną�rosyjską�

UE�poruszyła�równieE�indywidualne�przypadki.�

Dyskusje� koncentrowały� się� takEe� na�międzynarodowych� zobowiązaniach�UE� i�Rosji�w� zakresie�

praw� człowieka,� w� tym� na� współpracy� w� ramach� specjalnych� procedur� ONZ� dotyczących� praw�

człowieka.�Podczas�tych�posiedzeń�omawiano�równieE�współpracę�w�ramach�Rady�Europy,�w�tym�

kwestię�wykonywania�wyroków�Europejskiego�Trybunału�Praw�Człowieka.�Na�wniosek�Rosji�UE�

przedstawiła� szczegóły� dotyczące� aktualnej� sytuacji�w�poszczególnych� państwach� członkowskich�

UE.�

Zgodnie� ze� swoją� polityką� polegającą� na� aktywnym� włączaniu� społeczeństwa� obywatelskiego��

w�dialog�na� temat�praw�człowieka,�UE�zaangaEowała�organizacje�pozarządowe�w�przygotowanie�

konsultacji,� a� na� dzień� przed� rozpoczęciem� posiedzeń� poświęconych� dialogowi� odbyła� spotkanie��

z� rosyjskimi� i� międzynarodowymi� organizacjami� pozarządowymi.� Władze� rosyjskie� odmówiły�

udziału�w�tych�spotkaniach40.��

�������������������������������������������������
40� Więcej�informacji�na�temat�Rosji�–�zob.�rozdział�6.3�„Rosja�i�Azja�Środkowa”.�
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2.6.6.� Konsultacje� trojki� dotyczące� praw� człowieka� z� USA,� Kanadą,� Japonią,� �ową�

Zelandią�i�krajami�kandydującymi�

Konsultacje�trojki�z�USA�

Przeprowadzane�dwa�razy�w�roku�między�UE�a�USA�konsultacje�dotyczące�praw�człowieka�odbyły�

się� 20� sierpnia� 2007� r.� (w� Brukseli)� i� 26� lutego� 2008� r.� (w�Waszyngtonie).� Oba� spotkania� były�

okazją� do� otwartej,� konstruktywnej� i� pogłębionej� wymiany� opinii� na� temat� zagadnień� i� krajów�

będących�priorytetem�prac�zarówno�Trzeciego�Komitetu�Zgromadzenia�Ogólnego�ONZ,�jak�i�Rady�

Praw�Człowieka.�Omówiono�moEliwości�współpracy�między�UE�a�USA�i�koordynacji�ich�działań�

na�obu�forach.�Stany�Zjednoczone�wyraziły� rosnący�sceptycyzm�i�frustrację�w�związku�z�pracami�

Rady� Praw� Człowieka,� co� zwiastowało� podjęcie� przez� ten� kraj� w� czerwcu� 2008� r.� decyzji��

o�wycofaniu�się�z�Rady.�Na�lutowym�posiedzeniu�przeprowadzono�pogłębioną�wymianę�poglądów�

na�temat�krajów�będących�przedmiotem�troski�oraz�na�temat�polityki�wobec�tych�krajów.�UE�i�USA�

wymieniły�ponadto�informacje�dotyczące�dialogu�i�konsultacji�na�temat�praw�człowieka�z�krajami�

trzecimi.��

Podczas� obu� posiedzeń� jednym� z� punktów� obrad� była� kwestia� praw� człowieka� i� zwalczanie�

terroryzmu;� UE� mogła� postawić� szereg� szczegółowych� pytań� dotyczących� niektórych� praktyk��

i� polityk� USA� w� zwalczaniu� terroryzmu,� mogła� teE� wyrazić� swoje� obawy.� UE� wyraziła� swoje�

obawy�związane�z�dalszym�stosowaniem�kary�śmierci�w�USA.��

Inne� poruszone� kwestie� dotyczyły� procesu� durbańskiego,� poparcia� udzielanego� przez� USA�

obrońcom�praw�człowieka,�funduszu�ONZ�na�rzecz�demokracji,�a�takEe�europejskoNamerykańskiej�

inicjatywy�dotyczącej�więźniów�sumienia.��
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Konsultacje�trojki�z�Kanadą�

Konsultacje� UE� –� Kanada� odbyły� się� 6� września� 2007� r.� w� Brukseli� oraz� 28� lutego� 2008� r.��

w� Ottawie.� Kanada� i� UE� dokonały� wymiany� poglądów� na� temat� zagadnień� i� krajów� będących�

priorytetem� prac� Trzeciego� Komitetu� Zgromadzenia� Ogólnego� ONZ� i� Rady� Praw� Człowieka,��

a� takEe� innych� kwestii� związanych� z� Radą� Praw� Człowieka.� UE� i� Kanada� wymieniły� ponadto�

informacje� dotyczące� dialogu� i� konsultacji� na� temat� praw� człowieka� z� krajami� trzecimi.� Inne�

omawiane�tematy�dotyczyły�obaw�UE�związanych�z�decyzją�Kanady�o�wycofaniu�się�z�konferencji�

przeglądowej�procesu�durbańskiego,�a�takEe�z�niechętnym�stanowiskiem�Kanady�w�odniesieniu�do�

oenzetowskiej�Deklaracji�praw�ludów�tubylczych.�

Konsultacje�trojki�z�Japonią�

Konsultacje�UE�–�Japonia�dotyczące�praw�człowieka�odbyły�się�9�października�2007�r.�w�Brukseli�

oraz� 6�marca� 2008� r.�w�Genewie.� Japonia� i�UE�wymieniły� poglądy� na� temat� aktualnych� działań�

podejmowanych� przez�Radę�Praw�Człowieka�ONZ,� stosunków�Rady�Praw�Człowieka� z�Trzecim�

Komitetem� Zgromadzenia� Ogólnego� ONZ,� a� takEe� na� temat� dwustronnego� dialogu� dotyczącego�

praw�człowieka�prowadzonego�z�krajami� trzecimi.�UE�wyraziła� swoje�zaniepokojenie�w�związku�

z�dalszym�stosowaniem�kary�śmierci�w�Japonii.�

Konsultacje�trojki�z��ową�Zelandią�

Czwarta�runda�konsultacji�z�Nową�Zelandią�dotyczących�praw�człowieka�odbyła�się�14�lutego�2008�r.�

w�Brukseli.�Nowa�Zelandia�i�UE�dokonały�wymiany�poglądów�w�sprawie�działań�podejmowanych�

w� ONZ.� Strony� wymieniły� równieE� informacje� dotyczące� dialogu� i� konsultacji� na� temat� praw�

człowieka� z� krajami� trzecimi.� Innym� waEnym� tematem� dyskusji� były� działania� następcze��

w�związku�z�rezolucją�Zgromadzenia�Ogólnego�ONZ�dotyczącą�moratorium�na�wykonywanie�kary�

śmierci�oraz�zniesienia�tej�kary.�
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Konsultacje�trojki�z�krajami�kandydującymi�

Konsultacje�dotyczące�praw�człowieka�przeprowadzane�dwa�razy�w�roku�z�krajami�kandydującymi�

–� Chorwacją,� Byłą� Jugosłowiańską� Republiką� Macedonii� (FYROM)� i� Turcją� –� odbyły� się��

8� października� 2007� roku� i� 11� lutego� 2008� r.�w�Brukseli.�UE� poinformowała� kraje� kandydujące��

o�kwestiach�z�dziedziny�propagowania�praw�człowieka,�którym�UE�nadaje�priorytetowe�znacznie,�

w�szczególności�o�inicjatywach�UE�na�forum�ONZ,�i�zwróciła�się�do�tych�państw�o�wspieranie�tych�

inicjatyw.� Chorwacja,� Była� Jugosłowiańska� Republiką� Macedonii� i� Turcja� przedstawiły� UE�

informacje�na�temat�swojej�ogólnej�polityki�w�zakresie�praw�człowieka.�

2.7.� Klauzule�praw�człowieka�w�umowach�o�współpracy�z�krajami�trzecimi�

Od� 1995� roku�Wspólnota� Europejska� stara� się� włączać� klauzulę� praw� człowieka� do� wszystkich�

umów� –� z� wyjątkiem� umów� sektorowych� –� zawieranych� z� państwami� nieuprzemysłowionymi.�

Klauzula� ta� sprawia,� Ee� problematyka� praw� człowieka� staje� się� kwestią� będącą� przedmiotem�

wspólnego� zainteresowania� i� częścią� dialogu� pomiędzy� stronami,� a� takEe� stanowi� podstawę� do�

podejmowania� pozytywnych� działań� na� równi� z� pozostałymi� kluczowymi� zapisami� umów.��

W� przypadku� powaEnego� i� trwałego� naruszania� praw� człowieka,� klauzula� praw� człowieka�

umoEliwia� jednej� stronie� umowy� zastosowanie� środków� ograniczających� przeciwko� stronie�

dopuszczającej� się� naruszenia,� proporcjonalnych� do� tego� naruszenia.� W� dniu� 15� października�

2007�r.� Wspólnota� Europejska� zawarła� umowę� przejściową� dotyczącą� handlu� oraz� kwestii�

związanych�z�handlem�z�Republiką�Czarnogóry;�umowa�ta�zawierała�klauzulę�praw�człowieka41.��

W�rezolucji� z�8�maja�2008� r.�w�sprawie� rocznego�sprawozdania�UE�na� temat�praw�człowieka�na�

świecie�(2007)�oraz�polityki�UE�w�tej�dziedzinie�Parlament�Europejski�z�ubolewaniem�przyjął�fakt,�

Ee� prawa� człowieka� i� klauzula� dotycząca� demokracji� nie� były� realizowane� w� sposób� konkretny,�

gdyE�brakowało�mechanizmu,�który�umoEliwiłby�ich�egzekwowanie.�Parlament�ponowił�wezwanie,�

aby� klauzule� praw� człowieka� realizowano� stosując� bardziej� przejrzystą� procedurę� konsultacji�

między�stronami.��

�������������������������������������������������
41� Przegląd� umów� zawierających� klauzulę� praw� człowieka� jest� dostępny� w� bazie� danych� Biura� ds.� Traktatów�

w�Komisji�Europejskiej:�http://ec.europa.eu/world/agreements/default.home.do.�
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2.8.� Działania� finansowane� w� ramach� europejskiego� instrumentu� na� rzecz� wspierania�

demokracji�i�praw�człowieka�(EIDHR)42�

Europejski� instrument� na� rzecz� wspierania� demokracji� i� praw� człowieka� zastąpił� w� 2007� r.�

poprzednią� inicjatywę� EIDHR� jako� niezaleEny� instrument� finansowy� zaprojektowany� z� myślą��

o� uzupełnieniu� pomocy� udzielanej� przez� Wspólnotę� za� pośrednictwem� dwustronnej� współpracy��

w� dziedzinie� rozwoju� i� współpracy� gospodarczej.� Przyczynia� się� on� do� rozwoju� i� umacniania�

demokracji� oraz� praworządności,� a� takEe� do� propagowania� i� ochrony� praw� człowieka� oraz�

podstawowych�wolności�na� całym�świecie.�Obecny�dokument� strategiczny�EIDHR�na� lata�2007–

2010�jest�wdraEany�na�podstawie�rocznych�programów�działania43.�Głównymi�partnerami�w�ramach�

EIDHR�są�lokalne�i�międzynarodowe�organizacje�społeczne�(91%�wkładów�finansowych),�a�takEe�

międzynarodowe�organy�międzyrządowe�specjalizujące�się�w�określonych�dziedzinach�(9%�wkładów�

finansowych).�

Współpraca�z�organizacjami�społecznymi,�praca�na�rzecz�tych�organizacji�i�poprzez�te�organizacje�

określają�zasadniczy�profil�EIDHR.�Z�jednej�strony�instrument�ten�promuje�rodzaj�otwarcia,�które�

sprawia,� Ee� społeczeństwo� obywatelskie� moEe� się� w� pełni� rozwijać,� z� drugiej� zaś� strony� to�

społeczeństwo� wspiera,� tak� by� stało� się� skutecznym� motorem� dialogu� i� reformy.� EIDHR� to�

niezaleEny�instrument�finansowy,�z�którego�moEna�korzystać�nawet�w�przypadku�braku�powiązań�

ze� Wspólnotą� Europejską� w� zakresie� współpracy� na� rzecz� rozwoju.� EIDHR� moEe� finansować�

projekty�bez�zgody�rządu�lub�innych�władz�publicznych�kraju�trzeciego.�

Działania� podejmowane� są� na� poziomie� krajowym,� regionalnym� i� światowym.� Za� zarządzanie�

projektami� EIDHR� na� szczeblu� krajowym� odpowiadają� delegatury� Komisji� w� krajach� trzecich.��

W� latach� 2007–2008� środki� EIDHR� przeznaczone� na� projekty� w� dziedzinie� praw� człowieka��

i� demokracji� wyniosły� ponad� 108� mln� EUR,� co� umoEliwiło� sfinansowanie� szerokiego� spektrum�

projektów� w� ponad� 80� krajach.� Z� EIDHR� finansowane� były� równieE� unijne� misje� obserwacji�

wyborów.44� Misje� te� stały� się� podstawowym� środkiem� wspierania� demokratyzacji�

w�poszczególnych�krajach.�

�������������������������������������������������
42� Rozporządzenie� (WE)� nr� 1889/2006� Parlamentu� Europejskiego� i� Rady� z� 20� grudnia� 2006� r.� w� sprawie�

ustanowienia� instrumentu� finansowego� na� rzecz� wspierania� demokracji� i� praw� człowieka� na� świecie,�
Dz.U.�L�286�z�29.12.2006,�s.�1.�

43�� http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/doc/index.htm.�
44� Zob.�rozdział�4.11�„Demokracja�i�wybory”.�
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Nowy� EIDHR� opiera� się� na� nowym� rozporządzeniu� finansowym� umoEliwiającym� stosowanie�

elastyczniejszych� i� bardziej� innowacyjnych� sposobów� finansowania;� moEliwe� jest� zatem�

finansowanie� z� jego� środków� –� po� spełnieniu� pewnych� warunków� –� nie� tylko� zarejestrowanych�

organizacji,�lecz�równieE�podmiotów�niebędących�osobami�prawnymi.�Ponadto�umoEliwia�on�tzw.�

reNgranting,� co� oznacza,� Ee� w� celu� propagowania� praw� człowieka� tam,� gdzie� są� one� najbardziej�

zagroEone,�organizacje�społeczne�odpowiedzialne�za�realizację�danego�projektu�mogą�przyznawać�

niewielkie�dotacje�innym�lokalnym�organizacjom,�podmiotom�niebędącym�osobami�prawnymi�lub�

indywidualnym�obrońcom�praw�człowieka.��

Komisja�i�przedstawiciele�społeczeństwa�obywatelskiego�odbywają�regularne�spotkania�zarówno�na�

szczeblu� lokalnym� w� krajach� partnerskich,� jak� teE� w� Brukseli� –� z� platformami� organizacji�

pozarządowych� interesującymi�z�punktu�widzenia�EIDHR;�celem� tych�spotkań� jest� intensyfikacja�

dialogu�z�partnerami�realizującymi�projekty,�a�takEe�wymiana�informacji.�EIDHR�posiada�równieE�

fundusze�na�budowanie�zdolności�lokalnych�organizacji�społecznych�w�krajach�partnerskich.�

Identyfikacja,�wybór�i�finansowanie�projektów45�

Aby�zrealizować�cele�nowego�instrumentu�EIDHR,�projekty�wybierane�są�na�trzy�róEne�sposoby.�

W�okresie�od�lipca�2007�roku�do�czerwca�2008�roku�wystosowano�siedem�globalnych�zaproszeń�

do� składania� wniosków� na� łączną� kwotę� 57,5� mln� EUR� pochodzącą� z� budEetów� na� rok� 2007��

i�2008.�Te�zaproszenia�do�składania�wniosków�dotyczyły�głównie�wzmocnienia�poszanowania�praw�

człowieka� i� podstawowych� wolności� w� krajach� oraz� regionach,� w� których� są� one� najbardziej�

zagroEone,�działań�wspierających�w�obszarach�objętych�unijnymi�wytycznymi�w�dziedzinie�praw�

człowieka� (dialogi� dotyczące� praw� człowieka,� obrońcy� praw� człowieka,� kara� śmierci,� tortury),�

wsparcia� dla� światowych� kampanii� społeczeństwa� obywatelskiego� dotyczących� MTK� oraz� dla�

programów�studiów�magisterskich�w�dziedzinie�praw�człowieka�i�demokratyzacji�poza�UE.�

�������������������������������������������������
45� Przegląd�realizowanych�w�ramach�EIDHR�projektów�wybranych�do�finansowania�w�okresie�od�lipca�2007�r.�do�

czerwca�2008�r.�przedstawiono�w�załączniku�I.��
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Od�2002�roku�znacznie�wzrosła�liczba�programów�obejmujących�mikroprojekty�przeznaczone�dla�

konkretnych� krajów;� zaproszeniami� do� składania� wniosków� dotyczących� tych� projektów� na�

szczeblu�lokalnym�zajmowały�się�delegatury�Komisji.�W�2007�r.�Komisja�przeznaczyła�na�lokalne�

projekty� kwotę� 31,8� mln� EUR�w� ramach� krajowych� programów�wsparcia� (CBSS).� Programy� te�

realizowano� w� 47� krajach,� a� ich� celem� było� wzmocnienie� roli� społeczeństwa� obywatelskiego��

w�propagowaniu�praw�człowieka�i�reform�demokratycznych,�we�wspieraniu�pokojowego�godzenia�

interesów� róEnych� grup� oraz� zwiększaniu� udziału� i� reprezentacji� społeczeństwa� w� polityce.�

W�ramach�CBSS�udziela�się�dotacji�w�wysokości�od�10�000�do�300�000�EUR.��

Projekty� wybierane� bez� stosowania� procedury� zaproszenia� do� składania� wniosków� to�

partnerstwa� strategiczne,� których� celem� jest� „wspieranie� i� wzmacnianie� międzynarodowych��

i� regionalnych� ram� ochrony� praw� człowieka,� sprawiedliwości,� praworządności� i� propagowania�

demokracji”.�W� latach� 2007–2008�wkład�UE�w� partnerstwa� strategiczne�wyniósł� 18,2�mln�EUR��

i�obejmował�między� innymi�wspólny�program�realizowany�z�Radą�Europy,�projekt�propagowania�

demokratyzacji� i� praw� człowieka� w� Europie� Wschodniej� wspólnie� zarządzany� przez� Komisję�

Europejską� i� OBWE,� a� takEe� wkład� w� produkcję� i� prezentację� filmów� będących� sposobem�

przekazywania�treści�dotyczących�praw�człowieka�w�ramach�60.�rocznicy�Powszechnej�Deklaracji�

Praw�Człowieka.�Partnerstwa�obejmują�ponadto�coroczny�wkład�w�plan�zarządzania�strategicznego�

Biura� Wysokiego� Komisarza� ds.� Praw� Człowieka,� a� takEe� programy� studiów� magisterskich��

w�dziedzinie�praw�człowieka�i�demokratyzacji�Europejskiego�Centrum�Międzyuniwersyteckiego�na�

rzecz�Praw�Człowieka�i�Demokratyzacji�(EIUC).�

Oceny�i�analizy�

W�ramach�oceny�wsparcia�udzielonego�przez�EIDHR�na�rzecz�zapobiegania�torturom�oraz�na�rzecz�

ośrodków�rehabilitacji�ich�ofiar46�przeanalizowano�36�projektów�zrealizowanych�w�ciągu�ostatnich�

pięciu�lat�w�28�krajach�Bliskiego�Wschodu,�Azji,�Afryki,�Europy�Wschodniej�i�Zachodniej,�a�takEe�

Ameryki�Łacińskiej.�W�ocenie� stwierdzono,� Ee�wysiłki� słuEące� zapobieganiu� torturom�korzystnie�

wpłynęły� na� rozwiązanie� problemu� tortur� i� innych� kwestii� z� zakresu� praw� człowieka� w� wielu�

krajach.�Stale�zwiększała�się�pomoc�ofiarom�tortur�udzielana�przez�ośrodki�rehabilitacji�ofiar�tortur,�

a� równocześnie� poprawiała� się� jakość� świadczonych� usług.� Uznano,� Ee� projekty� zostały� trafnie�

wybrane,� były� sprawnie� realizowane� i� przynosiły� oczekiwane� rezultaty.� W� ocenie� stwierdzono�

równieE,� Ee� z� uwagi� na� brak� właściwych,� obiektywnych� i� sprawdzalnych� wskaźników� ocena�

projektów�dotyczących�rehabilitacji�ofiar�tortur�nie�jest�łatwa.�

�������������������������������������������������
46� http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/eidhr/documents/evaluation_torture_projects_en.pdf.�
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Ukończona� analiza� wszystkich� projektów� realizowanych� od� 2000� roku� w� ramach� EIDHR� jest�

zarazem�przeglądem�dziedzin,�które� ten� instrument�wspiera,�oraz�sposobów�oceny� jego�znaczenia��

i� wpływu.� W� wyniku� analizy� dokumentacji� powstały� kompendia� elektroniczne47� obejmujące�

wszystkie�projekty�w�ramach�EIDHR�w�ujęciu�geograficznym�i�tematycznym.�Kompendia�te�będą�

stale�aktualizowane.�

�

3.� DZIAŁA�IA�PARLAME�TU�EUROPEJSKIEGO�DOTYCZĄCE�PRAW�CZŁOWIEKA�

Parlament� Europejski� (PE)� był� nadal� istotnym�wyrazicielem� opinii� w� kwestiach� praw� człowieka��

i� demokracji48.� W� okresie� objętym� sprawozdaniem� uczestniczył� w� opracowywaniu,� realizacji��

i� ocenie� polityk� w� dziedzinie� praw� człowieka� przez� swoje� rezolucje,� sprawozdania,� misje��

w� państwach� trzecich,� imprezy� propagujące� prawa� człowieka,� delegacje� międzyparlamentarne��

i� wspólne� z� krajami� trzecimi� komisje� parlamentarne,� ustne� i� pisemne� zapytania,� specjalne�

przesłuchania� poświęcone� konkretnym� kwestiom� oraz� corocznie� przyznawaną� przez� tę� instytucję�

nagrodę�w�zakresie�praw�człowieka�–�nagrodę� im.�Sacharowa�za�krzewienie�wolności�przekonań.�

W� publicznych� dyskusjach� podczas� sesji� plenarnych,� w� pracach� komisji,� podkomisji� i� grup�

roboczych�rozlicza�Radę�i�Komisję�z�wykonania�zadań�w�tym�zakresie.�Przewodniczący�Parlamentu�

Europejskiego� oraz� poszczególni� przewodniczący� komisji,� podkomisji� i� delegacji� równieE�

regularnie� podejmują� kwestie� praw� człowieka� –� bezpośrednio� lub� listownie� –� w� kontaktach�

z�przedstawicielami�krajów�trzecich.�

W�Parlamencie�Europejskim�ośrodkiem�dyskusji�na�temat�praw�człowieka�jest�Podkomisja�Praw�

Człowieka� –� w� ramach� Komisji� Spraw� Zagranicznych� –� pod� przewodnictwem� Hélène� Flautre�

(Grupa�Zielonych/Wolne�Przymierze�Europejskie)�Podejmuje�ona� inicjatywy�parlamentarne�w� tej�

dziedzinie� i� jest� stałym� forum� dyskusji� na� temat� sytuacji� praw� człowieka� i� rozwoju� demokracji��

w� krajach� spoza� UE.� Kwestie� te� omawiane� są� z� innymi� instytucjami� UE,� specjalnymi�

sprawozdawcami�ONZ�oraz�przedstawicielami�UNDP,�z�Radą�Europy,�przedstawicielami�rządów,�

obrońcami�praw�człowieka�i�z�organizacjami�pozarządowymi.��

�������������������������������������������������
47� http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/eidhr/projects_en.htm.�
48� Przegląd� najwaEniejszych� działań� Parlamentu� Europejskiego� w� dziedzinie� praw� człowieka� w� stosunkach�

zewnętrznych�moEna�znaleźć�pod�adresem:�http://www.europarl.europa.eu/comparl/afet/droi/default.htm.�
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Jednym� z� głównych� celów� tego� podkomitetu� jest� uwzględnianie� kwestii� praw� człowieka� we�

wszystkich�aspektach�stosunków�zewnętrznych�UE.�Osiąga�to�między�innymi�przez�opracowywanie�

wytycznych� dla� wszystkich� delegacji� międzyparlamentarnych� PE� na� spotkania�

z�parlamentarzystami�z�krajów�trzecich.��

W�okresie�objętym�sprawozdaniem�Podkomisja�Praw�Człowieka�zorganizowała�liczne�

posiedzenia�poświęcone�wymianie�poglądów�oraz�przesłuchania�m.in.�w�następujących�

kwestiach�związanych�z�prawami�człowieka:�

Chiny� w� przededniu� igrzysk� olimpijskich� oraz� po� przeprowadzeniu� dialogu� dotyczącego� praw�

człowieka,�problematyczna�sytuacja�w�Tybecie,�sytuacja�w�zakresie�praw�człowieka�w�Rosji�oraz�

problemy�wynikłe�między�Rosją� a�ODIHR�w�kwestii� obserwowania�wyborów,�prawa�człowieka��

w�Birmie,�Afganistanie,�Iraku,�Iranie,�państwach�Zatoki�Perskiej,�więźniowie�palestyńscy,�obóz�dla�

więźniów� w� Guantanamo,� prawa� człowieka� w� Azji� Południowej� oraz� w� Azji� Środkowej� z�

e� szczególnym� uwzględnieniem� Uzbekistanu,� współpraca� w� ramach� partnerstwa� euroN

śródziemnomorskiego,�program�Agencji�Praw�Podstawowych,�Syria,�prawa�człowieka�w�strategii�

UE–Afryka,�Gwatemala,�prawa�człowieka�w�europejskiej�polityce�sąsiedztwa,�Chorwacja�i�Turcja,�

Rada�Praw�Człowieka�i�prawa�dziecka.�

�

Podkomisja� odbyła� równieE�w�Strasburgu� nadzwyczajne� posiedzenie� z� udziałem�Asmy� Jahangir,�

specjalnego�sprawozdawcy�ONZ�ds.�wolności�religii�i�przekonań,�która�wypowiedziała�się�równieE�

na�sesji�plenarnej�w�ramach�Europejskiego�Roku�Dialogu�Międzykulturowego.�

W� czerwcu� 2008� roku� Podkomisja� Praw� Człowieka,� ustanowiona� za� prezydencji� niemieckiej��

w� 2007� roku,� zorganizowała� pierwsze� posiedzenie� sieci� komisji� parlamentarnych� państw� Unii�

Europejskiej�ds.�praw�człowieka,�które�poświęcone�było�przede�wszystkim�zwalczaniu�tortur�jako�

priorytetowi� UE� w� kontekście� Międzynarodowego� Dnia� Pomocy� Ofiarom� Tortur.� W� obecności�

Manfreda� Nowaka,� specjalnego� sprawozdawcy� ONZ� ds.� tortur,� uczestnicy� spotkania� uzgodnili�

deklarację,�która�głosi�m.in.,�Ee�państwa�członkowskie�powinny�finansować�ośrodki�rehabilitacji�dla�

ofiar� tortur� oraz� podpisać� i� ratyfikować� Protokół� fakultatywny� do� Konwencji� w� sprawie� zakazu�

stosowania�tortur�oraz�innego�okrutnego,�nieludzkiego�lub�poniEającego�traktowania�albo�karania.�
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Eurośródziemnomorskie� Zgromadzenie� Parlamentarne� stwarza� moEliwości� prowadzenia�

dialogu�parlamentarnego�z�państwami�basenu�Morza�Śródziemnego�na�tematy�związane�z�prawami�

człowieka� i� demokracją.� W� roku� 2008� jego� sesja� plenarna� odbyła� się� w� dniach� 27� i� 28� marca��

w� Atenach.� Komisja� Spraw� Politycznych,� Bezpieczeństwa� i� Praw� Człowieka� przyjęła� zwyczaj�

włączania� stałego� punktu� dotyczącego� praw� człowieka� do� porządku�obrad�wszystkich� posiedzeń;�

jest� on�przygotowywany�przez�małą�grupę� roboczą,� do�której� naleEy�przewodniczący�Podkomisji�

Praw�Człowieka�PE.�Zajęto�się�sytuacją�w�odniesieniu�do�kary�śmierci�w�państwach�regionu�oraz�

polityką�migracyjną�z�perspektywy�praw�człowieka.�

Parlament� Europejski� równieE� aktywnie� uczestniczy� w� misjach� obserwacji� wyborów,�

przyczyniając�się�w�ten�sposób�do�umacniania�praw�człowieka�i�demokracji�w�państwach�trzecich.�

Wybór� posła� do� Parlamentu� Europejskiego� na� głównego� obserwatora�misji� obserwacji� wyborów�

stał� się� przyjętym� zwyczajem,� podobnie� jak� wysyłanie� delegacji� Parlamentu� Europejskiego� na�

krótkie�wizyty�obserwacyjne�uzupełniające�przedmiotowe�misje.�Parlament�Europejski�przywiązuje�

do�tej�kwestii�wielką�wagę.�

Sprawozdanie� przygotowane� przez� Hélène� Flautre� z� inicjatywy� podkomisji� dotyczyło�

funkcjonowania�sankcji�nakładanych�przez�UE�na�państwa�trzecie.�W�projekcie�sprawozdania�

wezwano� Unię� Europejską,� aby� racjonalnie� korzystała� z� sankcji� jako� instrumentu� polityki�

zagranicznej.� Podkreślono� zwłaszcza� potrzebę� opracowania� przejrzystej� i� skutecznej� polityki�

sankcji�zgodnej�z� innymi� instrumentami�UE�dotyczącymi�praw�człowieka�oraz�z�podjętymi�przez�

UE�zobowiązaniami�humanitarnymi�i�dotyczącymi�praw�człowieka,�polityki�spójnej,� jeEeli�chodzi�

o�jej�realizację,�oraz�opartej�na�jasnych�i�przejrzystych�kryteriach.��
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Jednym� z� najskuteczniejszych� narzędzi,� za� pomocą� których� Parlament� Europejski� przedstawia�

swoje�najwaEniejsze�opinie� i�zwraca�na�nie�uwagę� innych�podmiotów�działających�na�rzecz�praw�

człowieka,� w� tym� Rady� i� Komisji,� są� sprawozdania� przygotowywane� z� jego� inicjatywy.�

NajwaEniejszym�z�nich�jest�sprawozdanie�roczne�na�temat�sytuacji�w�zakresie�praw�człowieka�

na�świecie�oraz�polityki�UE�w�zakresie�praw�człowieka,�w�którym�PE�–�z�racji�powierzonej�mu�

odpowiedzialności�–�analizuje�dogłębnie�polityki�UE.�Poprzednie�sprawozdanie�roczne�PE�zostało�

zredagowane� przez� Marca� Cappato� (Grupa� Porozumienia� Liberałów� i� Demokratów� na� rzecz�

Europy);�rezolucja49�dotycząca�sprawozdania�została�przyjęta�na�sesji�plenarnej�w�dniu�8�maja�2008�r.�

Rezolucja� zawiera� analizę�wszystkich� rodzajów�działań�Unii�Europejskiej� związanych�z�prawami�

człowieka� oraz� przedstawia� propozycje� dotyczące� zwiększenia� ich� skuteczności.� Omówione��

w� sprawozdaniu� tematy� obejmowały� działalność� UE� w� organizacjach� międzynarodowych,�

uwzględnianie� zagadnień� praw� człowieka� w� innych� obszarach� polityki,� w� tym� w� handlu,� jak�

równieE�dialog�dotyczący�praw�człowieka�prowadzony�przez�UE�z�państwami�trzecimi.��

W�grudniu�2007�roku�Parlament�Europejski�przyznał�coroczną�nagrodę�w�zakresie�praw�człowieka�

–� nagrodę� im.� Sacharowa� za� krzewienie� wolności� przekonań� –� Salihowi� Mahmoudowi�

Osmanowi,�prawnikowi�z�Sudanu,�za�walkę�na�rzecz�ofiar�masakr�w�Darfurze.��

Podkomisja� prowadzi� równieE� regularny� dialog� z� organizacjami� międzynarodowymi��

i� regionalnymi,� zwłaszcza� ze� Zgromadzeniem� Parlamentarnym�OBWE� i� z� Radą� Europy.�W� tym�

kontekście�nawiązano�trwały�dialog�z�Biurem�Komisarza�Rady�Europy�ds.�Praw�Człowieka.�

W� okresie� objętym� sprawozdaniem� podkomisja� miała� równieE� okazję� regularnie� wymieniać�

poglądy� z� osobą� przewodniczącą� Grupie� Roboczej� ds.� Praw� Człowieka,� która� przedstawiała�

program�prac�grupy�oraz�przedkładała�członkom�podkomisji�sprawozdania.��

Podkomisja� monitoruje� i� ocenia� wdraEanie� instrumentów� UE� w� zakresie� praw� człowieka� oraz�

kładzie� szczególny� nacisk� na� realizację�wytycznych�UE�w� sprawie�praw�człowieka.�W�okresie�

objętym�sprawozdaniem�podkomisja�zleciła�przygotowanie�analizy�procesu�wdraEania�wytycznych�

UE� w� sprawie� tortur� i� innych� form� okrutnego,� nieludzkiego� i� poniEającego� traktowania� albo�

karania,�aby�zapewnić�materiał�konieczny�do�dokonania�zmiany�wytycznych�przez�Grupę�Roboczą�

ds.�Praw�Człowieka.��

�������������������������������������������������
49� Dok.�PE�400.468v02.00.�
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Ponadto� PE� organizuje� wymiany� poglądów� na� temat� nowych� wytycznych� UE� w� sprawie�

promowania� i� ochrony� praw� dziecka� oraz� istniejących� wytycznych� UE� w� sprawie� dzieci�

w�konfliktach�zbrojnych.��

Podkomisja� wywiera� równieE� stały� nacisk� na� instytucje� UE,� by� poprawić� skuteczność� realizacji�

wytycznych�UE�dotyczących�obrońców�praw�człowieka,�ze�szczególnym�uwzględnieniem�ułatwień�

w� otrzymaniu� wizy� do� UE� dla� obrońców� praw� człowieka,� którym� zagraEa� niebezpieczeństwo.��

W�ramach�dyskusji�poświęconych�europejskiej� inicjatywie�na� rzecz�demokracji� i�praw�człowieka�

(EIDHR)� podkomisji� udało� się� zagwarantować� poprawę� bezpośredniego� wsparcia� działań,� jakie�

prowadzą�obrońcy�praw�człowieka�dzięki�programom�finansowanym�w�ramach�EIDHR.��

�

Tematy�badań�rozpoczętych�przez�Podkomisję�Praw�Człowieka:�

•� dialogi�polityczne�dotyczące�praw�człowieka�–�elementy�syntezy;��

•� zabójstwa�honorowe�–�ich�przyczyny�i�skutki;�

•� sankcje� nakładane� przez� UE� i� ONZ� a� poszanowanie� praw� człowieka� i� podstawowych�

wolności;�

•� prawa�człowieka�a�zamroEone�konflikty�w�państwach�sąsiadujących�z�UE�na�wschodzie;�

•� rola�UE�i�Rady�Praw�Człowieka�ONZ.�

�

Tematy�notatek�informacyjnych�zleconych�przez�Podkomisję�Praw�Człowieka:�dialog�między�

UE� a� Chinami� dotyczący� praw� człowieka;� sytuacja� w� zakresie� praw� człowieka� w� Rosji:�

„Obywatele�w� niebezpieczeństwie� –� prawa� człowieka� i�wolność�w� putinowskiej�Rosji”;� umowy��

o� readmisji� i� poszanowanie� praw� człowieka� w� państwach� trzecich;� Międzynarodowy� Trybunał�

Karny� dla� Byłej� Jugosławii;� nota� geograficzna� dotycząca� praw� człowieka� w� Afganistanie;�

„ewentualne�prawne� i�polityczne�konsekwencje�werdyktu� tureckiego�Trybunału�Konstytucyjnego�

w� sprawie� statusu� rządzącej� partii� AK”;� sytuacja� w� zakresie� praw� człowieka� w� Chinach� po�

zakończeniu�olimpiady.�

�

�



��
��

�

14146/1/08�REV�1� � rb/PAS/kal� 46�
� DG�E�HR� �LIMITE� PL�

W�odniesieniu�do�dialogu�z�państwami�trzecimi�i�konsultacji�dotyczących�praw�człowieka�Sekretariat�

PE�był�regularnie�zapraszany�przed�kolejnymi�rundami�rozmów�na�sesje�informacyjne�UE�dla�organizacji�

pozarządowych�oraz�sesje�dotyczące�kwestii�prawnych,�a�następnie�otrzymywał�informacje�zwrotne�od�

prezydencji,�Rady�i�Komisji�(czasami�omawiane�publicznie�podczas�posiedzeń�podkomisji).�Po�przyjęciu�

sprawozdania�PE�dotyczącego�dialogów�z�państwami�trzecimi�i�konsultacji�dotyczących�praw�człowieka�

przedstawiciele�Komisji�i�Rady�wyrazili�wolę�ściślejszej�współpracy�z�Parlamentem�przez�organizowanie�

systematycznych� spotkań� przedstawicieli� Rady� i� Komisji� oraz� zaangaEowanych� w� prace� członków�

Parlamentu� przed� kaEdą� rundą� rozmów� i� konsultacji� dotyczących� praw� człowieka� i� po� kaEdej� takiej�

rundzie,�a�takEe�przez�organizowanie�spotkań�właściwych�struktur�zajmujących�się�dialogiem�dotyczącym�

praw�człowieka,�takich�jak�podkomitetów�ds.�praw�człowieka�w�ramach�europejskiej�polityki�sąsiedztwa.�

Spotkania� te� umoEliwiłyby� Parlamentowi� dostęp� do� informacji,� wniesienie� wkładu�w� porządek� obrad�

w�ramach�dialogów/konsultacji/podkomitetów�oraz�ocenę�rezultatów�osiągniętych�na�tych�forach.�

Jednym�z�najwaEniejszych�organów�słuEących�współpracy�w�dziedzinie�praw�człowieka�jest�nowa�

mająca� siedzibę�w�Genewie�Rada�Praw�Człowieka�Organizacji�Narodów�Zjednoczonych,�której�

prace� PE� nadal� śledził� z� wielkim� zainteresowaniem,� wiąEąc� z� nią� duEe� nadzieje.� W� rezolucji�

przyjętej�w�dniu�21�lutego�2008�roku�Parlament�udzielił�delegacji�złoEonej�z�członków�PE�mandatu�

do� uczestnictwa� w� 7.� sesji� Rady� Praw� Człowieka,� która� miała� się� zająć� analizą� szeregu� kwestii�

zgodnie� z� nową� metodologią� pracy� oraz� dopracować� mechanizm� powszechnego� okresowego�

przeglądu�praw�człowieka.�W�rezolucji�podkreślono�kluczową�rolę�Rady�Praw�Człowieka�w�całej�

strukturze� ONZ,� kładąc� nacisk� na� fakt,� Ee� wiarygodność� tej� Rady� zaleEy� od� realizacji�

proponowanych� reform� i� wdroEenia� mechanizmów� w� sposób,� który� zwiększy� jej� zdolność�

reagowania� na� pogwałcenia� praw� człowieka� na� całym� świecie.� W� odniesieniu� do� nowego�

mechanizmu� powszechnego� okresowego� przeglądu� praw� człowieka� PE� wezwał� państwa�

członkowskie�UE�i�Komisję�do�zadbania�o� to,�by�wnioski�ze�wszystkich�okresowych�przeglądów�

zostały� uwzględnione� w� programach� pomocowych� UE.� W� rezolucji� podkreślono� równieE�

konieczność�wypowiadania�się�przez�UE�jednym�głosem�w�kwestiach�praw�człowieka�i�wezwano�

wszystkie�państwa�członkowskie�do�podkreślania�stanowiska�UE,�by�nadać�mu�większe�znaczenie.�

W�dniach�17–19�marca�2008�r.�delegacja�posłów�wzięła�udział�w�siódmej�sesji�Rady�Praw�Człowieka��

i� spotkała� się�z�prezydencją�UE� i�ambasadorami�państw�członkowskich� i� państw� trzecich,� specjalnymi�

sprawozdawcami� oraz� z� organizacjami� pozarządowymi.� Delegacja� ta� starała� się� wywrzeć� wpływ� na�

kluczowe�decyzje�w�kwestiach�o�podstawowym�znaczeniu�omawianych�podczas�sesji,�w�tym�dotyczące�

przeglądu,� racjonalizacji� i� ulepszania� procedur� przyznawania� mandatów� dotyczących� procedur�

specjalnych�oraz�optymalnego�sposobu�realizacji�powszechnego�okresowego�przeglądu�praw�człowieka.��
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Przez�cały�okres�objęty�sprawozdaniem�Podkomisja�Praw�Człowieka�utrzymywała�bliskie�kontakty�

z�przewodniczącym�Rady�Praw�Człowieka�oraz�wzięła�udział�w�spotkaniu�poświęconemu�pracom�

tego� organu� ONZ.� Podczas� dyskusji� skupiono� się� zwłaszcza� na� mechanizmie� powszechnego�

okresowego� przeglądu� praw� człowieka,� kryteriach� członkostwa� i� mandatach� specjalnych�

sprawozdawców.��

W� listopadzie� 2007� roku� z� inicjatywy� przewodniczącego� Podkomisja� Praw� Człowieka� i� jej�

członkowie� wzięli� udział� w� Trzecim� Komitecie� Zgromadzenia� Ogólnego� ONZ;� podkomisja�

wyraziła� zadowolenie� z�przyjęcia� zaproponowanego�przez�UE�moratorium�na�wykonywanie�kary�

śmierci.�Kwestia�ta�była�teE�tematem�rezolucji�Parlamentu�Europejskiego�w�sprawie�powszechnego�

moratorium�na�wykonywanie�kary�śmierci50.�

W�kwietniu�2008�roku�delegacja�posłów�do�Parlamentu�Europejskiego�złoEona�głównie�z�członków�

Podkomisji�Praw�Człowieka�wzięła�udział�w�siódmej�sesji�Stałego�Forum�ds.�Ludów�Tubylczych�

(UNPFII)� w� Nowym� Jorku,� na� którą� przygotowała� informację� o� prawach� ludności� rdzennej;�

informacja� ta� została� przedstawiona� w� dniu� 31� marca� 2008� roku� w� obecności� członka� i� szefa�

sekretariatu�UNFPII.�W� kontekście� przyjęcia� przez� Zgromadzenie�Ogólne�ONZ�Deklaracji� praw�

ludności� rdzennej� Podkomisja� Praw� Człowieka� PE� wzięła� na� siebie� zadanie� propagowania�

zawartych�w�niej�zaleceń�w�obrębie�instytucji�europejskich.�

W�okresie�objętym�sprawozdaniem�delegacje�lub�oficjalni�przedstawicieli�PE�uczestniczyli�w�wielu�

spotkaniach� –� naleEy� wspomnieć� zwłaszcza� o� Forum� Praw� Człowieka� UE–NGO.� Ponadto� PE�

wysłał�delegacje�do�niektórych�państw�trzecich�(m.in.�Turcji�i�Chorwacji).��

Podobnie� jak� Podkomisja� Praw� Człowieka,� Komisja� Rozwoju� odbywa� regularne� spotkania�

poświęcone�prawom�człowieka�i�innym�konkretnym�problemom�dotyczącym�państw�rozwijających�

się,� takim� jak� rejestracja� urodzeń.� W� okresie� objętym� sprawozdaniem� omówiono� zwłaszcza�

sytuację�w�Birmie/Związku�Myanmar.�

�������������������������������������������������
50� Dok.�P6_TA(2007)0418.�
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Ponadto� delegacje� Parlamentu� na� spotkania� międzyparlamentarne� regularnie� dyskutują��

z�parlamentarzystami�z�róEnych�krajów�na�tematy�związane�z�prawami�człowieka.�Głównym�forum�

dialogu�politycznego�między�PE�a�parlamentarzystami�z�państw�Afryki,�Karaibów�i�Pacyfiku� jest�

Wspólne�Zgromadzenie�Parlamentarne�UE–AKP.�Podczas�czternastej�sesji�tego�zgromadzenia,�

która� odbyła� się� w� Kigali� (Rwanda)� w� dniach� 17–22� listopada� 2007� roku,� przyjęto� wspólną�

rezolucję� AKP–UE� dotyczącą� sytuacji� we� wschodniej� części� Demokratycznej� Republiki� Konga;��

w� rezolucji� tej� wezwano� społeczność� międzynarodową� do� wypracowania� konsensusu� co� do�

kolejnych� strategicznych� posunięć.� Przyjęto� równieE� inną�wspólną� rezolucję�w� sprawie�wyborów��

i� procesów� wyborczych� w� państwach� AKP� i� UE.� Prace� Zgromadzenia� uzupełniały� wspólne�

warsztaty�AKPNUE�skupione�na�kluczowej�roli�sądów�„gacaca”�w�procesie�pojednania�w�Rwandzie.�

Biuro� Wspólnego� Zgromadzenia� Parlamentarnego� UE–AKP� przyjęło� i� podało� do� wiadomości�

publicznej�wspólne�sprawozdanie�na�temat�wolności�zrzeszania�się�w�UE�i�państwach�AKP.��

Piętnasta�sesja�Zgromadzenia�odbyła�się�w�Lublanie�(Słowenia)�w�dniach�15–20�marca�2008�roku;�

przeprowadzono� debaty� poświęcone� roli�Międzynarodowego�Trybunału�Karnego� i� przygotowano�

rezolucję�dotyczącą� sytuacji�w�Czadzie� (która�nie� została� formalnie�przyjęta)� i�w�Kenii.�Podczas�

wspólnych�warsztatów�przyjrzano�się�słoweńskiej�polityce�w�odniesieniu�do�mniejszości.�Wspólne�

Zgromadzenie� Parlamentarne� UE–AKP� przeprowadziło� wymianę� poglądów� na� kwestię� kary�

śmierci�w�UE�i�państwach�AKP,�która�będzie�tematem�kolejnego�sprawozdania.�

Ogólna� debata� poświęcona� prawom� człowieka� znalazła� się� równieE� w� porządku� obrad� pierwszego�

spotkania� regionalnego�Wspólnego� Zgromadzenia� Parlamentarnego� UE–AKP,� w� którym� uczestniczył�

region�Afryki�Południowej�i�które�odbyło�się�w�Windhoek�(Namibia)�w�dniach�28–30�kwietnia�2008�roku.��

Kwestie� dotyczące� praw� człowieka� w� UE� leEą� w� zakresie� kompetencji� Komisji� Wolności�

Obywatelskich,� Sprawiedliwości� i� Spraw� Wewnętrznych� (LIBE),� która� zajmuje� się� stanem�

poszanowania� praw� podstawowych�w�UE.�Komisja� Spraw�Zagranicznych� i� jej� Podkomisja�Praw�

Człowieka� ściśle� współpracują� z� komisją� LIBE� podczas� kontroli� zewnętrznych� skutków� polityki�

wewnętrznej,� zwłaszcza� w� doniesieniu� do� azylu� i� migracji.� Te� trzy� organy� parlamentarne� nadal�

zajmują� się� takEe� kwestią� nielegalnego� przewoEenia� obywateli� europejskich� i� obywateli� innych�

państw� podczas� lotów� przeprowadzonych� kilkakrotnie� przez�CIA� z�wykorzystaniem� terytorium� i�

przestrzeni� powietrznej� Europy.� Na� początku� roku� 2008� podkomisja� wraz� z� komisją� LIBE�

przeprowadziła� wymianę� poglądów� ze� sprawozdawcą� Komisji� Zagadnień� Prawnych� i� Praw�

Człowieka� Zgromadzenia� Parlamentarnego� Rady� Europy� (PACE),� Dickiem� Martym,� w� sprawie�

„czarnych�list”�sporządzanych�przez�Radę�Bezpieczeństwa�ONZ�i�Unię�Europejską.��
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Istotnym�elementem�działalności�Parlamentu� są�rezolucje�w� sprawie�konkretnych�przypadków�

łamania� praw� człowieka� w� poszczególnych� krajach,� a� zwłaszcza� w� konkretnych� budzących�

niepokój�przypadkach,�które�są�omawiane�podczas�comiesięcznych�debat�plenarnych�poświęconych�

pilnym� problemom.� Obok� działalności� polegającej� na� przyjmowaniu� wspomnianych� rezolucji�

przewodniczący� Parlamentu,� przewodniczący� podkomisji� i� przewodniczący� delegacji�

parlamentarnych�regularnie�wystosowują�démarche.�Rada,�Komisja�i�odnośne�rządy�wzywane�są�do�

podjęcia�stosownych�działań.�Z�reakcji�tych�rządów�moEna�wnosić,�Ee�są�one�często�dosyć�podatne�

na� krytykę� ze� strony� Parlamentu� Europejskiego.� Parlament� podnosił� równieE� indywidualne�

przypadki� osób� więzionych,� prześladowanych� lub� zagroEonych,� dotyczące� m.in.� więźniów�

politycznych,�więźniów�sumienia,�dziennikarzy,�związkowców�i�obrońców�praw�człowieka.��
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Parlament�Europejski�potępił�w�swych�rezolucjach�m.in.:�

�

•� katastrofalną� sytuację� humanitarną� w� Czadzie;� wskazał� na� konieczność� szybkiego�

rozmieszczenia� sił� EUFOR� Tchad/RCA,� by� chronić� naraEoną� ludność,� w� tym� uchodźców�

i�wysiedleńców;��

•� ciągłe� i� rozpowszechnione� łamanie� praw� człowieka� w� Sudanie,� zwłaszcza� w� regionie�

Darfuru;�wskazał�na�konieczność�bezwarunkowej�współpracy�Sudanu�z�Międzynarodowym�

Trybunałem� Karnym� w� celu� ścigania� i� postawienia� w� stan� oskarEenia� osób� posądzanych�

o�popełnienie�zbrodni�wojennych�i�zbrodni�przeciwko�ludzkości�w�Darfurze;��

•� nadal� trwającą�wojnę� domową�w�Somalii� oraz� notoryczne� zabójstwa� niewinnych� cywilów�

w�całym�kraju;�aresztowanie�chińskiego�dysydenta�Hu�Jia;�

•� sytuację� w� Demokratycznej� Republice� Konga� i� rozpowszechnienie� przemocy� seksualnej�

wobec�kobiet�połączone�z�bezkarnością;�wskazał�na�konieczność�formalnego�uznania�przez�

ONZ� i� UE� gwałtu� i� innych� form� przemocy� seksualnej� za� zbrodnie� przeciwko� ludzkości�

i�zbrodnie�wojenne;�

•� pogarszającą� się� sytuację� w� zakresie� praw� człowieka,� demokracji� i� praworządności� na�

Białorusi;�

•� próbę�zamachu�na�Eycie�prezydenta�Timoru�Wschodniego,�José�RamosaNHorty;�

•� stłumienie� przez� policję� z� uEyciem� przemocy� opozycyjnych� demonstracji� w� Armenii,� co�

spowodowało�ofiary�śmiertelne;�

•� sytuację�Mehdiego�Kazemiego,� irańskiego� homoseksualisty,� któremu� nie� został� przyznany�

azyl�i�który�w�wyniku�deportacji�do�kraju�pochodzenia�–�Iranu�–�był�naraEony�na�egzekucję;�

•� sytuację� w� zakresie� praw� kobiet� w� Iranie� i� ciągłe� represjonowanie� społeczeństwa� w� tym�

kraju,�w�tym�obrońców�praw�kobiet;�

•� naruszenia� praw� człowieka� w� Rosji,� zwłaszcza� nieproporcjonalne� stosowanie� siły� przez�

policję� i� bojówki� przeciw� demonstrantom� w� dniu� 3� marca� 2008� r.,� po� wyborach�

prezydenckich�w�Rosji;�

•� opóźnienie�podania�do�wiadomości�publicznej�wyników�wyborów�w�Zimbabwe;�

•� ciągłe� aresztowania� i� przetrzymywanie� więźniów� politycznych� w� Birmie,� zwłaszcza�

przedłuEenie�aresztu�domowego�dla�laureatki�nagrody�im.�Sacharowa,�Aung�San�Suu�Kyi.��

�

�
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4.� KWESTIE�TEMATYCZ�E�

�

4.1.� Kara�śmierci�

W� okresie� objętym� sprawozdaniem�UE� aktywnie� kontynuowała� swoją� politykę� przeciwko� karze�

śmierci.� UE� sprzeciwia� się� karze� śmierci� we� wszystkich� okolicznościach� i� systematycznie�

podtrzymuje�to�stanowisko�w�swych�stosunkach�z�państwami�trzecimi.�UwaEa,�Ee�zniesienie�kary�

śmierci� jest� krokiem�na� rzecz�większego�poszanowania� godności� ludzkiej� i� stopniowego� rozwoju�

praw�człowieka.�

Wytyczne� w� sprawie� polityki� UE� wobec� państw� trzecich�w� zakresie� kary� śmierci� (przyjęte��

w� 1998� roku)� stanowią� podstawę� działań� Unii51.� Wytyczne� te� zawierają� kryteria� dotyczące�

démarche� i� określają�minimalne� standardy,� jakie� naleEy� stosować�w� krajach� utrzymujących� karę�

śmierci.� W� stosownych� przypadkach� UE� domaga� się� równieE� wprowadzenia� moratoriów� jako�

pierwszego�kroku�w�kierunku�zniesienia�kary�śmierci.�Wytyczne�te�zmodyfikowano�w�2008�roku,�

aby�uwzględnić�zmiany,�które�nastąpiły�w�ciągu�dziesięciu�lat�od�opracowania�ich�po�raz�pierwszy.��

Ogólne� démarche� polegają� na� podnoszeniu� przez� UE� kwestii� kary� śmierci� w� ramach� dialogu�

prowadzonego�z�państwami�trzecimi.�Takie�démarche�wystosowuje�się�w�szczególności�w�sytuacji,�

gdy� zmienia� się� polityka� danego� kraju� w� zakresie� kary� śmierci,� np.� gdy� prawdopodobne� jest�

zniesienie�oficjalnego�lub�faktycznego�moratorium�na�karę�śmierci�lub�gdy�kara�śmierci�ma�zostać�

ustawowo�przywrócona.�Podobnie�démarche�lub�publiczne�oświadczenie�mogą�zostać�zastosowane,�

gdy�państwa�podejmują�działania�zmierzające�do�zniesienia�kary�śmierci.�Interwencje�indywidualne�

stosuje� się� w� konkretnych� przypadkach,� kiedy� Unia� Europejska� dowiaduje� się� o� wydanych� na�

konkretne�osoby�wyrokach�śmierci�stanowiących�pogwałcenie�minimalnych�standardów.�Standardy�

te�przewidują,�między� innymi,�Ee�kary�śmierci�nie�moEna�orzec�wobec�osób,�które�nie�ukończyły��

18� lat� w� chwili� popełnienia� przestępstwa,� kobiet� w� ciąEy� ani� młodych� matek,� a� takEe� osób�

cierpiących�na�choroby�psychiczne.�

�������������������������������������������������
51� http://consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?lang=PL&id=822&mode=g&name=��

(Polityki/Polityka�zagraniczna/Polityka�UE�w�zakresie�Ochrony�Praw�Człowieka).�
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Państwa,�w�stosunku�do�których�UE�wystosowała�démarche�w�sprawie�kary�śmierci:�

Afganistan,�Arabia�Saudyjska,�Białoruś,�Brunei,�Burundi,�Czad,�Egipt,�Etiopia,�FidEi,�Ghana,�Grenada,�

Gwatemala,� Gwinea� Bissau,� Gwinea� Równikowa,� Indie,� Irak,� Iran,� Japonia,� Jemen,� Kanada,�

Kazachstan,� Kenia,� Kirgistan,� Kongo� (Brazzaville),� Korea� Południowa,� Kuwejt,� Liberia,� Libia,�

Madagaskar,� Malawi,� Maroko,� Namibia,� Niger,� Palau,� PapuaNNowa� Gwinea,� Rosja,� Stany�

Zjednoczone,�Sudan,�Syria,�Tajwan,�Tanzania,�Togo,�Turkmenistan,�Uzbekistan,�Zambia�i�Zjednoczone�

Emiraty�Arabskie.�

�

Ponadto� UE� wydała� w� sprawie� kary� śmierci� szereg� oświadczeń� publicznych� o� zasięgu�

ogólnoświatowym,� z� których� wiele� dotyczyło� (zbliEających� się)� egzekucji� nieletnich� w� Iranie.��

W� maju� 2008� roku� UE� wyraziła� ubolewanie� z� powodu� wznowienia� wykonywania� egzekucji��

w� Stanach� Zjednoczonych� –�w� następstwie� orzeczenia� Sądu�NajwyEszego�USA�w� sprawie�Baze�

przeciw� Rees� –� i� zaapelowała� o� natychmiastowe� przywrócenie� faktycznego� moratorium� na�

wykonywanie� kary� śmierci� na� całym� terytorium� Stanów� Zjednoczonych.� UE� z� zadowoleniem�

przyjęła�pozytywne�zmiany,� takie� jak�na�przykład�zniesienie�kary�śmierci�w�Uzbekistanie�w�dniu��

1� stycznia� 2008� r.� oraz� oficjalne� zniesienie� kary� śmierci� w� amerykańskim� stanie� New� Jersey�

w�grudniu�2007�roku.�

W�dniu�18�grudnia�2007�r.�Zgromadzenie�Ogólne�Organizacji�Narodów�Zjednoczonych�przyjęło�na�

sesji� plenarnej� rezolucję� w� sprawie� moratorium� na� wykonywanie� kary� śmierci;� 104� państwa�

głosowały�za�przyjęciem�rezolucji,�54�były�przeciw,�29�wstrzymało�się�od�głosu,�a�pięć�nie�brało�

udziału�w�głosowaniu.�Rezolucja�ta�została�wspólnie�opracowana�przez�międzyregionalną�koalicję�

państw� członkowskich�ONZ,� w� tym� reprezentującą� 27� państw�UE� Portugalię� i� 9� innych� państw�

członkowskich�ONZ;�zainicjowana�była�przez�87�państw�członkowskich�ONZ�i�została�uprzednio�

przyjęta�przez�Trzeci�Komitet�Zgromadzenia�Ogólnego�ONZ.�Rezolucja�Zgromadzenia�Ogólnego�

ONZ�stanowi�kulminację�długotrwałych�działań�UE�i�przełomowe�osiągnięcie�w�zakresie�globalnej�

walki�z�karą�śmierci�na�forum�ONZ.�
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Z�okazji�międzynarodowej�konferencji�przeciwko�karze�śmierci,�zorganizowanej�przez�portugalską�

prezydencję�UE,�Komisję�Europejską� i�Radę�Europy�w�dniu� 9� października� 2007� r.�w�Lizbonie,�

ogłoszono�Europejski�Dzień�przeciwko�Karze�Śmierci;�choć�z�jego�propozycją�–�przy�wsparciu�

Parlamentu� Europejskiego� –� wystąpiła� pierwotnie� Komisja,� oficjalnie� ogłosiła� go� tylko� Rada�

Europy.�W�grudniu�2007�r.�Rada�Unii�Europejskiej�uzgodniła,�Ee�od�dnia�10�października�2008�r.�

będzie�uczestniczyć�w�obchodach�tego�europejskiego�dnia52.�

Według�raportu�organizacji�Amnesty�International�za�rok�2007,�w�roku�tym�na�całym�świecie�karę�

śmierci�wykonano�w�24�krajach�na�co�najmniej�1�252�osobach,�a�co�najmniej�3�347�osób�zostało�

skazanych� na� karę� śmierci� w� 51� krajach.� W� 2007� roku� 88%� wszystkich� egzekucji,� o� których�

wiadomo,� miało� miejsce� w� następujących� pięciu� krajach:� Chiny� (co� najmniej� 470),� Iran� (co�

najmniej�317),�Arabia�Saudyjska�(co�najmniej�143),�Pakistan�(co�najmniej�135)�i�USA�(42).��

UE�z�zadowoleniem�przyjmuje�fakt,�Ee�46�z�47�państw�członkowskich�Rady�Europy�ratyfikowało�

protokół�nr�6�do�europejskiej�konwencji�praw�człowieka�dotyczący�zniesienia�kary�śmierci.�Ponad�

10� lat� po� przystąpieniu� do� Rady� Europy� Federacja� Rosyjska� nadal� nie� ratyfikowała� jeszcze�

protokołu� nr� 6.� Co� się� tyczy� protokołu� nr� 13,� który� znosi� karę� śmierci� we� wszystkich�

okolicznościach,� równieE� w� czasie� wojny,� to� 40� państw� członkowskich� Rady� Europy� –� w� tym��

23� państwa� członkowskie� UE� –� juE� go� ratyfikowało.� Został� on� podpisany� przez� cztery� kolejne�

państwa� członkowskie� UE.� Spośród� państw� członkowskich� Rady� Europy� nie� podpisały� go� tylko�

AzerbejdEan�i�Rosja.��

Jeśli� chodzi�o�pozytywne�zmiany�w�okresie�objętym�sprawozdaniem,�Wyspy�Cooka�zniosły�karę�

śmierci�w�stosunku�do�wszystkich�przestępstw�w�listopadzie�2007�roku,�a�Uzbekistan�zniósł�karę�

śmierci�w�stosunku�do�wszystkich�przestępstw�w�styczniu�2008�roku.�Amerykański�stan�New�Jersey�

równieE�zniósł�karę�śmierci�w�grudniu�2007�roku.��

Projekty�finansowane�przez�UE�

Europejski� instrument� na� rzecz� wspierania� demokracji� i� praw� człowieka� (EIDHR)� wspiera�

prowadzony� przez� włoską� organizację� Communità� di� San� Egidio� projekt,� który� ma� celu� walkę��

z� karą� śmierci� w� skali� światowej.� Jego� działania� koncentrują� się� na� podnoszeniu� świadomości�

społecznej� i� kampaniach� edukacyjnych,� zwłaszcza� przez� udzielanie� wsparcia� organizacjom�

społecznym,�w�dwóch�regionach�świata�–�w�Afryce�Subsaharyjskiej�i�w�Azji�Środkowej.�

�������������������������������������������������
52� Wykaz�unijnych/międzynarodowych�dni�ogłoszonych�w�dziedzinie�praw�człowieka�–�zob.�załącznik�II.�
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W�ramach�projektu�prowadzone�są�następujące�działania:�

•� Organizacja� corocznych� konferencji� „Afryka�wybiera� Eycie”� („Africa� for�Life”)� z�udziałem�

ministrów�sprawiedliwości�z�krajów�afrykańskich�w�celu�przeprowadzenia�rozmów�na�temat�

zniesienia�kary�śmierci.��

•� „Miasta�wybierają�Eycie”�(„Cities�for�Life”)�–�kampania�podnosząca�świadomość�społeczną,�

która� odbywa� się� w� 35�miastach� na� całym� świecie� w� dniu� 30� listopada� (w� ten� sam� dzień�

podświetlane�są�charakterystyczne�obiekty�na�całym�świecie).�

•� RóEnego�rodzaju�programy�edukacyjne�z�dziedziny�demokracji�i�praw�człowieka�skierowane�

do�młodych�ludzi,�przywódców�oraz�decydentów.�

•� Organizacja� stałych�warsztatów� i� opracowanie� strategii� lokalnych,� a� takEe�powołanie� grupy�

badaczy�zajmujących�się�karą�śmierci.�

•� Ustanowienie�grupy�odwiedzającej�więźniów�przebywających�w�celach�śmierci.��

•� Ustanowienie�sieci�regionalnych.��

•� Wzmocnienie�roli�organizacji�społecznych.�

�

4.2.� Torturowanie�i�inne�formy�okrutnego,�nieludzkiego�i�poniHającego�traktowania�albo�

karania�

Zgodnie� z� wytycznymi� UE� w� sprawie� tortur� przyjętymi� przez� Radę� w� kwietniu� 2001� roku��

i� zaktualizowanymi� w� 2008� roku53� UE� utrzymała� swoją� wiodącą� rolę� i� kontynuowała� działania��

w� skali� światowej�mające� na� celu� zwalczanie� tortur� i� innych� form� brutalnego� traktowania� przez�

inicjatywy�na� forach�międzynarodowych,�dwustronne�démarche�wobec�krajów� trzecich� i� znaczne�

wsparcie� na� rzecz� projektów� prowadzonych� przez� organizacje� społeczne� działające� w� tej�

dziedzinie54.�UE�dokonała�równieE�gruntownego�przeglądu�wdraEania�wspomnianych�wytycznych.�

Działania�UE�na�forum�O�Z�i�w�krajach�trzecich�

Podczas� 62.� sesji�Zgromadzenia� Ogólnego� O�Z� państwa� członkowskie�UE� były�współinicjatorem�

rezolucji�na�temat�torturowania�i�innych�form�okrutnego,�nieludzkiego�i�poniEającego�traktowania�albo�

karania,� która� została� przyjęta�w� drodze� konsensusu55.�W� oświadczeniach� złoEonych�w� trakcie� sesji�

Zgromadzenia� Ogólnego� Organizacji� Narodów� Zjednoczonych� UE� ponownie� opowiedziała� się� za�

kategorycznym� zakazem� tortur� i� innych� form� brutalnego� traktowania� w� prawie� międzynarodowym�

i�podkreśliła�swoje�zaniepokojenie�z�powodu�stosowania�tortur�w�kilku�krajach�i�regionach.��

�������������������������������������������������
53� http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/8590.en08.pdf.�
54� http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/torture/index.htm.�
55� Zob.�Rezolucja�nr�62/148�Zgromadzenia�Ogólnego�ONZ,�http://www.un.org/ga/62/resolutions.shtml.�
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W�czerwcu�2008� roku� państwa� członkowskie�UE�były� równieE�współinicjatorem� rezolucji�Rady�

Praw� Człowieka� na� temat� torturowania� i� brutalnego� traktowania,� która� przedłuEyła� mandat�

specjalnego�sprawozdawcy�ONZ�ds.�tortur�na�okres�kolejnych�trzech�lat56.��

W�swym�corocznym�oświadczeniu�z�okazji�Międzynarodowego�Dnia�Pomocy�Ofiarom�Tortur�

26�czerwca�2008� r.�UE�podkreśliła�priorytetowe�znaczenie,� jakie�ma�dla�niej�eliminacja� tortur�na�

całym�świecie�oraz�pełna� rehabilitacja�ofiar� tortur;�ponownie�potępiła� równieE�wszelkie�działania�

zmierzające�ku�zalegalizowaniu�tortur�i�innych�form�brutalnego�traktowania�lub�zezwoleniu�na�ich�

stosowanie.� UE� zwróciła� uwagę,� Ee� przywiązuje� duEą� wagę� do� roli,� jaką� Organizacja� Narodów�

Zjednoczonych�odgrywa�w�zwalczaniu�tortur�i�przy�wspieraniu�ofiar,�oraz�podkreśliła�swe�poparcie�

dla� specjalnego� sprawozdawcy� ONZ� ds.� tortur,� Biura� Wysokiego� Komisarza� Narodów�

Zjednoczonych� ds.� Praw� Człowieka� (OHCHR),� Komitetu� ONZ� przeciw� Torturom,� Podkomitetu�

ds.�Zapobiegania� Torturom,� dobrowolnego� funduszu� ONZ� na� rzecz� ofiar� tortur� oraz� dla� innych�

mechanizmów� wnoszących� cenny� wkład� w� działania� w� tej� dziedzinie,� takich� jak� np.� europejski�

komitet� ds.� zapobiegania� torturom� przy� Radzie� Europy� (CPT)57.� UE� z� zadowoleniem� przyjęła�

ratyfikację� w� ciągu� ostatniego� roku� protokołu� fakultatywnego� do� Międzynarodowej� konwencji��

w� sprawie� zakazu� tortur� oraz� innego� okrutnego,� nieludzkiego� lub� poniEającego� traktowania� albo�

karania�(OPCAT)�przez�Gwatemalę�i�zaapelowała�do�wszystkich�państw�o�podpisanie�i�ratyfikację�

tej�konwencji.�Sygnatariuszy�protokołu�jest�obecnie�61,�zaś�35�państw�jest�jego�stroną,�przy�czym�

9�państw�członkowskich�UE�jest�stroną�protokołu,�a�12�jest�w�trakcie�jego�ratyfikowania.58�

Aby� zwiększyć� świadomość� opinii� publicznej� na� temat� działań� UE� na� rzecz� walki� z� torturami��

i�innymi�formami�brutalnego�traktowania�przeprowadzono�kampanię,�której�punktem�kulminacyjnym�

były�obchody�Międzynarodowego�Dnia�Pomocy�Ofiarom�Tortur�w�czerwcu�2008�roku;�delegatury�

UE�zorganizowały�z�tej�okazji�imprezy�w�ponad�70�krajach.�

W�dniu� 25� czerwca� 2008� r.�miało�miejsce� pierwsze� posiedzenie� sieci� komisji� parlamentarnych�

państw� Unii� Europejskiej� ds.� praw� człowieka,� które� poświęcone� było� w� głównej� mierze�

zwalczaniu� tortur� i� w� którym� uczestniczył� specjalny� sprawozdawca� ONZ� ds.� tortur� Manfred�

Nowak.59���

�������������������������������������������������
56� Zob.�rezolucja�nr�8/8�Rady�Praw�Człowieka,�http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/.�
57� Wykaz�stosownych�organów�ONZ�znajduje�się�na�stronie�http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/;�informacje�

na�temat�CPT�są�dostępne�na�stronie�http://www.cpt.coe.int/.�
58� http://www2.ohchr.org/english/bodies/ratification/9.htm.�
59�� Zob.�równieE�rozdział�3�„Działania�Parlamentu�Europejskiego�dotyczące�praw�człowieka”.�
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Zgodnie� z� wytycznymi� UE� przeciwko� torturom� UE� w� dalszym� ciągu� aktywnie� wyraEała� swoje�

zaniepokojenie�kwestią� tortur�w�kontaktach�z�państwami� trzecimi�w�drodze�dialogu�politycznego��

i� démarche.� W� kontaktach� takich,� zarówno� poufnych� jak� i� publicznych� oraz� w� zaleEności� od�

przypadku,� podejmuje� się� kwestie� zarówno� związane� z� torturami,� poszczególnymi� przypadkami�

dotyczącymi� konkretnych� krajów,� jak� i� zagadnienia� bardziej� ogólne.� W� okresie� objętym�

sprawozdaniem� UE� zrealizowała� w� ramach� globalnego� planu� działania� w� sprawie� tortur� swą�

strategię�dotyczącą�systematycznego�poruszania�kwestii�tortur�w�kontaktach�ze�wszystkimi�krajami�

oraz� nieustannie� podejmowała� działania� w� pojedynczych� przypadkach.� Aby� ułatwić� starannie�

przemyślany� dialog� UE� w� dalszym� ciągu� stosowała� swój� system� składania� przez� szefów� misji��

w�krajach�trzecich�regularnych�poufnych�sprawozdań�na�temat�praw�człowieka,�w�tym�w�sprawie�

tortur,� a� takEe� przekazywała� szefom� misji� listy� kontrolne,� których� zadaniem� jest� zapewnienie�

solidnej�podstawy�dla�poruszania�problemu�tortur�w�trakcie�dialogu�politycznego.�

Przegląd�działań�UE�

W�kwietniu�2008�roku�UE�zakończyła�przegląd�działań�przeprowadzonych�zgodnie�z�wytycznymi�

UE�w�sprawie� tortur�między�styczniem�2005�roku�a�grudniem�2007�roku.�Ocena� ta,�która�została�

udostępniona� opinii� publicznej� (zob.� http://www.consilium.europa.eu/),� zawiera� szereg� istotnych�

wniosków� i� zaleceń.� Jedno� z� nich� dotyczy� konieczności� opracowania� przez�UE� skuteczniejszego��

i�bardziej�zintegrowanego�podejścia�w�zakresie�zapobiegania�torturom,�na�przykład�przez�bardziej�

konsekwentne� podejmowanie� tej� kwestii� w� kontaktach� z� państwami� trzecimi,� wzmocnienie�

współpracy� z� ONZ� i� mechanizmami� regionalnymi,� zwiększenie� publicznych� wysiłków�

dyplomatycznych� oraz� zapewnienie� spójności�między� zewnętrznymi� i� wewnętrznymi� strategiami��

i�działaniami�podejmowanymi�w�kwestii� tortur� (np.�w�zakresie� ratyfikacji�OPCAT� i�wsparcia�dla�

dobrowolnego� funduszu� ONZ).� UE� przyjęła� równieE� „środki� wykonawcze”,� które� zawierają�

wskazówki�dla�misji�UE�i�delegatur�Komisji�dotyczące�wdraEania�w�krajach�trzecich�wytycznych�

UE� w� sprawie� tortur,� jak� równieE� zmienioną� (zaktualizowaną)� wersję� tych� wytycznych.� Po�

przeprowadzeniu� tej� oceny� w� kwietniu� 2008� roku� Rada� przyjęła� konkluzje� dotyczące� przeglądu�

wytycznych�w�sprawie�tortur60.��

�������������������������������������������������
60� http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/gena/100227.pdf.�

http://www.consilium.europa.eu/
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Rozporządzenie�w�sprawie�sprzętu�wykorzystywanego�do�zadawania�tortur�

Ogromny� niepokój� UE� budzi� handel� towarami� wykorzystywanymi� do� tortur.� Wytyczne� UE��

w� sprawie� tortur� zobowiązują� UE� do� zapobiegania� wykorzystywaniu� i� produkcji� sprzętu� do�

zadawania� tortur� lub� do� innych� form� okrutnego,� nieludzkiego� lub� poniEającego� traktowania� lub�

karania.�Obecnie�osiągnięto�znaczne�postępy�na�drodze�do�dotrzymania�tego�zobowiązania,�do�czego�

przyczyniło� się�wejście�w� Eycie� 30� lipca� 2006� r.� rozporządzenia�UE�w� sprawie� handlu� towarami,�

które�mogłyby�być�uEyte�do�wykonywania�kary�śmierci�lub�torturowania61,�które�to�rozporządzenie�

zakazuje�wywozu�i�przywozu�towarów�wykorzystywanych�w�praktyce�jedynie�do�wykonywania�kary�

śmierci� lub� zadawania� tortur� oraz� do� innych� form� okrutnego,� nieludzkiego� lub� poniEającego�

traktowania� lub� karania.� Wywóz� towarów,� które� mogłyby� być� uEyte� do� takich� celów,� podlega�

równieE� wymogowi� uzyskania� zezwolenia� od� władz� państw� członkowskich� UE.� Państwa�

członkowskie� mają� obowiązek� publikowania� corocznych� sprawozdań� z� działań� prowadzonych��

w�związku�z�powyEszym�rozporządzeniem.�UE�ma�nadzieję,�Ee� inne�państwa�wprowadzą�podobne�

prawodawstwo.�

W�ramach�zwalczania�produkcji�i�handlu�sprzętem�wykorzystywanym�do�zadawania�tortur�Komisja�

sfinansowała� zakrojony� na� szeroką� skalę� projekt� mający� na� celu� sprawdzenie,� w� jaki� sposób�

wykonywane� są� przepisy� tego� rozporządzenia.� Dzięki� przeprowadzonym� pracom� udało� się�

zidentyfikować� ponad� 16� 000� firm� i� spółek� zajmujących� się� tego� rodzaju� handlem.� Ponadto�

sporządzono�wykaz�ponad�6000�róEnych�rodzajów�sprzętu�wykorzystywanego�do�zadawania�tortur.��

�

�������������������������������������������������
61� Rozporządzenie�Rady� (WE)�nr�1236/2005�z�dnia�27�czerwca�2005� r.�w�sprawie�handlu�niektórymi� towarami,�

które� mogłyby� być� uEyte� do� wykonywania� kary� śmierci,� tortur� lub� innego� okrutnego,� nieludzkiego� lub�
poniEającego�traktowania�albo�karania�(Dz.U.�L�200�z�30.7.2005,�s.�1).�



��
��

�

14146/1/08�REV�1� � rb/PAS/kal� 58�
� DG�E�HR� �LIMITE� PL�

�

Monitorowanie�działań�państw�członkowskich�UE�na�szczeblu�międzynarodowym�

i�regionalnym�

Przestrzeganie� przez� państwa� członkowskie�UE�międzynarodowych� i� regionalnych� instrumentów��

w� dziedzinie� tortur� i� brutalnego� traktowania� jest� monitorowane� na� szczeblu� międzynarodowym�

dzięki:��

•� mechanizmom�wnoszenia�skarg�ustanowionym�na�mocy�traktatów�międzynarodowych,�w�tym�

konwencji� O�Z� w� sprawie� zakazu� tortur,� Międzynarodowego� paktu� praw�

obywatelskich�i�politycznych�i�europejskiej�konwencji�praw�człowieka.��

•� spełnianiu� wymogów� ONZ� dotyczących� okresowego� składania� sprawozdań� w� ramach�

konwencji�O�Z�w�sprawie�zakazu�stosowania� tortur� i�poddaniu�się�kontroli�Komitetu�

O�Z� przeciwko� Torturom.� W� okresie� objętym� sprawozdaniem� Komitet� przeciwko�

Torturom� (na� 39.� i� 40.� posiedzeniu)� poddał� kontroli� cztery� państwa� członkowskie� Unii�

Europejskiej:�Estonię,�Łotwę,�Portugalię�i�Szwecję.��

•� wizytom� specjalnego� sprawozdawcy� O�Z� ds.� tortur.� Jeśli� chodzi� o� okres� objęty�

sprawozdaniem�sprawozdawca�odwiedził�Danię�w�maju�2008�roku.��

•� wizytom� europejskiego� komitetu� ds.� zapobiegania� torturom� (CPT)� Rady� Europy.��

W� okresie� objętym� sprawozdaniem� CPT� złoEył� wizyty� 10� państwom� członkowskim� UE:�

Cyprowi,�Republice�Czeskiej,�Danii,�Finlandii,�Hiszpanii,�Litwie,�Łotwie,�Malcie,�Portugalii�

i�Zjednoczonemu�Królestwu.��



��
��

�

14146/1/08�REV�1� � rb/PAS/kal� 59�
� DG�E�HR� �LIMITE� PL�

Wsparcie�dla�projektów�zapobiegania�torturom�i�rehabilitacji�ich�ofiar�

Zapobieganie� torturom� i� rehabilitacja� ich� ofiar� nadal� stanowią� zasadniczy� priorytet� przy�

podejmowaniu� decyzji� o� przyznawaniu� środków� finansowych� w� ramach� EIDHR62.� W� okresie�

2007–2010�na�wsparcie�projektów�społeczeństwa�obywatelskiego�w�tej�dziedzinie�na�całym�świecie�

przeznaczono�44�mln�EUR� (11�mln�EUR�na�kaEdy� rok)�w�związku�z�organizowanym�w� ramach�

EIDHR�co�dwa�lata�zaproszeniem�do�składania�wniosków�(zaproszenie�do�składania�wniosków�na�

lata�2007–2008,�kiedy�dostępne�są�środki�w�wysokości�22�mln�EUR,�jest�obecnie�na�ostatnim�etapie�

selekcji).� EIDHR� jest� zatem� waEnym� źródłem� środków� finansowych� na� zapobieganie� torturom��

i� rehabilitację� ich�ofiar�na�całym�świecie.�Tematy�wybrane�do�celów�uzyskania�wsparcia�mają�za�

zadanie� wzmocnić� politykę� UE:� obejmują� na� przykład� zwiększanie� świadomości� społecznej� na�

temat� OPCAT,� prowadzenie� dochodzeń� w� sprawie� dostaw� technologii� wykorzystywanych� do�

zadawania�tortur�i�wsparcie�przeznaczone�na�rehabilitację�ofiar�tortur.�Pod�koniec�okresu�objętego�

sprawozdaniem�odpowiednio�38� i�31�krajów�na�całym�świecie�korzystało�ze�wsparcia�EIDHR�na�

rzecz�swoich�działań�w�zakresie�rehabilitacji�ofiar�tortur�i�zapobiegania�torturom.��

�������������������������������������������������
62� Zob.� kampania� informacyjnoNkomunikacyjna� dotycząca� projektów� finansowanych� w� ramach� EIDHR�

przygotowana� przez� Komisję� Europejską� (EuropeAid)� z� okazji� Międzynarodowego� Dnia� Pomocy� Ofiarom�
Tortur:�http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/eidhr/tortureNisNunacceptable/index_en.htm.�
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�

EIDHR:�studia�konkretnych�przypadków�wspierania�organizacji�pozarządowych�na�całym�

świecie�w�walce�z�torturami�

Postępy�w�walce�z�bezkarnością�osób�stosujących�tortury�–�Sierra�Leone�(2003–2006)�

Zgodnie�z�wyrokiem�Izby�Apelacyjnej�Nadzwyczajnego�Trybunału�dla�Sierra�Leone�w�stosunku�do�

skazanych� za� torturowanie� nie� będą� juE� orzekane� amnestie.� To� przełomowe� orzeczenie� jest�

wynikiem� projektu� sfinansowanego� przez� EIDHR.�Decyzja� ta� stanowi� precedens� dla� wszystkich�

innych� międzynarodowych� trybunałów� karnych,� które� zajmują� się� problemem� bezkarności� osób�

stosujących�tortury.�

Koordynator�projektu:�The�Redress�Trust�–�www.redress.org�

�

Uproszczenie�procesu�rozpatrywania�skarg�ofiar�(2003–2006)�

Jeden�z�projektów�EIDHR�umoEliwił�uproszczenie�procesu�rozpatrywania�skarg�wniesionych�przez�

ofiary� tortur� i� brutalnego� traktowania.� Wymiernym� rezultatem� tego� projektu� jest� zestaw�

przewodników�prawnych,�które�zawierają�praktyki,�procedury�i�orzecznictwo�na�uEytek�głównych�

międzynarodowych� systemów� praw� człowieka.� To� unikatowe� źródło� odniesienia� –� a� zarazem�

pomoc�naukowa�–�jest�dostępne�w�Internecie�w�kilku�językach.��

Koordynator�projektu:�Światowa�Organizacja�przeciw�Torturom�–�www.omct.org��

�

Wsparcie�rehabilitacji�ofiar�tortur�–�Ameryka�Łacińska�(2002–2004)�

Projekt� ten� stanowił�wsparcie� dla� ofiar� przemocy� społecznej� i� politycznej�w�Ameryce�Łacińskiej��

i�w�znaczny�sposób�przyczynił�się�do�sukcesu�procesu�pojednania�narodowego�w�krajach�Ameryki�

Łacińskiej.�WdroEenie�projektu�EIDHR�moEliwe�było�dzięki�wspólnym�wysiłkom�sieci�skupiającej�

ponad�60�organizacji�działających�na�rzecz�praw�człowieka.�Projekt�ten�w�szczególności�umoEliwił�

ofiarom�odzyskanie�zdrowia�psychicznego� i� fizycznego�oraz�zapewnił�poprawę� jakości� ich�Eycia.�

UmoEliwił�równieE�zwiększenie�świadomości�społecznej�dotyczącej�naruszeń�praw�człowieka.�

Koordynator�projektu:�Coordinadora�Nacional�de�Derechos�Humanos�–�www.dhperu.org��
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4.3.� Prawa�dziecka�

W�grudniu�2007�roku�Rada�przyjęła�nowe�wytyczne�Unii�Europejskiej�w�sprawie�praw�dziecka.�

Celem� tych� wytycznych� jest� propagowanie� praw� dziecka� na� całym� świecie,� zwłaszcza� przez�

wdraEanie� Konwencji� ONZ� o� prawach� dziecka� i� dwóch� towarzyszących� jej� protokołów�

fakultatywnych�dotyczących�wykorzystywania�dzieci�w�konfliktach�zbrojnych�oraz�handlu�dziećmi,�

prostytucji� i� pornografii� dziecięcej,� a� takEe� przez� zadbanie� o� to,� by� prawa� dziecka� były�

uwzględniane�we�wszystkich�działaniach�zewnętrznych�UE,�w�tym�w�ramach�dialogu�politycznego�

UE� z� krajami� trzecimi.� Podczas� pierwszych� dwóch� lat� wdraEania� wytycznych� będą� się� one�

szczególnie� odnosić� do� priorytetowego� obszaru� działania,� którym� jest� obszar� określany� nazwą�

„Wszelkie� formy� przemocy� wobec� dzieci”.� Szczegółowe� informacje� dotyczące� sposobów�

propagowania�przez�UE�praw�dziecka�na�szczeblach�dwuN�i�wielostronnych�zostały�przedstawione�

w�strategii�wdroHenia63.��

Zgodnie� z� wytycznymi� UE� dysponuje� szeroką� gamą� narzędzi,� za� pomocą� których� moHe�

propagować�prawa� dziecka�w� stosunkach�z�krajami� trzecimi.�Okazję�do�promowania� ratyfikacji��

i� skutecznego� wdraEania� międzynarodowych� instrumentów� dotyczących� praw� dziecka� stwarza�

dialog� polityczny.� W� odpowiedzi� na� wydarzenia� przypadki� łamania� praw� dziecka� wystosowane�

mogą� być� démarche.� Podczas� współpracy� dwuN� i� wielostronnej� naleEy� równieE� w� pełniejszym�

zakresie� uwzględniać� prawa� dziecka,� na� przykład� w� programach� pomocy� humanitarnej� czy��

w�negocjacjach�handlowych.�I�wreszcie,�naleEy�wzmocnić�koordynację�współpracy�z�organizacjami�

międzynarodowymi�i�społeczeństwem�obywatelskim,�aby�skuteczniej�propagować�prawa�dziecka.��

Wytyczne� zostały� przygotowane� podczas� prezydencji� niemieckiej� i� przyjęte� podczas� prezydencji�

portugalskiej�w�2007� roku,�natomiast�w�2008� roku�prezydencja� słoweńska�skoncentrowała� się�na�

rozpoczęciu� ich� wdraHania� (styczeń–czerwiec� 2008).� Państwa� członkowskie� wybrały� dziesięć�

krajów� priorytetowych,� dla� których� sporządzono� dostosowane� do� lokalnych� warunków� strategie�

wdraEania�wytycznych.�Wyboru�krajów�dokonano�w�ścisłej�współpracy�z�Ośrodkiem�Badawczym�

Innocenti� UNICEFNu� oraz� z� odpowiednimi� organizacjami� pozarządowymi.� Opracowane� strategie�

zostaną� przesłane� do� szefów�misji� z� prośbą� o� uwagi,� a� ich�wdraEanie� będzie� rozpoczęte� podczas�

prezydencji�francuskiej.��

�������������������������������������������������
63� Zob.� załącznik� I� do� wytycznych� UE� w� sprawie� praw� dziecka.� Wszystkie� wytyczne� znajdują� się� pod�

następującym�adresem:�http://consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?lang=en&id=822&mode=g&name=.�
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Prawa�dziecka�stanowią�integralną�część�praw�człowieka,�które�muszą�być�przestrzegane�przez�UE��

i� jej� państwa� członkowskie� na� mocy� konwencji� i� innych� międzynarodowych� oraz� europejskich�

instrumentów,� takich� jak� Konwencja� ONZ� o� prawach� dziecka� i� towarzyszące� jej� dwa� protokoły�

fakultatywne� oraz� europejska� konwencja� praw� człowieka.� UE� i� jej� państwa� członkowskie�

stanowczo�zobowiązały�się�do�działań�się�na�rzecz�milenijnych�celów�rozwoju.�

Od� krajów� kandydujących� do� przystąpienia� do� Unii� Europejskiej� (obecnie:� Chorwacja,� Była�

Jugosłowiańska� Republika� Macedonii� i� Turcja)� oraz� od� potencjalnych� krajów� kandydujących�

(Albania,� Bośnia� i� Hercegowina,� Czarnogóra,� Serbia� i� Kosowo64)� wymaga� się� między� innymi�

przestrzegania� praw� człowieka.� Dotyczy� to� równieE� praw� dziecka,� które� są� integralną� częścią�

wspólnych�wartości�europejskich,�o�których� jest�mowa�w�art.�24�Karty�praw�podstawowych�Unii�

Europejskiej65.� Postępy� poczynione� przez� kraje� kandydujące� i� potencjalne� kraje� kandydujące�

oceniane� są� co� roku� w� sprawozdaniach� Komisji� Europejskiej.� W� sprawozdaniach� za� rok� 2007�

pojawiają� się� na� przykład� wzmianki� na� temat� brutalnego� traktowania� dzieci� przebywających��

w� zakładach� opieki� społecznej� (Chorwacja),� pracy� dzieci� (Turcja/Albania),� powolnego�

wprowadzania� w� Eycie� planu� działania� na� rzecz� ochrony� praw� dziecka� (Była� Jugosłowiańska�

Republika� Macedonii),� przemocy� w� rodzinie� (Serbia),� niewystarczających� mechanizmów�

zapobiegających� przemocy� wobec� dzieci,� pracy� dzieci� oraz� handlem� nimi� (Kosowo),� ochrony�

socjalnej� (Bośnia� i� Hercegowina)� oraz� braku�moEliwości�wprowadzania�w� Eycie� ustawodawstwa�

dotyczącego�praw�dziecka��(Czarnogóra).�

W�marcu�2008�roku�odbyło�się�w�Turcji�seminarium�na�temat�praw�dziecka�zorganizowane�przez�

działające�w�ramach�Komisji�Europejskiej�biuro�instrumentu�TAIEX�(pomoc�techniczna�i�wymiana�

informacji).�Seminarium�było�udane,�ale�pokazało,�Ee�jest�jeszcze�duEo�do�zrobienia.�

Kwestia�praw�dziecka�podejmowana�jest�podczas�konsultacji,�które�UE�przeprowadza�dwa�razy�do�

roku�z�krajami�kandydującymi�do�przystąpienia.�Konsultacje� te� stanowią�dla�obu�stron�okazję�do�

uzgodnienia� swych� punktów� widzenia,� co� ma� wzmocnić� współpracę� w� tej� dziedzinie� na� forum�

Organizacji�Narodów�Zjednoczonych.�

�������������������������������������������������
64� Rezolucja�nr�1244�Rady�Bezpieczeństwa�Organizacji�Narodów�Zjednoczonych.�
65� Dz.U.�C�303�z�14.12.2007,�s.�1.�
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Unia�Europejska�propaguje�prawa�dziecka�w� ramach�WPZiB,� zwłaszcza�w�Organizacji�Narodów�

Zjednoczonych� oraz� w� stosunkach� z� państwami� trzecimi.� Na� 62.� posiedzeniu� Zgromadzenia�

Ogólnego�Organizacji��arodów�Zjednoczonych�Unia�Europejska�we�współpracy�z�grupą�państw�

Ameryki� Łacińskiej� i� Karaibów� (GRULAC)� zainicjowała� –� w� ramach� rezolucji� na� temat� praw�

dziecka� –� ustanowienie� mandatu� specjalnego� przedstawiciela� sekretarza� generalnego� ONZ��

ds.� przemocy� wobec� dzieci,� którego� zadaniem� jest� działanie� na� rzecz� zapobiegania� � wszelkim�

formom�przemocy�wobec�dzieci�i�na�rzecz�eliminacji�tych�zjawisk.�Specjalny�przedstawiciel�będzie�

współpracował� w� tym� celu� z� organami,� mechanizmami,� funduszami� i� programami� Organizacji�

Narodów�Zjednoczonych,�ze�społeczeństwem�obywatelskim,�sektorem�prywatnym�oraz�państwami�

członkowskimi� i� przedłoEy� roczne� sprawozdanie� Zgromadzeniu�Ogólnemu�Organizacji�Narodów�

Zjednoczonych,� Radzie� Praw� Człowieka� oraz� Radzie� GospodarczoNSpołecznej� (ECOSOC).� Pod�

koniec� okresu� objętego� sprawozdaniem� ONZ� była� w� trakcie� prac� nad� praktycznymi� aspektami�

mianowania� specjalnego� przedstawiciela� ONZ� ds.� przemocy� wobec� dzieci� (takimi� jak�

np.�określenie�zakresu�jego�uprawnień).�

W� następstwie� komunikatu� Komisji� z� lutego� 2008� roku� pt.� „Większy� nacisk� na� kwestię� dzieci��

w� działaniach� zewnętrznych� UE”� Rada� przyjęła� w� maju� konkluzje� na� temat� promowania��

i� ochrony� praw� dziecka� w� działaniach� zewnętrznych� Unii� Europejskiej� w� aspekcie�

rozwojowym� i� humanitarnym.�W� konkluzjach� tych�wzywa� się� UE,� aby� przyjęła� kompleksowe��

i� zintegrowane�podejście�w�kwestii� praw�dziecka� i� by�uEyła�do� tego�celu�wszystkich�dostępnych�

instrumentów,� takich� jak� dialog� polityczny,� negocjacje� handlowe,� współpraca� na� rzecz� rozwoju,�

pomoc�humanitarna�oraz�działania�na�forach�wielostronnych.�Szczególny�nacisk,�w�tym�przy�uEyciu�

instrumentów�handlowych,�kładzie�się�na�zwalczanie�najgorszych�form�pracy�dzieci.�Rada�zwróciła�

się� do� Komisji� o� przeanalizowanie� wpływu,� jaki� stosowanie� zachęt� ma� na� sprzedaE� produktów�

wyprodukowanych�bez�wykorzystania�pracy�dzieci�oraz�o�przeprowadzenie�analizy�i�przedłoEenie�

sprawozdania� na� temat� moEliwego� uEycia� –� zgodnie� z� zobowiązaniami� Światowej� Organizacji�

Handlu�–�dodatkowych�środków,�w�tym�środków�handlowych,�w�odniesieniu�do�produktów,�które�

wykonano�z�wykorzystaniem�najgorszych�form�pracy�dzieci.�

W�kontekście�pomocy�humanitarnej�UE�zwraca�szczególną�uwagę�na�sytuację�dzieci�w�konfliktach�

zbrojnych,� zwłaszcza� dzieci� werbowanych� do� sił� i� grup� zbrojnych,� dzieci� będących� ofiarami�

przemocy�seksualnej,�a�takEe�na�sytuację�dzieci�naraEonych�na�zaraEenie�HIV/AIDS.�
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W� ramach� programu� tematycznego� „Inwestowanie� w� ludzi”� Komisja� wystosowała� na� początku�

2008� roku� zaproszenie� do� składnia� wniosków� o� realizację� projektów� organizacji� pozarządowych�

dotyczących� dzieci� dotkniętych� konfliktami� zbrojnymi� i� handlu� dziećmi.�Celem� tego� zaproszenia�

było�wsparcie�działań�i�dobrych�wzorców�mających�na�celu�zmniejszenie�liczby�dzieci�wciąganych�

do� grup� zbrojnych� oraz� zwiększenie� zdolności� społeczeństwa� obywatelskiego� do� wspierania�

polityki� skierowanej� przeciwko� wykorzystaniu� dzieci� w� konfliktach� zbrojnych,� a� takEe�wsparcie�

działań�i�dobrych�wzorców�mających�na�celu�zmniejszenie�skali�handlu�dziećmi.��

Aby�wywiązać� się� z� zobowiązań� przedstawionych�w� komunikacie� z� 2006� roku� pt.� „W� kierunku�

strategii� UE� na� rzecz� praw� dziecka”66� Komisja� podpisała� z� UNICEFNem� pod� koniec� 2007� roku�

umowę� dotyczącą� przeprowadzania� szkoleń� oraz� opracowania� szeregu� praktycznych� narzędzi�

(wytycznych,� list� kontrolnych� itd.),� które� mogą� być� wykorzystane� przez� UE,� inne� organizacje�

międzynarodowe,� rządy� państw� darczyńców,� rządy� państw� partnerów,� a� takEe� inne� instytucje�

zaangaEowane�w�ochronę�i�promocję�praw�dziecka.�

4.4.� Dzieci�w�konfliktach�zbrojnych�

W� 2003� roku� Unia� Europejska� przyjęła�wytyczne� w� sprawie� dzieci� w� konfliktach� zbrojnych,�

które�zostały�następnie�uzupełnione�w�2005�roku�o�plan�działania.�W�2008�roku�dokonano�zmiany�

powyEszych�wytycznych,�a�ich�zaktualizowaną�wersję�przyjęto�w�dniu�16�czerwca�2008�r.�Wykaz�

państw,� w� których� działania� UE� muszą� zostać� potraktowane� priorytetowo,� został� rozszerzony��

o� sześć�nowych� regionów�budzących� zaniepokojenie:� Izrael,� okupowane� terytoria� palestyńskie,�

Haiti,�Liban,�Czad�i�Irak.��

Aby� zachęcać� do� wdroEenia� powyEszych� wytycznych� UE,� zwróciła� się� do� ambasadorów��

o�sporządzenie�indywidualnych�strategii�opracowanych�dla�13�krajów�priorytetowych,�dostarczenie�

informacji�na�temat�sześciu�kwestii�tematycznych�wyszczególnionych�w�wytycznych�(werbowanie,�

zabijanie� i� okaleczanie,� ataki� na� szkoły� i� szpitale,� blokowanie� dostępu� do� pomocy� humanitarnej,�

przemoc�i�naduEycia�na�tle�seksualnym�oraz�przemoc�wobec�kobiet)�oraz�o�zaproponowanie�działań�

mających�na�celu�wdroEenie�wytycznych�w�sześciu�nowych�regionach�budzących�zaniepokojenie.��

�������������������������������������������������
66� COM(2006)�367�wersja�ostateczna.�
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W�czerwcu�2008�roku�UE�przyjęła�zmienioną�listę�kontrolną,�której�celem�jest�włączenie�ochrony�

dzieci� dotkniętych� konfliktami� zbrojnymi� do� działań� operacyjnych� realizowanych� w� ramach�

EPBiO.� Zgodnie� z� tą� listą� w� kaEdej� operacji� przeprowadzanej� w� ramach� EPBiO� powinien�

uczestniczyć�ekspert�odpowiedzialny�za�kwestie�praw�człowieka,�a�zwłaszcza�za�kwestie�dotyczące�

dzieci�dotkniętych�konfliktami�zbrojnymi.�Jak�podkreśliła�Rada�w�konkluzjach�z�maja�2008�roku67,�

aspekt� ten� powinien� być� monitorowany� podczas� wszystkich� misji� przeprowadzanych� w� ramach�

EPBiO;�naleEy�równieE�regularnie�przedkładać�sprawozdania�na�jego�temat.��

W� kwietniu� 2008� roku� prezydencja� słoweńska� zorganizowała� konferencję� „Zwiększenie� wpływu��

w� terenie� –� współpraca� organizacji� pozarządowych� i� UE� w� obszarze� tematycznym� dzieci�

dotkniętych�konfliktami�zbrojnymi”.�Konferencja�ta�była�punktem�wyjściowym�dla�merytorycznej�

dyskusji� z� zainteresowanymi� organizacjami� pozarządowymi� na� temat�wdraEania�wytycznych�UE��

w� sprawie� dzieci� w� konfliktach� zbrojnych� oraz� dla� przeglądu� listy� kontrolnej� dotyczącej�

uwzględniania�w�ramach�EPBiO�ochrony�dzieci�dotkniętych�konfliktami�zbrojnymi.�

Z� myślą� o� tym,� by� w� unijnej� polityce� rozwoju� i� związanych� z� nią� programach� w� większym� stopniu�

uwzględniać�prawa�dzieci�dotkniętych�konfliktami�zbrojnymi�oraz�by�poprawić�unijną�politykę�rozwoju�w�tym�

względzie�prezydencja�słoweńska�zleciła�przygotowanie�studium�pt.�„Wzmocnienie�działań�UE�dotyczących�

dzieci�dotkniętych�konfliktem�zbrojnym�w�odniesieniu�zwłaszcza�do�polityki�na�rzecz�rozwoju”.��

W�dniu�19�czerwca�2008�r.�Rada�Europejska�przyjęła�konkluzje�w�sprawie�praw�dziecka,�a�zwłaszcza��

w� sprawie� dzieci� w� konfliktach� zbrojnych.� Rada� zaapelowała� do� Komisji� i� państw� członkowskich,� by��

w� skuteczny,� trwały� i� kompleksowy� sposób� w� dalszym� ciągu� zapewniały� spójną,� komplementarną��

i� skoordynowaną� politykę� oraz� programy� w� zakresie� praw� człowieka,� bezpieczeństwa� i� rozwoju� w� celu�

przeciwdziałania�krótkoN,�średnioN�i�długoterminowym�skutkom,�jakie�konflikty�zbrojne�wywierają�na�dzieci.�

Ponadto� UE� stara� się� równieE� coraz� ściślej� współpracować� z� Organizacją� �arodów�

Zjednoczonych,�zwłaszcza�ze�specjalnym�przedstawicielem�sekretarza�generalnego�ONZ�ds.�dzieci�

w�konfliktach� zbrojnych,�Radhiką�Coomaraswamy,� oraz� z�Grupą�Roboczą�Rady�Bezpieczeństwa�

Organizacji� Narodów� Zjednoczonych� ds.� Dzieci� w� Konfliktach� Zbrojnych.� Przykładowo,��

w� kwietniu� 2008� roku� Radhika� Coomaraswamy� została� poproszona� o� przedstawienie� Grupie�

Roboczej� ds.� Praw� Człowieka� i� Komitetowi� Politycznemu� i� Bezpieczeństwa� swojej� działalności�

oraz�moEliwości�wspólpracy�między�Organizacją�Narodów�Zjednoczonych�a�UE.��

�������������������������������������������������
67� Konkluzje�Rady�na�temat�promowania�i�ochrony�praw�dziecka�w�działaniach�zewnętrznych�Unii�Europejskiej�–�

aspekt�rozwojowy�i�humanitarny.�
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Po� paryskiej� konferencji� „Uwolnić� dzieci� od� wojen”� w� lutym� 2007� roku,� podczas� której�

uczestniczące�państwa�zobowiązały�się�do�zwalczania�zjawiska�dzieciNEołnierzy,�w�dniu�16�stycznia�

2008� r.� zorganizowano� kolejne� forum,� którego� głównym� celem� było� ułatwienie� finansowania�

programów� i� konkretnych� projektów� mających� na� celu� rehabilitację� dzieciNEołnierzy� przez�

stworzenie�grupy�skupiającej�głównych�darczyńców,�organizacje�pozarządowe�oraz�kraje�dotknięte�

tym�problemem.�Forum�będzie�się�odbywać�dwa�razy�do�roku�w�Nowym�Jorku,�a�przewodniczyć�

mu�będą�Francja,�UNICEF�i�biuro�specjalnego�przedstawiciela�ds.�dzieci�w�konfliktach�zbrojnych.��

4.5.� Obrońcy�praw�człowieka�

Unia�Europejska�stoi�na�stanowisku,�Ee�aktywne�społeczeństwo�obywatelskie�i�energiczni�obrońcy�

praw�człowieka�odgrywają�zasadniczą�rolę�w�zapewnianiu�ochrony�i�promowaniu�praw�człowieka�

na�świecie.�Aby�w�większym�stopniu�uwidocznić�swoje�poparcie�dla�obrońców�praw�człowieka�na�

całym�świecie�oraz�zintensyfikować�działania�UE�wspierające�te�osoby,�w�czerwcu�2004�roku�Rada�

przyjęła�wytyczne�UE�w�sprawie�obrońców�praw�człowieka,�które�określają�praktyczne�sposoby�

zapewniania�ochrony�obrońcom�praw�człowieka�oraz�udzielania�im�wsparcia.�Po�przeprowadzeniu�

w�2007�roku�wstępnej�oceny�wdroEenia�wytycznych,�w�2008�roku�ustanowiono�nieformalną�grupę�

robocza� ds.� obrońców� praw� człowieka.� Grupa� ta� przeprowadziła� śródokresową� ocenę� realizacji�

strategii� lokalnych�i�wybrała�pilotaEową�grupę�26�krajów,�aby�określić� istniejące�braki� i�najlepsze�

wzorce� oraz� wyciągnąć� stosowne� wnioski.� W� wyniku� wspomnianej� oceny� zatwierdzono� szereg�

konkluzji� i� zaleceń.� W� konkluzjach� zwrócono� szczególną� uwagę,� Ee� waEne� jest� wzmocnienie�

zaangaEowania� obrońców� praw� człowieka� we� wdraEanie� wytycznych,� zalecono� utworzenie� grup��

ds.�praw�człowieka�na�szczeblu�UE�w�krajach�trzecich,�zaproponowano�zwiększenie�wysiłków�na�

rzecz� podnoszenia� świadomości� istnienia� wytycznych� na� szczeblu� lokalnym� oraz� podkreślono�

znaczenie� uwzględnienia� kwestii� wolności� mediów� w� dialogach� dotyczących� praw� człowieka�

prowadzonych� z� krajami� trzecimi.� Uzgodniono� teE,� Ee� wnioski� powinny� być� przedstawione�

miejscowym�władzom,� a� państwa� członkowskie� zachęcono,� by� przekazały� je� swoim� ambasadom��

i�przedyskutowały�je�z�organizacjami�społeczeństwa�obywatelskiego�i�obrońcami�praw�człowieka,�

co�wzmocni�dialog�między�misjami�UE�a�miejscowymi�obrońcami�praw�człowieka.��



��
��

�

14146/1/08�REV�1� � rb/PAS/kal� 67�
� DG�E�HR� �LIMITE� PL�

Wspieranie�obrońców�praw�człowieka�od�długiego�czasu�stanowi�trwały�element�polityki�prowadzonej�

przez� Unię� Europejską� w� dziedzinie� praw� człowieka� w� stosunkach� zewnętrznych� oraz� istotny� aspekt�

ochrony�wolności�wyraEania�opinii.�Wsparcie�to�widoczne�jest�w�wytycznych�w�sprawie�obrońców�praw�

człowieka,�w�których�uznano�znaczenie�zapewnienia�bezpieczeństwa�obrońcom�praw�człowieka�i�ochrony�

ich� praw.�Wytyczne� przewidują� równieE� moEliwość� interwencji� UE� w� sytuacji,� gdy� obrońcom� praw�

człowieka� zagraEa� niebezpieczeństwo,� oraz� zawierają� propozycje� praktycznych� środków� wsparcia��

i� pomocy� na� ich� rzecz.� W� pierwszej� połowie� 2008� roku� w� Grupie� Roboczej� ds.� Praw� Człowieka�

działającej� w� Radzie� omówiono� kwestię� wydawania� wiz� tymczasowych� obrońcom� praw� człowieka�

będącym� w� bezpośrednim� zagroEeniu� lub� potrzebującym� odpoczynku;� opierając� się� na� inicjatywie�

prezydencji� niemieckiej� z� 2007� roku,� postanowiono� pójść� o� jeden� krok� dalej� i� rozwaEyć� moEliwość�

rozszerzenia�lub�usprawnienia�procesu�wydawania�wiz�obrońcom�praw�człowieka.�

Prowadząc�działania�będące�wynikiem�przeprowadzonej�w�2006�roku�kampanii�na�rzecz�obrończyń�

praw�człowieka,�UE�w�dalszym�ciągu�monitoruje�sytuację�kobiet�angaEujących�się�w�obronę�praw�

człowieka.� Kwestia� ta� podejmowana� jest� wspólnie� z� organizacjami� pozarządowymi� oraz� � przez�

szefów�misji�UE�w�niektórych�krajach.��

W�dniu�1�stycznia�2008�roku�wszedł�w�Eycie�nowy�europejski� instrument�na�rzecz�wspierania�

demokracji�i�praw�człowieka�(EIDHR).�Jest�to�instrument�politycznoNfinansowy,�który�wspomaga�

rozwój� i�wzmocnienie�demokracji� i� rządów�prawa�oraz�poszanowania�praw�człowieka� i�wolności�

podstawowych� w� krajach� trzecich.� Jednym� z� jego� celów� jest� współpraca� z� organizacjami�

społecznymi� i� organizacjami� międzynarodowymi� na� całym� świecie.� W� tym� celu� finansuje� on�

bezpośrednio�organizacje�pozarządowe�bez�konieczności�wcześniejszego�uzyskania�zgody�od�rządu�

krajów,� w� których� organizacje� te� prowadzą� swoją� działalność.� Nowy� EIDHR� jest� wyraźnie�

ukierunkowany� na� zapewnienie� wsparcia� obrońcom� praw� człowieka� i� na� wyraEenie� solidarności��

z�nimi.�Wystosowane�juE�zostało�pierwsze�zaproszenie�do�składania�wniosków�o�wspieranie�działań�

w�dziedzinie�praw�człowieka�i�demokracji�w�regionach�uwzględnionych�w�wytycznych�w�sprawie�

obrońców� praw� człowieka.� Finansowanie� moEe� się� rozpocząć� jesienią� 2008� roku� po� podpisaniu�

umów�z�wybranymi�organizacjami�pozarządowymi.��

Coroczne�Forum�Praw�Człowieka�UE–NGO,�które�od�1999�roku�jest�dla�obrońców�praw�człowieka�

okazją� do� dyskusji� z� przedstawicielami� UE,� � odbyło� się� w� dniach� 6–7� grudnia� w� Lizbonie.�

Dotyczyło�praw�gospodarczych,�społecznych�i�kulturalnych,�a�zwłaszcza�protokołu�fakultatywnego�

do�Międzynarodowego� paktu� praw� gospodarczych,� społecznych� i� kulturalnych� (ICESCR),� który�

omawiano�z�myślą�o�ustanowieniu�mechanizmu�wnoszenia�skarg�w�ramach�paktu.�



��
��

�

14146/1/08�REV�1� � rb/PAS/kal� 68�
� DG�E�HR� �LIMITE� PL�

4.6.� Prawa�kobiet�i�równość�płci�

UE�od�dawna�dokłada�starań,�aby�promować�równość�kobiet�i�męEczyzn�i�odgrywa�w�tym�zakresie�

aktywną�rolę�na�arenie�międzynarodowej.��

UE�a�O�Z�

Głównym� punktem� obrad� 52.� sesji� Komisji� Statusu� Kobiet� (25� lutego–7� marca� 2008� r.)� było�

finansowanie�działań�na�rzecz�równości�płci�i�wzmocnienia�pozycji�kobiet.�UE�odegrała�istotną�rolę�

w�propagowaniu�na�tym�forum�pekińskiej�platformy�działania,�a�w�szczególności�w�opracowywaniu�

uzgodnionych�konkluzji,�które�w�drodze�konsensusu�przyjęto�po�trudnych�negocjacjach.�Do�tekstu�

włączono�wiele�elementów,�które� są�waEne�dla�UE,�ale� trudno�było�osiągnąć� równowagę�między�

wezwaniem� do� zwiększonej� pomocy� międzynarodowej� a� konkretnymi� zobowiązaniami� państw�

dotyczącymi� włączenia� do� ich� strategii� rozwoju� wyraźnego� odniesienia� do� równości� płci.� UE�

zorganizowała� imprezę� towarzyszącą� pt.� „Partnerstwo� euroNśródziemnomorskie� a� proces�

stambulski:� finansowanie�działań�na� rzecz� równości�płci� i�wzmocnienia� pozycji� kobiet”.� Impreza�

poświęcona� była� doświadczeniom� i� wyzwaniom� związanym� z� wdraEaniem� stambulskich� ram�

działania�(zob.�poniEej).�

UE� kontynuowała� działania� na� rzecz� wzmocnienia� zdolności� ONZ� w� zakresie� propagowania�

równości� płci� i� wzmocnienia� pozycji� kobiet� oraz� na� rzecz� szerszego� uwzględniania� kwestii�

równości� płci� w� działaniach� ONZ.� Zaapelowała� o� zwiększenie� środków� ONZ� i� wzmocnienie�

mechanizmu�koordynacji�na�rzecz�promocji�równości�płci�m.in.�przez�mianowanie�wysokiego�rangą�

specjalnego�urzędnika�na�szczeblu�podsekretarza�generalnego.��
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Kobiety,�pokój�i�bezpieczeństwo�

�

W� dniu� 6� marca� 2008� r.� Benita� FerreroNWaldner,� komisarz� ds.� stosunków� zewnętrznych��

i� europejskiej� polityki� sąsiedztwa,� zorganizowała� w� Brukseli� międzynarodową� konferencję�

wysokiego� szczebla� z� udziałem� kobiet� będących� przywódcami� politycznymi� pt.� „Kobiety:�

stabilizacja� niepewnego� świata.�Międzynarodowa� konferencja� kobiet� przywódców� politycznych”.�

Konferencja,�w�której�udział�wzięło�ponad�50�kobiet�przywódców�z�całego�świata,�miała�trzy�cele:�

znalezienie� sposobów� podjęcia� kwestii� wpływu� nowych� zagroEeń� w� zakresie� bezpieczeństwa� na�

kobiety,� począwszy� od� zmian� klimatycznych� i� degradacji� środowiska,� aE� po� przestępczość�

międzynarodową,� fundamentalizm� religijny� i� terroryzm;� opracowanie� konkretnych� kroków�

prowadzących�do�zwiększenia�udziału�kobiet�w�zapewnianiu�bezpieczeństwa�na�szczeblu�lokalnym�

i� rozszerzenie� tego� udziału� na� sferę� regionalną,� krajową� i� międzynarodową;� a� takEe� analiza�

moEliwości�jak�najlepszego�wykorzystania�udziału�kobiet�w�zapobieganiu�konfliktom�i�w�rozwiązywaniu�

sytuacji�kryzysowych.�Specjalny�nacisk�połoEono�na�metody�słuEące�przywróceniu�tempa�realizacji�

rezolucji�nr�1325�Rady�Bezpieczeństwa�ONZ�w�sprawie�kobiet,�pokoju�i�bezpieczeństwa.��

„#ie�zapominajmy,�&e�spoczywa�na�nas�odpowiedzialność�–�aby�dać�głos�tym,�którzy�inaczej�by�go�

nie�dostali,�dać�siłę�tym,�którzy�inaczej�byliby�bezsilni,�oraz�chronić�tych,�którzy�inaczej�byliby�

bezbronni.”�

Benita�FerreroNWaldner,�komisarz�ds.�stosunków�zewnętrznych�i�europejskiej�polityki�sąsiedztwa�

6�marca�2008�r.,�międzynarodowa�konferencja�kobiet�przywódców�politycznych:�„Kobiety:�
stabilizacja�niepewnego�świata”�

Tematyka� kobiet,� pokoju� i� bezpieczeństwa� stanowi� równieE� część� finansowanej� przez� EIDHR�

inicjatywy� na� rzecz� budowania� pokoju� (IfP),� w� ramach� której� połączono� wiedzę� fachową��

10�organizacji�pozarządowych68�specjalizujących�się�w�zapobieganiu�konfliktom�i�ich�rozwiązywaniu.�

IfP,� która� została� zainaugurowana�w� kwietniu� 2008� roku� i� będzie� funkcjonować� przez� 18�miesięcy,�

obejmuje�element�dotyczący�równości�płci;�opracowując�i�przedstawiając�poparte�dowodami�zalecenia��

i�wskazówki�w�zakresie� skuteczniejszego�wspierania�przez�Unię�Europejską� i� państwa�członkowskie�

UE� priorytetowo� traktowanych� zdolności� kobiet� w� zakresie� budowania� pokoju,� element� ten� wskaEe�

decydentom,�jak�wdroEyć�rezolucję�nr�1325�Rady�Bezpieczeństwa�ONZ.��

�������������������������������������������������
68� Adelphi� Research;� Inicjatywa� Zarządzania� Kryzysowego� (CMI);� Europejskie� Biuro� Łącznikowe� na� rzecz�

Budowania� Pokoju� (EPLO);� Fundacja� na� rzecz� Stosunków� Międzynarodowych� i� Dialogu� Zewnętrznego�
(FRIDE);� Helleńska� Fundacja� Polityki� Europejskiej� i� Zagranicznej� (ELIAMEP);� International� Alert� (IA);�
Międzynarodowe� Centrum� Sprawiedliwości� Okresu� Przejściowego� (ICTJ);� Holenderski� Instytut� Stosunków�
Międzynarodowych� Clingendael� (Clingendael� Institute);� Międzynarodowe� Partnerstwa� na� rzecz� Przemian�
Demokratycznych�(PDCI);�Saferworld�(SW).�
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W�ramach�trwających�w�UE�prac�na�rzecz�szerszego�uwzględnienia�kwestii�płci�i�praw�człowieka��

w� polityce� bezpieczeństwa� i� obrony� Rada� wydała� w� maju� 2008� roku� pierwszy� podręcznik��

pt.� „Uwzględnianie� praw� człowieka� i� kwestii� płci� w� europejskiej� polityce� bezpieczeństwa��

i�obrony”�(EPBiO).�Podręcznik�przeznaczony�jest�dla�wszystkich,�których�działalność�(współpraca,�

przygotowania,� organizacja� szkoleń,� wykonywanie� zadań,� dokonywanie� oceny,� przedkładanie�

sprawozdań)�związana�jest�z�zarządzaniem�kryzysowym�UE.��

Unijne� misje� obserwacji� wyborów� stanowią� kolejne� narzędzie� właściwe� do� propagowania� roli��

i�udziału�kobiet�w�społeczeństwach�doświadczonych�konfliktami� i�naraEonych�na�nie.�W�składzie�

jednej�z�misji�obserwacyjnych�UE�podczas�wyborów�(w�Jemenie)�znalazł�się�ekspert�do�spraw�płci;�

w� przypadku� innych� misji� kwestie� płci� uwzględnione� są� w� zakresie� obowiązków� ekspertów� do�

spraw�praw�człowieka.�Nowy�Podręcznik�obserwacji�wyborów�UE,�wydany�w�kwietniu�2008�roku,�

zawiera�osobną�część�poświęconą�kwestiom�płci.��

Równość�płci�oraz�wzmocnienie�pozycji�kobiet�w�kontekście�współpracy�na�rzecz�rozwoju�

Po� przyjęciu� w� marcu� 2007� roku� komunikatu� Komisji,� a� w� maju� 2007� roku� konkluzji� Rady�

dotyczących� równości� płci� i� upodmiotowienia� kobiet�w� kontekście�współpracy� na� rzecz� rozwoju�

Komisja� Europejska� i� państwa� członkowskie� UE� nadal� ściśle� współpracowały� ze� sobą� przy�

wdraEaniu� tych� nowych� ram� politycznych.� W� październiku� 2007� roku� i� w� czerwcu� 2008� roku�

odbyły�się�w�Brukseli�dwa�posiedzenia�ekspertów�do�spraw�płci�z�państw�członkowskich,�podczas�

których� Komisja� i� państwa� członkowskie� omówiły� zarys� przyszłego� planu� działania� UE�

dotyczącego� równości� płci� i� wzmocnienia� pozycji� kobiet� w� kontekście� współpracy� na� rzecz�

rozwoju69.� Ustanowiono� równieE� trzy� grupy� robocze� pod� przewodnictwem� Komisji:� do� spraw�

dialogu� politycznego� w� kwestiach� płci,� do� spraw� płci� w� kontekście� nowych� zasad� udzielania�

pomocy�oraz�do� spraw� tworzenia� zdolności� instytucjonalnych.�Efekty� pracy� tych� grup� roboczych�

zostaną�włączone�do�planu�działania.��

DąEąc� do� lepszego� połączenia� kwestii� bezpieczeństwa,� praw� człowieka� i� rozwoju,� prezydencja�

słoweńska� zleciła� przygotowanie� studium� pt.� „Silniejsza� reakcja� UE� na� problematykę� kobiet��

w�konfliktach�zbrojnych”,�w�którym�zawarto�zalecenia�wskazujące,�jak�sprawić,�by�UE�skuteczniej�

reagowała�w�kwestiach�związanych�z�udziałem�kobiet�w�konfliktach�zbrojnych.���

�������������������������������������������������
69� Wspomniany� plan� działania� jest� częścią� ogólniejszego� komunikatu�Komisji� w� sprawie� uwzględniania� kwestii�

przekrojowych�w�kontekście�stosunków�zewnętrznych.�
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Stambulskie�ramy�działania�

Po� raz� pierwszy� od� utworzenia� partnerstwa� euroNśródziemnomorskiego� euroNśródziemnomorscy�

partnerzy�zebrali�się�na�specjalnej�ministerialnej�konferencji�na�temat�równości�płci�(„Wzmocnienie�

roli� kobiet� w� społeczeństwie”)� w� Stambule� w� dniach� 14–15� listopada� 2006� r.� i� uzgodnili� ramy�

działania� na� rzecz� propagowania� praw� kobiet� i� równości� płci� w� sferze� obywatelskiej,�

politycznej,� społecznej,� gospodarczej� i� kulturalnej� w� ciągu� kolejnych� pięciu� lat.� Przegląd�

wdroEenia� stambulskich� ram� działania� przeprowadzany� jest� w� odstępach� rocznych.� Do� tej� pory��

w�Brukseli�zorganizowano�dwa�posiedzenia�podsumowujące�(22�października�2007�r.�i�12�czerwca�

2008� r.)� z� udziałem� przedstawicieli� wszystkich� stron� uczestniczących� w� partnerstwie� euroN

śródziemnomorskim.�

W�maju�2008�roku�zaczął�działać�finansowany�przez�europejski�instrument�sąsiedztwa�i�partnerstwa�

(ENPI)� program� regionalny� „Umacnianie� równości� kobiet� i� męEczyzn� w� regionie� euroN

śródziemnomorskim”� (5� mln� EUR),� który� przyczyni� się� do� skutecznej� realizacji� konkluzji�

przyjętych�przez�ministrów�w�Stambule.��

Programy�tematyczne�i�EIDHR�

Program� tematyczny� „Inwestowanie� w� ludzi”� obejmuje� odrębną� pulę� środków� finansowych��

(57�mln�EUR)�na�finansowanie�działań�WE�w�obszarze�propagowania�równości�płci�i�wzmocnienia�

pozycji�kobiet.�W�ramach�tego�programu�Komisja,�dysponując�kwotą�6,8�mln�EUR,�wystosowała�

zaproszenie� do� składania� wniosków� o� udzielenie� wsparcia� organizacjom� kobiecym� z� krajów�

uczestniczących� w� partnerstwie� euroNśródziemnomorskim;� wsparcie� to� ma� pomóc� tym�

organizacjom� w� ich� staraniach� o� wprowadzenie� zmian� prawnych� gwarantujących� równość� płci,��

a�takEe�ma�zapewnić�skuteczne�wdroEenie�reform�przeprowadzonych�ostatnio�w�tej�dziedzinie.��

EIDHR� propaguje� równy� udział� męEczyzn� i� kobiet� w� ramach� celu� 2.� „Wzmocnienie� roli�

społeczeństwa� obywatelskiego� we� wspieraniu� praw� człowieka� i� reform� demokratycznych,��

we�wspieraniu� zapobiegania� konfliktom� oraz�w� umacnianiu� uczestnictwa� i� reprezentacji�w� Eyciu�

politycznym”.�W� lipcu�2008� roku�Komisja�opublikowała�zaproszenie�do� składania�wniosków,�by�

wybrać� regionalne� i� transnarodowe� projekty,� które� sfinansuje� w� ramach� tego� celu.� Szczególny�

nacisk�kładzie�się�na�propagowanie�rezolucji�nr�1325�Rady�Bezpieczeństwa�ONZ.�



��
��

�

14146/1/08�REV�1� � rb/PAS/kal� 72�
� DG�E�HR� �LIMITE� PL�

Partnerstwo�między�WE�a�O�Z�na�rzecz�rozwoju,�pokoju�i�bezpieczeństwa�

W� kwietniu� 2007� roku� Komisja� Europejska� rozpoczęła� trzyletnie� partnerstwo� z� U�IFEMNem�

(partnerstwo�między�WE� a�ONZ�na� rzecz� równości� płci�w� kontekście� rozwoju� i� pokoju)�w� celu�

budowania� zdolności� krajów� partnerskich� i� zwiększenia� odpowiedzialności� za� kwestie� równości�

płci.� W� okresie� objętym� sprawozdaniem� prace� w� ramach� projektu� obejmowały� głównie�

przeprowadzenie� konsultacji� krajowych� i� opracowanie� analiz� w� 12� krajach� priorytetowych��

w� ramach� przygotowań� do� konferencji� na� temat� skuteczności� pomocy� planowanej� na� wrzesień��

2008�roku�w�Akrze70.��

Unia�Europejska�zapewnia�wsparcie�dla�nowego�projektu�dotyczącego�równości�płci�

w�Republice�Kirgiskiej�

Kobiety,�zwłaszcza�w�rejonach�wiejskich�Republiki�Kirgiskiej,� są�niedostatecznie�poinformowane�

na� temat� swojego� prawa� do� głosowania� i� często� nie�wierzą,� Ee� ich� głosy�mogą� zmienić� sytuację�

polityczną.� Projekt� ma� przyczynić� się� do� większego� zrozumienia� prawnych� aspektów� prawa� do�

głosowania� i� samego� procesu� głosowania.� Proponowane� działania� będą� propagować� wartości�

demokratyczne� i� aktywny� udział� obywateli� w� procesie� podejmowania� decyzji.� Projekt��

w� szczególności� podniesie� świadomość� społeczną� dotyczącą� prawa� do� głosowania� i� praw�

obywatelskich�wśród�kobiet,�przywódców�społeczności�i�przedstawicieli�organów�samorządowych.�

Finansowany�przez�EIDHR�projekt�(2008–2010)�będzie�wdroEony�przez�pozarządową�Organizację�

Rozwoju� i� Współpracy� w� Azji� Środkowej� (DCCA),� która� zorganizuje� 36� sesji� szkoleniowych��

i� załoEy� 60� punktów� informacyjnoNkonsultacyjnych,� gdzie� obywatele� będą� mogli� otrzymać�

informacje�i�porady�prawne�dotyczące�ochrony�prawa�do�głosowania.��

�������������������������������������������������
70� Więcej�informacji�na�stronie�www.�gendermatters.eu.�
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4.7.� Handel�ludźmi�

Ramy� polityki� UE� w� dziedzinie� zwalczania� handlu� ludźmi� przedstawione� są� w� komunikacie�

Komisji� zatytułowanym� „Zwalczanie� handlu� ludźmi:� zintegrowane� podejście� oraz� wnioski�

dotyczące�planu�działania”�(październik�2005)71�i�w�będącym�jego�następstwem�planie�działania�UE�

dotyczącym�najlepszych�praktyk,�standardów�i�procedur�zwalczania�handlu�ludźmi�i�zapobiegania�

mu�(grudzień�2005),�przyjętym�przez�Radę72�zgodnie�z�programem�haskim�w�sprawie�wzmocnienia�

wolności,� bezpieczeństwa� i� sprawiedliwości� w� UE.� W� obu� dokumentach� preferowane� jest�

multidyscyplinarne�podejście�do�kwestii�handlu�ludźmi,�które�nie�będzie�się�ograniczać�do�strategii�

związanych�z�egzekwowaniem�prawa,� lecz�będzie�obejmować� równieE� szeroki�wachlarz� środków�

zapobiegawczych� i� środków� wsparcia� dla� ofiar.� Podejście� oparte� na� prawach� człowieka� leEy��

u� podstaw� tej� strategii,� gdyE� umieszcza� prawa� ofiar� w� centrum� uwagi� i� uwzględnia� dodatkowe�

wyzwania� stojące� przed� konkretnymi� grupami,� np.� kobietami� i� dziećmi,� jak� równieE� osobami�

dyskryminowanymi� z� rozmaitych�względów,� takimi� jak� członkowie�mniejszości� i� ludy� tubylcze.�

Ponadto� polityki� UE� dotyczące� kwestii� płci� i� praw� dziecka73� obejmują� jako� jeden� z� priorytetów�

walkę�z�handlem�kobietami�i�dziećmi.�

W� październiku� 2007� roku,� uwzględniając� konieczność� powołania� nowych� członków�w� związku��

z� ostatnim� rozszerzeniem�UE� oraz� potrzebę� zapewnienia� konkretnej�wiedzy� fachowej,� zwłaszcza��

w� dziedzinie� pracy� przymusowej,� Komisja� ustanowiła� nową� Grupę� Ekspertów� ds.� Handlu�

Ludźmi74.� Członkowie� grupy� zostali� mianowani� w� lipcu� 2008� roku75.� W� okresie� objętym�

niniejszym� sprawozdaniem� Komisja� przygotowała� sprawozdanie76� w� sprawie� oceny��

i�monitorowania�wdraHania�planu�działania�UE�dotyczącego�handlu�ludźmi;�opiera�się�ono�na�

wynikach�ankiety�przeprowadzonej�w�grudniu�2007�roku�wśród�wszystkich�państw�członkowskich�

UE�dotyczącej�aktualnych�danych�na�temat�wdraEania�krajowych�strategii�walki�z�handlem�ludźmi.�

Inne� organy� odpowiedzialne� za�wdroEenie� niektórych� działań� przewidzianych�w� planie� działania�

równieE�zostały�poproszone�o�uwagi.��

�������������������������������������������������
71� COM�(2005)�514�wersja�ostateczna.�
72� Dz.U.�C�311�z�9.12.2005,�s.�1.�
73� Zob.�rozdziały�4.6�i�4.3.�
74� Decyzja�Komisji,�Dz.U.�L�277�z�20.10.2007,�s.�29.�
75� Decyzja�Komisji�2008/604/WE,�Dz.U.�L�194�z�23.7.2008,�s.�11.�
76� Sprawozdanie�ma�zostać�przyjęte�przed�końcem�2008�roku.�
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Brak� wiarygodnych� i� porównywalnych� danych� stanowi� jeden� z� największych� problemów��

w�kontekście�zwalczania�handlu�ludźmi�w�krajach,�których�to�zjawisko�dotyczy.�Zgodnie�z�planem�

działania� UE� z� 2005� roku� komunikat� Komisji� w� sprawie� opracowania� strategii� UE� w� zakresie�

statystyk�dotyczących�przestępczości�i�wymiaru�sprawiedliwości�w�sprawach�karnych77�przewiduje�

utworzenie�grup�pilotaEowych,�których�zadaniem�będzie�przeanalizowanie�moEliwości�opracowania�

wspólnych� wytycznych� dotyczących� gromadzenia� danych,� w� tym� porównywalnych� wskaźników��

w� obszarze� handlu� ludźmi.� W� tym� kontekście� rozpoczęto� we� współpracy� z� Międzynarodową�

Organizacją� Pracy� (ILO)� szeroko� zakrojony� proces� konsultacyjny� oparty� na� metodzie� DELPHI,�

którego�celem�jest�uzgodnienie�wskaźników�dla�potrzeb�gromadzenia�danych.�Wyniki�tego�projektu�

będą�dostępne�pod�koniec�2008�roku.�

Handel�ludźmi�ma�szeroko�zakrojone�konsekwencje�międzynarodowe�i�działania�w�tej�dziedzinie�

nie� są� ograniczone� tylko� do� UE78.� Dlatego� teE� Komisja� i� państwa� członkowskie� kontynuowały�

ścisłą� współpracę� ze� stosownymi� organizacjami� międzynarodowymi,� takimi� jak� ONZ,� Rada�

Europy,� OBWE� (w� tym� specjalny� przedstawiciel� i� koordynator� OBWE� ds.� zwalczania� handlu�

ludźmi79)� oraz� Międzynarodowa� Organizacja� ds.� Migracji� (IOM).� UE� szczególnie� uwaEnie�

obserwowała� działalność� specjalnego� sprawozdawcy� Rady� Praw� Człowieka� ONZ� ds.� handlu�

ludźmi,�zwłaszcza�kobietami�i�dziećmi,�oraz�wspierała�przedłuEenie�jego�mandatu.��

Wspólnota�Europejska�i�wszystkie�państwa�członkowskie�UE�są�sygnatariuszami�Konwencji�ONZ�

przeciwko�transgranicznej�przestępczości�zorganizowanej�i�towarzyszącego�jej�protokołu�w�sprawie�

handlu�ludźmi.�W�okresie�objętym�sprawozdaniem�państwa�członkowskie�UE�podejmowały�dalsze�

kroki� zmierzające� ku� przystąpieniu� do� Konwencji� Rady� Europy� w� sprawie� działań� przeciwko�

handlowi�ludźmi,�która�weszła�w�Eycie�dnia�1�lutego�2008�r.�Do�tej�pory�Konwencję�ratyfikowało�

10�państw�członkowskich�UE,�a�15�ją�podpisało�i�jest�obecnie�w�trakcie�jej�ratyfikacji.��

�������������������������������������������������
77� COM�(2006)�437�wersja�ostateczna.�
78� http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/traffic/index.htm.�
79� http://www.osce.org/cthb/.�
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Jeśli� chodzi� o� pomoc� wspólnotową� dla� krajów� trzecich,� w� wielu� krajowych� i� regionalnych�

dokumentach�strategicznych�oraz�programach�orientacyjnych�pojawiły�się�bezpośrednie�odniesienia�

do�handlu�ludźmi�i�do�wzmocnienia�strategii�na�rzecz�neutralizacji�czynników�ułatwiających�handel�

ludźmi.� Komisja� sfinansowała� szereg� inicjatyw� mających� na� celu� eliminację� przyczyn� handlu�

ludźmi,�takich�jak�bieda,�wykluczenie,�nierówności�społeczne�i�dyskryminacja�ze�względu�na�płeć,�

a� takEe� szereg� projektów� w� wielu� krajach� trzecich� bezpośrednio� koncentrujących� się� na�

zapobieganiu� handlowi� ludźmi,� wdraEanych� często� przez� organizacje� społeczne.� Ponadto�

sfinansowano� inicjatywy�na� rzecz�wzmocnienia� gospodarczej,� prawnej� i� politycznej� sytuacji� oraz�

propagowania�praw�najbardziej�wraEliwych�grup,�a�mianowicie�dzieci,�kobiet,�migrantów�i� ludów�

tubylczych.��

Zwalczanie� handlu� ludźmi� uznane� zostało� za� jeden� z� priorytetów� w� ramach� nowego� programu�

finansowania� „Zapobieganie� i� zwalczanie� przestępczości”,� będącego� częścią� programu� ogólnego�

„Bezpieczeństwo�i�ochrona�swobód”�(2007–2013).�W�2007�roku�podjęto�decyzję�o�sfinansowaniu�

dziewięciu� projektów� bezpośrednio� dotyczących� handlu� ludźmi,� a� kolejne� trzy� projekty� zostały�

wybrane� ze� względu� na� ich� związek� z� kwestiami� pokrewnymi.� Ponadto� środki� finansowe� są�

równieE� dostępne� w� ramach� innych� instrumentów� geograficznych� i� tematycznych� (takich� jak�

instrument� finansowania� współpracy� na� rzecz� rozwoju,� instrument� na� rzecz� stabilności,� program�

„Inwestowanie� w� ludzi”� oraz� EIDHR).� Inne� programy� finansowe,� które� okazały� się� skutecznym�

narzędziem�zwalczania�handlu� ludźmi,� to�program�Daphne� III� (2007–2013),�koncentrujący�się�na�

przemocy� wobec� dzieci,� młodzieEy,� kobiet� i� innych� zagroEonych� grup,� jak� równieE� program�

Bezpieczniejszy� Internet�Plus� (2005–2008).�Ponadto�w�lutym�2008�roku�opublikowano�w�ramach�

programu� tematycznego� „Inwestowanie� w� ludzi”� zaproszenie� do� składania� wniosków��

o�finansowanie�projektów�dotyczących�handlu�dziećmi.�

Obchody�pierwszego�Europejskiego�Dnia�Przeciwdziałania�Handlowi�Ludźmi�18�października�

2007� r.� poświęcone� były� podejściu� do� polityki� zwalczania� handlu� ludźmi� opartemu� na� prawach�

człowieka.�Korzystając�z�tej�okazji,�Komisja�przedstawiła�zalecenia�w�sprawie�rozpoznawania�ofiar�

handlu� ludźmi� i� zgłaszania� tego� odpowiednim� słuEbom80,� w� których� wzywa� do� stworzenia�

krajowych�mechanizmów�opartych�na�współpracy�między�rządami�a�organizacjami�społecznymi.��

�������������������������������������������������
80� http://ec.europa.eu/justice_home/news/information_dossiers/anti_trafficking_day_07/documents_en.htm.�
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4.8.� Międzynarodowy�Trybunał�Karny�a�zwalczanie�bezkarności�

PowaEne� zbrodnie� podlegające� jurysdykcji� Międzynarodowego� Trybunału� Karnego� (MTK)� są�

źródłem� zaniepokojenia� Unii� Europejskiej,� która� jest� zdecydowana� podjąć� współpracę� na� rzecz�

zapobiegania�tym�zbrodniom�i�ukrócenia�bezkarności�ich�sprawców.�

Po�wejściu�w�Eycie�statutu�rzymskiego�Unia�Europejska�zaktualizowała�w�dniu�16�czerwca�2003�r.�

swoje�wspólne�stanowisko�z�2001�roku�w�sprawie�Międzynarodowego�Trybunału�Karnego81.�Celem�

wspólnego� stanowiska� jest� wsparcie� skutecznego� funkcjonowania� MTK� oraz� propagowanie�

powszechnego�wsparcia�dla�niego�poprzez�promowanie�moEliwie�najszerszego�udziału�w�statucie�

rzymskim.��

W�tym�kontekście�UE�wydała�broszurę,�która�przedstawia�działania�UE�na�rzecz�MTK82.�Broszura�

dostępna�jest�na�stronie�internetowej�Rady:�(http://consilium.europa.eu/icc).�

Zgodnie� ze�wspólnym� stanowiskiem�UE,�w�okresie� objętym�niniejszym� sprawozdaniem,� kwestie�

związane�z�MTK�figurowały�w�porządkach�obrad�wielu�waEnych�szczytów�i�dialogów�politycznych�

z� krajami� trzecimi� (np.� podczas� szczytu� Afryka–UE).� UE� w� dalszym� ciągu� wystosowywała�

démarche� do� krajów� trzecich,� aby� zachęcić� do� ratyfikacji� statutu� rzymskiego� i� porozumienia��

w� sprawie� przywilejów� i� immunitetów� oraz� w� miarę� moEliwości� zapobiec� podpisywaniu� przez�

państwa�dwustronnych�porozumień�o�niedostarczaniu�osób�trybunałowi.��

PoniewaE�Afryka� jest� dla� UE�waEnym� priorytetem,� szczyt� UE–Afryka�w� Lizbonie� (8–9� grudnia�

2007� r.)� był� w� tym� kontekście� przełomowym� wydarzeniem� o� historycznym� znaczeniu.� UE�

zobowiązała� się� do� uwzględniania� poparcia� dla� MTK� we� wszystkich� swoich� politykach,��

a� partnerstwo� strategiczne� Afryka–UE:� wspólna� strategia� Afryka–UE83� przyjęte� na� szczycie� jest�

dobrym�przykładem�sytuacji,�w�której�obydwie�strony�zobowiązują�się�do�zwalczania�bezkarności��

i�wspierania�wzmocnienia�i�skutecznego�funkcjonowania�MTK.��

�������������������������������������������������
81� Wspólne�stanowisko�Rady�z�dnia�16�czerwca�2003�r.�Dz.U.�L�150�z�18.6.2003,�s.�67.�Tekst�dostępny�na�stronie�

internetowej�Rady�w�11�językach�UE�(FR,�DA,�EL,�ES,�IT,�NL,�DE,�PT,�FI,�SV�i�EN)�oraz�po�chińsku,�rosyjsku�
i�arabsku.�

82� Luty�2008�roku.�
83� Dok.�16344/07.�
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Kraje,�w�których�UE�występowała�z�démarche�na�rzecz�propagowania�powszechności�

i�integralności�statutu�rzymskiego�

Unia�Afrykańska,�AzerbejdEan,�Chile,�Gwinea�Bissau,�Indie,�Kamerun,�Katar,�Kazachstan,�

Madagaskar,�Malezja,�Maroko,�Mołdawia,�Mozambik,�Nepal,�Republika�Zielonego�Przylądka,�

Surinam,�Ukraina,�WybrzeEe�Kości�Słoniowej�

�

Opierając�się�na�zawartej�w�2006�roku�Umowie�o�współpracy�i�pomocy�między�Międzynarodowym�

Trybunałem�Karnym�a�Unią�Europejską,�obie�organizacje�zakończyły�w�kwietniu�2008�r.�prace�nad�

ustaleniami� wykonawczymi� dotyczącymi� wymiany� informacji� niejawnych84.� Ustalenia� te� bez�

wątpienia�przyczynią�się�do�pogłębienia�współpracy�między�obydwiema�instytucjami.�

Plan�działania�UE�z�2004�roku85�stanowi�uzupełnienie�wspólnego�stanowiska.�Pośród�innych�celów�

przewiduje� on,� Ee:� „MTK� powinien� być� uwzględniany� w� stosunkach� zewnętrznych� UE.� Pod� tym�

względem� ratyfikację� i� wdro&enie� statutu� rzymskiego� nale&y� przywoływać� w� kontekście� praw�

człowieka�w�trakcie�negocjowania�porozumień�między�UE�a�państwami�trzecimi”.�

Do� tej� pory� jedynym�wiąEącym� instrumentem� prawnym� zawierającym� klauzulę� dotyczącą�MTK�

jest� umowa� z� Kotonu� z� 2005� roku,� która� ma� zastosowanie� do� 79� państw� Afryki,� Karaibów��

i�Pacyfiku�oraz�UE86.�Komisja�Europejska�wynegocjowała�włączenie�klauzul�dotyczących�MTK�do�

planów�działania�w�ramach�europejskiej�polityki�sąsiedztwa�z�Armenią,�AzerbejdEanem,�Egiptem,�

Gruzją,� Jordanią,� Libanem,�Mołdawią� i�Ukrainą.� Projekty� klauzul� dotyczących�MTK� są� obecnie�

negocjowane�z�Ameryką�Środkową,�Tajlandią�i�Wietnamem.�Umowa�o�partnerstwie�i�współpracy�

(UPiW)�z�Indonezją�została�zatwierdzona�przez�Radę�w�czerwcu�2007�roku�i�ma�zostać�podpisana�

przez� obie� strony� jeszcze� w� tym� roku.� Zawiera� ona� klauzulę� dotyczącą� MTK� zobowiązującą�

Indonezję�do�przystąpienia�do�statutu�rzymskiego.�Porozumienie�dotyczące�klauzuli�osiągnięto�juE�

takEe�podczas�negocjacji�prowadzonych�obecnie�z� Irakiem,�RPA�i�Wspólnotą�Andyjską.�Mandaty�

negocjacyjne� dotyczące� umów� o� współpracy� z� Chinami,� Federacją� Rosyjską� i� Ukrainą� równieE�

zawierają�wzmianki�o�klauzuli�dotyczącej�MTK.�

�������������������������������������������������
84� Dok.�8349/08�REV�1,�8410/08�i�8786/08.�
85� Dok.�5742/04.�Tekst�dostępny�w�językach�angielskim�i�francuskim,�a�takEe�chińskim,�rosyjskim�i�arabskim.�
86� Art.�11�umowy�z�Kotonu�(Dz.U.�L�317�z�15.12.2000,�s.�3–352,�zmieniony�w�Dz.U.�L�209�z�11.8.2005,�s.�27–53).�
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W�okresie�objętym�sprawozdaniem�statut�rzymski�MTK�został�ratyfikowany�przez�108.�państwo.�

Kolejne� kluczowe�wydarzenia� związane� z� działalnością�MTK�w�okresie� objętym� sprawozdaniem�

to:�

•� 6.�i�7.�sprawozdanie�prokuratora�MTK�(przedłoEone�Radzie�Bezpieczeństwa�ONZ�w�grudniu�

2007�i�w�czerwcu�2008�roku),�które�po�raz�kolejny�potwierdziło,�Ee�rząd�Sudanu�nie�wykazuje�

woli� współpracy� z� Trybunałem� oraz� Ee� dwaj� podejrzani,� w� stosunku� do� których� Trybunał�

wydał�w�dniu�27�kwietnia�2007�r.�nakaz�aresztowania,�są�nadal�na�wolności,�sprawują�swoje�

urzędy�i�popełniają�akty�wymierzone�przeciwko�ludności�cywilnej.��

•� aresztowanie� w� maju� 2008� roku� i� przekazanie� Trybunałowi� JeanNPierre'a� Bemby,�

domniemanego� przewodniczącego� i� przywódcy� sił� zbrojnych� Ruchu� Wyzwolenia� Konga�

(MLC),� w� związku� z� popełnionymi� przez� niego� w� Republice� Środkowoafrykańskiej�

domniemanymi� zbrodniami� (dwa� zarzuty� zbrodni� przeciwko� ludzkości� i� cztery� zarzuty�

zbrodni�wojennych).��

W�związku�z� sytuacją�w�Darfurze�UE�wywierała� równieE�zwiększony�nacisk�na�Sudan�w� formie�

róEnych�konkluzji�Rady87,�oświadczenia�prezydencji�wydanego�w�imieniu�UE88,�rezolucji�PE89�oraz�

konkluzji�Rady�Europejskiej90�z�czerwca�2008�roku,�w�których�„Rada�Europejska�wezwała�Radę�

ds.� Ogólnych� i� Stosunków� Zewnętrznych� do� kontynuacji� uwa&nej� obserwacji� rozwoju� sytuacji��

w�Sudanie� i�do�rozwa	enia�dodatkowych�środków�w�przypadku�braku�pełnej�współpracy� z�O#Z��

i�innymi�instytucjami,�w�tym�MTK”.�

W� 2008� roku� członkowie� podgrupy� ds.� MTK� w� działającej� w� ramach� Rady� Grupie� Roboczej�

ds.�Międzynarodowego�Prawa�Publicznego�nadal�omawiali�kwestie�dotyczące�międzynarodowego�

prawa�karnego� z� Johnem�B.�Bellingerem� III,� doradcą� prawnym�w� amerykańskim�Departamencie�

Stanu.�

�������������������������������������������������
87� Grudzień�2007�roku�(dok.�16395/07),�styczeń�2008�roku�(dok.�5922/08)�i�czerwiec�2008�roku�(dok.�10832/08).��
88� Dok.�7918/08.�
89� P6_TANPROV(2008)0238.�
90� Dok.�11018/08.�
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W� całym� okresie� objętym� sprawozdaniem� Komisja� i� państwa� członkowskie� w� dalszym� ciągu�

finansowały� między� innymi� działania� Koalicji� na� rzecz� Międzynarodowego� Trybunału� Karnego��

i� organizacji� Parlamentarzyści� na� Rzecz� Działań� Globalnych,� których� starania� mają� nieocenioną�

wartość�w�promowaniu�ratyfikacji�i�wdraEania�statutu�rzymskiego�oraz�monitorowaniu�prac�MTK.�

Komisja�w�dalszym�ciągu�finansowała�program�MTK�dla�urzędników�i�wizytujących�specjalistów.�

Państwa� członkowskie� nadal� finansowały� takie� organizacje� jak� sieć� międzynarodowego� prawa�

karnego� i� Instytut�Międzynarodowych�Śledztw.�Państwa�członkowskie�wnosiły� równieE�wkład�do�

działającego�w�ramach�MTK�funduszu�powierniczego�na�rzecz�ofiar�i�funduszu�powierniczego�na�

rzecz� krajów� najmniej� rozwiniętych;� ten� ostatni�ma� za� zadanie� umoEliwiać� delegacjom� z� krajów�

najmniej� rozwiniętych� uczestnictwo� w� posiedzeniach� Zgromadzenia� PaństwNStron.� Dysponując�

środkami� o� wartości� 4,9� mln� EUR� w� ramach� EIDHR,� Komisja� ogłosiła� pod� koniec� 2007� roku�

zaproszenie� do� składania� wniosków� na� lata� 2007–2008� (wsparcie� dla� światowych� kampanii�

społeczeństwa�obywatelskiego�mających�na�celu�zapewnienie�skutecznego�funkcjonowania�MTK).�

Komisja� i� państwa� członkowskie� udzielały� równieE� wsparcia� politycznego� i� finansowego�

trybunałom� ad� hoc,� takim� jak�Międzynarodowy� Trybunał� Karny� dla� Rwandy,�Międzynarodowy�

Trybunał� Karny� dla� Byłej� Jugosławii,� Nadzwyczajny� Trybunał� dla� Sierra� Leone� (który,�

rozpocząwszy� 4� czerwca� 2007� r.� proces� Charlesa� Taylora� wezwał� pierwszego� świadka�w� tymEe�

procesie� 7� stycznia� 2008� r.,� oraz� który� zakończył� 28� maja� 2008� r.� sprawę� Prokurator� przeciw�

Moininie� Fofanie� i� Allieu� Kondewie,� łącznie� z� apelacją)� oraz� Nadzwyczajne� Izby� Sądów��

w�KambodEy�(ECCC),�znane�równieE�jako�Trybunał�ds.�Czerwonych�Khmerów,�w�którym�w�dniu��

4�lutego�2008�r.,�po�oskarEeniu�i�aresztowaniu�pięciu�byłych�członków�reEimu,�odbyły�się�pierwsze�

przesłuchania.��
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4.9.� Prawa�człowieka�a�terroryzm�

UE� przywiązuje� duEą� wagę� do� zagwarantowania� pełnej� i� skutecznej� ochrony� praw� człowieka��

i� podstawowych� wolności� w� Europie� i� na� całym� świecie� w� kontekście� zwalczania� terroryzmu.�

Skuteczne�środki�do�walki�terroryzmem�oraz�ochrona�praw�człowieka�nie�stoją�w�sprzeczności,�lecz�są�

celami,� które� się�wzajemnie� uzupełniają� i�wzmacniają.� Strategiczne� zobowiązanie�Unii� Europejskiej,�

określone�w�strategii�zwalczania�terroryzmu,�jest�w�tym�względzie�bardzo�wyraźne:�„(NaleEy)�zwalczać�

terroryzm� na� świecie� przy� równoczesnym� poszanowaniu� praw� człowieka,� jak� równieE� podwyEszać�

poziom� bezpieczeństwa� w� Europie,� co� pozwoli� jej� obywatelom� na� Eycie� w� przestrzeni� wolności,�

bezpieczeństwa� i� sprawiedliwości.”� Społeczeństwa� demokratyczne� będą� w� stanie� trwale� rozwiązać�

problem�terroryzmu�tylko�wtedy,�jeśli�pozostaną�wierne�swoim�wartościom.�Walka�UE�z�terroryzmem�

jest� mocno� osadzona� w� ramach� prawnych,� które� zapewniają� poszanowanie� praw� człowieka��

i� podstawowych�wolności91.�UE�pozostaje�mocno�zaangaEowana� na� rzecz� całkowitego�zakazu� tortur�

oraz� okrutnego,� nieludzkiego� lub� poniEającego� traktowania� i� karania.� Istnienie� tajnych� miejsc�

odosobnienia,� w� których� osoby� zatrzymane� są� przetrzymywane� w� próEni� prawnej,� nie� jest� zgodne��

z�międzynarodowym�prawem�humanitarnym�i�prawem�dotyczącym�praw�człowieka92.��

W� oświadczeniach� na� rozmaitych� forach� Organizacji� Narodów� Zjednoczonych� UE� wielokrotnie�

potwierdzała,� jak� duEe� znaczenie� ma� zapewnienie� poszanowania� praw� człowieka� w� walce��

z� terroryzmem.� Prezydencja,� wypowiadając� się� w� imieniu� Unii� Europejskiej� na� forum� Komitetu�

Zgromadzenia�Ogólnego�ONZ�ds.�Środków�Zwalczania�Międzynarodowego�Terroryzmu�w�lutym�2008�

roku,�stwierdziła,�Ee�współpraca�międzynarodowa�na�rzecz�walki�z�terroryzmem�musi�odbywać�się�w�

zgodzie� z� prawem� międzynarodowym,� w� tym� z� Kartą� ONZ� i� stosownymi� międzynarodowymi�

konwencjami� i� protokołami,� zwłaszcza� w� dziedzinie� prawa� dotyczącego� praw� człowieka,� prawa�

dotyczącego� uchodźców� i� międzynarodowego� prawa� humanitarnego.� W� przedłoEonym� Radzie�

Bezpieczeństwa� ONZ� 19� marca� 2008� r.� oświadczeniu� w� sprawie� zagroEenia� dla� pokoju��

i�bezpieczeństwa�na�świecie�wywołanego�przez�akty�terrorystyczne�prezydencja�stwierdziła,�Ee�wszelkie�

środki�podejmowane�w�celu�walki�z�terroryzmem�muszą�być�zgodne�z�zobowiązaniami�wynikającymi��

z� prawa� międzynarodowego,� a� zwłaszcza� prawa� dotyczącego� praw� człowieka,� prawa� dotyczącego�

uchodźców� i� międzynarodowego� prawa� humanitarnego.� Ponadto� podczas� wznowionego� szóstego�

posiedzenia� Rady� Praw� Człowieka� w� grudniu� 2007� roku� UE� wspierała� przedłuEenie� mandatu�

specjalnego�przedstawiciela�ds.�promocji�i�ochrony�praw�człowieka�podczas�zwalczania�terroryzmu.��

�������������������������������������������������
91� Strategia� UE� w� walce� z� radykalizacją� postaw� i� rekrutacją� terrorystów� przewidująca� skuteczne� informowanie�

o�wartościach�i�polityce�UE.��
92� Konkluzje�Rady�z�11�grudnia�2006�r.�
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UE� w� dalszym� ciągu� prowadziła� dogłębny� dialog� z� doradcą� prawnym� w� amerykańskim�

Departamencie� Stanu� dotyczący� prawa� międzynarodowego� i� róEnych� aspektów� walki��

z� terroryzmem.� Spotkania� te� umoEliwiły� szczegółową� wymianę� poglądów� na� temat� złoEonych�

kwestii�prawa�międzynarodowego,�jakie�pojawiają�się�w�trakcie�prowadzenia�walki�z�terroryzmem.�

Dialog�ten�przyczynia�się�do�lepszego�zrozumienia�tego,�jak�naleEy�prowadzić�walkę�z�terroryzmem�

w� poszanowaniu� prawa,� takEe� prawa� międzynarodowego,� w� tym� międzynarodowego� prawa�

dotyczącego�praw�człowieka.��

W�kontekście� partnerstwa� euroNśródziemnomorskiego�Komisja�Europejska� i� czeskie�ministerstwo�

spraw� zagranicznych� zorganizowały� w� Pradze� w� dniach� 16–17� czerwca� 2008� r.� seminarium��

pt.� „Przestrzeganie� praw� człowieka� podczas� walki� z� terroryzmem� zgodnie� z� prawem�

międzynarodowym”.� Kodeks� postępowania� w� sprawie� przeciwdziałania� terroryzmowi� przyjęty��

w� listopadzie� 2005� roku� na� szczycie� euroNśródziemnomorskim� w� Barcelonie� wzywał� do�

podejmowania�zdecydowanych,�ale�jednocześnie�proporcjonalnych�reakcji�na�ataki�terrorystyczne;�

reakcje�te�powinny�być�mocno�oparte�na�międzynarodowych�i�krajowych�ramach�prawnych,�co�ma�

zapewnić� poszanowanie� praw� człowieka� i� podstawowych� wolności.� W� związku� z� powyEszym�

ministrowie�spraw�zagranicznych�krajów�uczestniczących�w�partnerstwie�euroNśródziemnomorskim�

zaproponowali� na� posiedzeniu� w� Tampere,� by� zorganizować� regionalne� seminarium� poświęcone�

przestrzeganiu� praw� człowieka� zgodnie� z� prawem� międzynarodowym� podczas� walki��

z� terroryzmem.� Seminarium� w� Pradze� zgromadziło� ponad� stu� przedstawicieli� rządów�

i�społeczeństwa� obywatelskiego� z� krajów� uczestniczących� w� partnerstwie��

euroNśródziemnomorskim.� Dotyczyło� takich� kwestii� jak� walka� z� dyskryminacją,� gwarancja�

wolności� wyraEania� opinii,� przeciwdziałanie� stosowaniu� tortur� i� prawo� do� rzetelnego� procesu�

sądowego.�W� trakcie� seminarium�przyjęto� obszerne� zalecenia,� które� będą� stanowić� podstawę�dla�

dalszej�pracy�partnerów�euroNśródziemnomorskich�w�tym�względzie.��

W�dniu�12�grudnia�2007�r.�Parlament�Europejski�przyjął�rezolucję�w�sprawie�walki�z�terroryzmem,�

w�której�wezwał�do�jak�najbardziej�skrupulatnego�przestrzegania�praw�człowieka�w�trakcie�działań�

antyterrorystycznych.� W� dniu� 28� lutego� 2008� r.� w� Parlamencie� Europejskim� odbyło� się� jawne�

posiedzenie� poświęcone� Guantanamo� Bay.� W� trakcie� posiedzenia� omówiono� kwestie�

międzynarodowych�zobowiązań�prawnych�mających�zastosowanie�do�Guantanamo�Bay,� takie� jak�

przysługujące� osobom� przetrzymywanym� prawa� proceduralne,� zasada� nieodsyłania� (non�

refoulement)�oraz�kwestia�przesiedlenia�osób�wypuszczonych�z�Guantanamo.��
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4.10.� Prawa�człowieka�a�działalność�gospodarcza�

W�kontekście� globalizacji� rosnący�wpływ�podmiotów�niepaństwowych,� takich� jak� transnarodowe�

korporacje,� stawia�kluczowe�pytania�dotyczące� roli� i�obowiązków� tych�podmiotów�w�odniesieniu�

do�praw�człowieka,�zarówno�na�poziomie�krajowym,�jak�i�międzynarodowym.�W�ostatnim�okresie�

kwestia� ta� coraz� bardziej� wysuwa� się� na� pierwszy� plan,� prowadząc� do� istotnej� debaty� na� temat�

związku� między� prawami� człowieka� a� działalnością� gospodarczą,� stwierdzonego� wyraźnie� juE��

w� Powszechnej� Deklaracji� Praw� Człowieka,� która� w� 1948� roku� wzywała,� aby� „wszyscy� ludzie��

i�wszystkie�organy�społeczeństwa”�dąEyły�do�poszanowania�tych�praw�i�podstawowych�wolności.�

UE�jest�mocno�zaangaEowana�w�tę�waEną�dyskusję�i�popiera�rozmaite�inicjatywy�w�tej�dziedzinie,�

zwłaszcza�na�szczeblu�ONZ�i�w�związku�z�pojęciem�odpowiedzialności�społecznej�przedsiębiorstw�

(Corporate� Social� Responsibility� –� CSR).� UE� jest� równieE� zdeterminowana,� aby� zapewnić�

pozytywny� wpływ� prowadzonej� przez� siebie� polityki� handlowej� na� kwestię� poszanowania� praw�

człowieka� na� świecie,� czym� przyczynia� się� do� godnej� pracy� i� zrównowaEonego� rozwoju,�w� tym�

przez�dwustronne�umowy�handlowe.�

W�okresie� objętym� sprawozdaniem�UE�bacznie� obserwowała� pracę� specjalnego�przedstawiciela�

sekretarza� generalnego� O�Z� do� spraw� praw� człowieka� oraz� korporacji� transnarodowych��

i�innych�przedsięwzięć�gospodarczych,�który�7�kwietnia�2008�r.�opublikował�drugie�sprawozdanie�

dla� Rady� Praw� Człowieka.� Sprawozdanie� to� –� które� uzupełniały� dwa� addenda� i� dodatkowe�

sprawozdanie� pt.� „Wyjaśnienie� pojęć� »sfera� wpływów«� i� »współudział«”� –� przedstawia� ramy�

pojęciowe�i�polityczne�przekazane�Radzie�do�analizy�i�jest�zbudowane�wokół�trzech�podstawowych�

zasad:� obowiązek� państwa�w� zakresie� ochrony� praw� człowieka� przed� naruszeniami� przez� strony�

trzecie,�w�tym�podmioty�gospodarcze,�obowiązek�przestrzegania�praw�człowieka�przez�firmy�oraz�

konieczność�zapewnienia�skuteczniejszego�dostępu�do�środków�naprawczych.�UE�wzięła�aktywny�

udział� w� interaktywnym� dialogu� na� podstawie� tego� sprawozdania� podczas� 8.� sesji� Rady� Praw�

Człowieka� w� dniach� 3–4� czerwca� 2008� r.� UE� z� zadowoleniem� przyjęła� decyzję� o� przedłuEeniu�

mandatu�specjalnego�przedstawiciela�na�kolejne�trzy�lata.��

UE� starała� się� w� bardziej� znaczący� sposób� uwzględniać� pojęcie� zrównowaEonego� rozwoju��

w� dwustronnych� negocjacjach� handlowych� i� promować� skuteczne� wprowadzanie� w� Eycie�

podstawowych� norm� pracy,� uEywając� w� tym� celu� pozytywnych� narzędzi� i� przyjmując� podejście�

oparte� na� współpracy.� Stosowała� równieE� zachęty� handlowe� jako� sposób� zachęcenia� do�

przestrzegania�międzynarodowych� zasad�w� zakresie� praw� człowieka/prawa� pracy,� zasad� ochrony�

środowiska�i�właściwego�zarządzania.�
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Ponadto� istotną�częścią� starań�UE�na� rzecz�poszanowania�podstawowych�praw�człowieka� i�pracy�

jest� unijny� „Ogólny� system�preferencji� ”� (GSP);� jest� on�waEny�pomimo� tego,� Ee� nie� jest� umową�

wynegocjowaną�z�krajami� trzecimi,� tylko�projektem�autonomicznym.�W� ramach�wprowadzonego��

w�2005�roku�planu�GSP+�przyznawane�są�dodatkowe�preferencje�taryfowe�jako�zachęta�handlowa�

dla�krajów�beneficjentów,�które� są�w� trudnym�połoEeniu� i� które�podpisały� i� skutecznie�wdroEyły�

osiem�konwencji�MOP�dotyczących�podstawowych�norm�pracy�(a� takEe� inne�konwencje,�których�

wykaz� znajduje� się� w� załączniku� III� do� rozporządzenia� Rady� 980/2005).� Podczas� składania�

wniosków� o� objęcie� planem� GSP+� i� podczas� korzystania� z� tego� planu� kraje� beneficjenci�

zobowiązują�się�do�kontynuowania�procesu�ratyfikacji�i�skutecznego�wdraEania�tych�konwencji.��

Komisja� Europejska� nadal� współpracuje� ze� społeczeństwem� obywatelskim� i� sektorem�

przedsiębiorstw,�propagując�program�godnej�pracy�na�całym�świecie93.��

Zgodnie� z� komunikatem� Komisji� pt.� „Realizacja� partnerstwa� na� rzecz� wzrostu� gospodarczego��

i� zatrudnienia:� uczynienie� Europy� liderem� w� zakresie� odpowiedzialności� społecznej�

przedsiębiorstw94”� UE� w� dalszym� ciągu� propagowała� odpowiedzialność� społeczną�

przedsiębiorstw� (CSR)� na� skalę� światową� z� myślą� o� maksymalnym� zwiększeniu� udziału�

przedsiębiorstw�w�osiąganiu�określonych�przez�ONZ�milenijnych�celów�rozwoju.�W�konkluzjach�

prezydencji� z� Rady� Europejskiej,� która� odbyła� się� 14� grudnia� 2007� r.,� Rada� Europejska� uznała�

między� innymi� rolę,� jaką� partnerzy� społeczni� i� społeczeństwo� obywatelskie� odgrywają� przy�

unowocześnianiu� europejskich� rynków� pracy,� ułatwianiu� zmian� w� zakresie� zarządzania,�

wzmacnianiu� ochrony� socjalnej� i� włączenia� społecznego,� tworzeniu� nowych� moEliwości��

i�zwalczaniu�dyskryminacji.��

Do�propagowania�CSR�na�szczeblu�międzynarodowym�przyczyniła�się�równieE�współpraca�między�

MOP� a� UE.� W� okresie� objętym� sprawozdaniem� pracodawcy,� pracownicy� i� rządy� dąEyli� do�

znacznego�wzmocnienia�działań�MOP�w�zakresie�CSR,�w�tym�w�dziedzinie�globalnych�łańcuchów�

dostaw.� UE� aktywnie� wspierała� przyjęcie� zaleceń� dotyczących� propagowania� zrównowaEonych�

przedsiębiorstw;�było�to�jedno�z�zagadnień,�które�znalazło�się�w�porządku�obrad�Międzynarodowej�

Konferencji�Pracy�w�czerwcu�2007�roku.��

�������������������������������������������������
93� Zob.�rozdział�4.12�„Prawa�gospodarcze,�społeczne�i�kulturalne”.��
94� COM(2006)�136�wersja�ostateczna�z�22.3.2006.�
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W�grudniu�2007�roku,�–�działając�zgodnie�z�zaleceniem�Parlamentu�Europejskiego�uwzględnionym�

w� rezolucji� na� temat� CSR� przyjętej� w� marcu� 2007� roku,� pięć� lat� po� zakończeniu� Światowego�

Szczytu�ZrównowaEonego�Rozwoju�w�Johannesburgu�–�Komisja�zorganizowała�międzynarodową�

konferencję�pt.�„Światowy�wymiar�CSR:�jaka�rola�przypada�UE?”�

W� okresie� objętym� sprawozdaniem� Komisja� sfinansowała� kilka� projektów� skierowanych� do�

odpowiednich� europejskich� podmiotów� i� mających� na� celu� podniesienie� świadomości� istnienia�

uzgodnionych� na� szczeblu� międzynarodowym� instrumentów� w� dziedzinie� CSR� i� praw� człowieka�

w�miejscu� pracy� oraz� ich� skrupulatniejsze� przestrzeganie.� W� ogłoszonym� w� kwietniu� 2008� roku�

zaproszeniu� do� składania� wniosków� o� finansowanie� dotyczących� CSR� za� główny� priorytet� uznano�

promowanie��

w�Europie�i�w�krajach�trzecich�zintegrowanego�podejścia�na�rzecz�godnej�pracy�w�łańcuchu�dostaw.�

Ponadto� UE� brała� udział� w� pracach� prowadzonych� w� ramach� Komitetu� Inwestycyjnego� OECD.�

Komitet� ten� jest� odpowiedzialny� za� przegląd�wdroEenia�Wytycznych�OECD� dla� przedsiębiorstw�

wielonarodowych.�UE�była�silnie�zaangaEowana�w�opracowanie�i�rozpowszechnianie�Wskazówek�

OECD� dla� przedsiębiorstw� wielonarodowych� dotyczących� ryzyka� związanego� z� inwestowaniem��

w� krajach� o� słabszym� systemie� sprawowania� rządów,� które� to� wskazówki� zostały� dodatkowo�

rozwinięte�na�szczyt�G8�w�Gleneagles�w�2005�roku95.�Wskazówki�te�odpowiadają�między�innymi�

na� potrzebę�monitorowania�międzynarodowych� instrumentów�w� dziedzinie� praw� człowieka� oraz�

wyzwań� w� tym� zakresie� związanych� z� zarządzaniem� siłami� bezpieczeństwa.� Biorąc� pod� uwagę�

wynik� szczytu� G8� w� Heiligendamm� z� 2007� roku,� poświęconego� odpowiedzialności� społecznej�

i�godnej�pracy,�Komisja�udzieliła�wsparcia�projektom�OECD�dotyczącym�CSR�we�wschodzących�

gospodarkach�oraz�dialogowi�między�G8�a�G5�poświęconemu�CSR.�Komisja�wzięła�równieE�udział�

w�poświęconych�CSR�obradach�wysokiego�szczebla�przy�okrągłym�stole,�które�zorganizowane�były�

wspólnie�przez�MOP�i�OECD�i�odbyły�się�w�dniach�23–24�czerwca�2008�r.��

4.11.� Demokracja�i�wybory�

Propagowanie�demokracji�leEy�u�podstaw�polityki�zagranicznej�i�bezpieczeństwa�UE.�Umocnienie�

instytucji�demokratycznych�oraz�propagowanie�rządów�prawa�i�praw�człowieka�stanowią�kluczowe�

cele� partnerstwa� UE� z� krajami� trzecimi.� Niniejszy� rozdział� poświęcony� jest� wkładowi,� jaki� UE�

wnosi� w� mechanizmy� demokracji� dzięki� misjom� obserwacji� wyborów� i� pomocy� udzielanej��

w�trakcie�ich�organizacji.�

�������������������������������������������������
95� Wskazówki� dotyczące� ryzyka� przyjęte� przez� Radę� OECD� 8� czerwca� 2006� r.� są� dostępne� pod� adresem:�
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Wybory� są� przykładem� wykorzystania� praw� człowieka� w� praktyce.� Demokratyczny� proces�

wyborczy� jest� elementem� systemu� rządów� mogącym� zapewnić� poszanowanie� praw� człowieka��

i�praworządność,�przyczyniając�się�w�ten�sposób�do�zapobiegania�konfliktom�z�uEyciem�przemocy.�

Niemniej� jednak� nie� we� wszystkich� jeszcze� przypadkach� wybory� dają� ludziom� rzeczywistą�

moEliwość� swobodnego� wybrania� swoich� przedstawicieli.� Przejście� do� demokracji� jest� wysoce�

złoEonym�procesem,�który�jest�ściśle�powiązany�z�wydarzeniami�natury�społecznej,�gospodarczej,�

kulturalnej,�a�takEe�z�wydarzeniami�związanymi�z�polityką�bezpieczeństwa.��

Dlatego�teE,�aby�przyczyniać�się�do�przeprowadzania�uczciwych,�demokratycznych�wyborów,�UE�

udziela�wsparcia�w�tej�dziedzinie�wielu�krajom�partnerskim.��

UE�jest�na�światowej�scenie�politycznej�jednym�z�wiodących�aktorów,�którzy�wspierają�organizację�

wyborów;� podejście,� które� stosuje,� zostało� przedstawione� w� komunikacie� Komisji� z� 2000� roku��

w� sprawie� pomocy� wyborczej� i� obserwacji� wyborów96.� Główne� elementy� wsparcia� udzielanego�

w�tym�zakresie�przez�UE�to�misje�obserwacji�wyborów�i�pomoc�w�organizacji�wyborów.�

Obserwacja�wyborów,�zwłaszcza�obserwacja�długotrwała,�prowadzona�w� ramach�unijnych�misji�

obserwacji� wyborów,� jest� szczególną� okazją� do� oceny� procesu� wyborczego� według�

międzynarodowych� standardów� i�najlepszych�praktyk�dotyczących�uczciwych� i� demokratycznych�

wyborów.� Międzynarodowe� standardy� ustanowione� przez� międzynarodowe� i� regionalne� traktaty��

i� zobowiązania� polityczne,� które� obserwowany� kraj� zgodził� się� uznać� za� wiąEące,� obejmują�

powszechne� zasady� mające� zastosowanie� do� przeprowadzania� wyborów,� takie� jak� podstawowe�

wolności� i� prawa� polityczne� przedstawione� w� Powszechnej� Deklaracji� Praw� Człowieka� oraz�

w�Międzynarodowym�pakcie�praw�obywatelskich�i�politycznych.�Unijne�misje�obserwacji�wyborów�

oceniają� równieE,� czy� wybory� zostały� przeprowadzone� zgodnie� z� najlepszymi� praktykami�

dotyczącymi� wyborów� demokratycznych,� takimi� jak� przejrzystość� procesu� wyborczego,�

bezstronność� w� działaniach� administracji� wyborczej� i� wykorzystaniu� zasobów� państwa� i� równy�

dostęp�w�podobnym�wymiarze�czasowym�do�wszelkich�mediów�publicznych.�

UE� nieustannie� dąEy� do� zapewnienia� najwyEszych� standardów� podczas� obserwacji� wyborów.��

W� okresie� objętym� sprawozdaniem� Komisja� Europejska� wydała� dwa� podręczniki� UE�

przedstawiające,�jak�międzynarodowe�standardy�i�najlepsze�praktyki�dotyczące�wyborów�powinny�

być�wykorzystywane�podczas�przeprowadzanej�przez�UE�obserwacji�wyborów.�

�������������������������������������������������
www.oecd.org/dataoecd/26/21/36885821.pdf.�

96� COM(2000)�191;�komunikat�został�zatwierdzony�przez�Radę�i�Parlament�Europejski�w�2001�roku.�
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„Podręcznik� obserwacji� wyborów� UE”� został� całkowicie� zmieniony,� aby� uwzględnić� nowe�

aspekty� metod� obserwacji� i� oceny� procesów� wyborczych� stosowanych� przez� UE.� Zawiera� on�

szczegółowy�opis�wszystkich�metod�wykorzystywanych�przez�unijne�misje�obserwacji�wyborów�

i� kładzie� szczególny� nacisk� na� to,� jak� w� sprawozdaniach� i� ocenie� uwzględniane� są�

międzynarodowe� standardy.� Wyjaśnia� równieE,� jak� przygotowuje� się,� przeprowadza� i� wdraEa�

unijne�misje�obserwacji�wyborów.��

„Kompendium�międzynarodowych�standardów�wyborczych”�przedstawia�obowiązki�i�zobowiązania�

kaEdego�państwa�będącego�sygnatariuszem�międzynarodowych�i�regionalnych�instrumentów.�Celem�

tego� dokumentu� jest� zwiększenie� odniesień� do� międzynarodowych� standardów� w� ocenach��

i�sprawozdaniach�unijnych�misji�obserwacji�wyborów,�a�takEe�w�pracach�innych�międzynarodowych�

i�krajowych�obserwatorów�oraz�podmiotów�związanych�z�wyborami97.��

�

Konsolidacja� europejskiego� podejścia� do� kwestii� obserwacji�wyborów�wśród� specjalistów�w� tym�

zakresie�pochodzących�z�UE�oraz�wśród�krajów�partnerskich�UE�stanowi�jeden�z�priorytetów�UE.�

W�związku�z�powyEszym�w�okresie�objętym�sprawozdaniem�przygotowano�projekt,�którego�celem�

jest� organizacja� kompleksowych� szkoleń� dla� członków� głównych� zespołów� i� obserwatorów�

długoterminowych�unijnych�misji�obserwacji�wyborów,�a� takEe�organizacja� regionalnych�spotkań��

i�pomocy�technicznej�dla�obserwatorów�krajowych.�Projekt�ten�oparty�jest�na�ocenie�poprzedniego�

projektu�NEEDS�i�będzie�uruchomiony�jesienią�2008�roku.��

Od�2000� roku�Unia�Europejska� przeprowadziła� łącznie� 65�misji� obserwacji�wyborów� i� dziesięć�

misji� wspierających� na� wszystkich� kontynentach,� z� wyjątkiem� regionu,� w� którym� obserwacje�

prowadzi� OBWE98.� Między� lipcem� 2007� roku� a� czerwcem� 2008� roku� UE� wysłała� osiem� misji�

obserwacyjnych� finansowanych� przez� EIDHR� (zob.� tabela� poniEej).� Wszystkie� misje�

przeprowadzane� są� zgodnie� z� deklaracją� w� sprawie� zasad� dotyczących�międzynarodowych�misji�

obserwacji�wyborów�przyjętą�na�forum�Organizacji�Narodów�Zjednoczonych�w�październiku�2005�

roku�i�zatwierdzoną�przez�Komisję�i�Parlament�Europejski99.��

�������������������������������������������������
97� Zob.�http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/eu_election_ass_observ/index.htm.�
98� UE� nie� wysłała� Eadnych� misji� obserwacji� wyborów� do� krajów� europejskich� ani� krajów� Azji� Środkowej,�

poniewaE� wybory� w� tych� regionach� są� obecnie� w� sposób� wiarygodny� obserwowane� przez� Biuro� Instytucji�
Demokratycznych� i� Praw� Człowieka� przy� Organizacji� Bezpieczeństwa� i� Współpracy� w� Europie�
(ODIHR/OBWE),� przy� wsparciu� obserwatorów� delegowanych� przez� państwa� członkowskie� UE,� delegacji�
posłów� do� Parlamentu� Europejskiego� oraz,� w� wyjątkowych� okolicznościach,� Komisji� za� pośrednictwem�
instrumentu�na�rzecz�stabilności�i�EIDHR.�

99� http://ec.europa.eu/europeaid/observer/declaration_of_principles_code_of_conduct_en.pdf.�
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W� okresie� objętym� sprawozdaniem� UE� nasiliła� starania,� aby� zapewnić� działania� następcze��

w�stosunku�do�ustaleń�i�zaleceń�misji�obserwacji�wyborów,�w�szczególności�przez�włączenie�ich�do�

oświadczeń�UE,�dialogu�politycznego�i�programów�współpracy,�w�tym�programowania�w�ramach�

EIDHR.�W� ramach� tych� starań� wszyscy� główni� obserwatorzy� z� unijnych� misji� obserwacyjnych�

wyborów� są� proszeni� o� przedstawienie� końcowego� sprawozdania� szerokiej� rzeszy� odbiorców��

w�państwie,�w�którym�pełnili�rolę�obserwatorów�wyborów.�

Sierra�Leone�

W�dniach�od�6�lipca�do�24�września�2007�r.�unijna�misja�obserwacji�wyborów�pod�przewodnictwem�

posłanki� do� Parlamentu� Europejskiego� Marie� Isler� Béguin� przebywała� w� Sierra� Leone� w� celu�

obserwacji�wyborów�prezydenckich�i�parlamentarnych,�które�odbyły�się�tam�11�sierpnia�i�8�września.�

Do� misji� dołączyła� teE� w� celach� obserwacji� delegacja� z� Parlamentu� Europejskiego� pod�

przewodnictwem�posła�do�Parlamentu�Europejskiego�Martina�Callanana.��

Misja� UE� uznała,� Ee� wybory� były� przeprowadzone� poprawnie,� w� spokojnej� atmosferze�

i�w�warunkach� zdrowej� konkurencji� oraz� Ee� były� waEnym,� pozytywnym� wydarzeniem,� które�

przyczyni� się� do� utrwalenia� demokracji� i� pokoju�w� Sierra� Leone.� UmoEliwiły� pokojową� zmianę�

rządu� w� kraju,� gdzie� jeszcze� do� niedawna� trwał� konflikt.� Przyjęte� ramy� prawne� umoEliwiły�

organizację� uczciwych� wyborów� zgodnie� z� międzynarodowymi� standardami� przeprowadzania�

demokratycznych�wyborów.�Niemniej� jednak�w� trakcie� obydwóch� kampanii�miało�miejsce� kilka�

aktów�przemocy.��

Gwatemala�

Wolfgang� KreisslNDörfler,� poseł� do� Parlamentu� Europejskiego,� przewodniczył� unijnej� misji�

obserwacji�wyborów�podczas�wyborów�powszechnych�(prezydenckich,�parlamentarnych�i�do�władz�

miejskich)� w� Gwatemali,� które� odbyły� się� 9� września� 2007� r.� Do� misji� dołączyła� teE� w� celach�

obserwacji� delegacja� –� pod� przewodnictwem� Emilia� Menéndeza� del� Valle� –� składająca� się�

z�siedmiu�posłów�do�Parlamentu�Europejskiego.�
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Misja� uznała,� Ee� wybory� odbyły� się� na� ogół� zgodnie� z� międzynarodowymi� standardami�

przeprowadzania� demokratycznych� wyborów.� Ponadto� stanowiły� one� waEny� krok� w� kierunku�

utrwalenia�demokracji.�Wybory�przeprowadzone�były�w�spokojnej�atmosferze� i� charakteryzowała�

je� skuteczna� organizacja,� przejrzysty� sposób� zarządzania� liczeniem� głosów� oraz� duEy� udział�

przedstawicieli� partii� politycznych.� Od� strony� prawnej� organizacja� procesu� wyborczego� była� na�

ogół�zgodna�z�międzynarodowymi�standardami.�Mimo�ograniczonych� ram�czasowych�NajwyEszy�

Trybunał�Wyborczy� skutecznie� i� samodzielnie� reagował� na�wynikające� z� procesu� decentralizacji�

problemy�natury�logistycznej�i�organizacyjnej.�

Niemniej� jednak� podczas� konkurencyjnej� kampanii� wyborczej� odnotowano� niepokojąco� wysoki�

poziom� przemocy� wobec� kandydatów;� misja� UE� była� powaEnie� zaniepokojona� wysoką� liczbą�

kandydatów�i�obywateli�zamordowanych�w�okresie�poprzedzającym�kampanię�wyborczą�i�podczas�

tejEe�kampanii.��

Ekwador�

W� dniach� od� 22� sierpnia� do� 25� października� 2007� r.� unijna� misja� obserwacji� wyborów� pod�

przewodnictwem� posła� do� Parlamentu� Europejskiego� José� Ribeiro� e� Castro� przebywała��

w� Ekwadorze� w� celu� obserwacji�wyborów� do� Zgromadzenia�Ustawodawczego,� które� odbyły� się��

30�września�2007�r.��

Misja�uznała,�Ee�wybory�przeprowadzono�poprawnie�i�zapewniono�do�nich�szeroki�dostęp;�elektorat�mógł�

wybierać� z� szerokiej� gamy� opcji,� a� kandydatom� zapewniono� wolność� stowarzyszania� się� i� wolność�

wyraEania� opinii.� Ramy� prawne� procesu� wyborczego� odpowiadały� międzynarodowym� standardom�

przeprowadzania�demokratycznych�wyborów.�ChociaE�przebieg�wyborów�oceniono�na�ogół�pozytywnie,�

misja� odnotowała� kilka� niedociągnięć,� zwłaszcza� brak� przejrzystości� oraz� skomplikowane� procedury�

głosowania� i� liczenia� głosów,� co� spowodowało� duEe� opóźnienie� w� ogłoszeniu� wyników,� szerokie�

uprawnienia�administracji�wyborczej�i�niesprawny�system�karania�wykroczeń.�

Togo�

W� dniach� od� 8� września� do� 3� listopada� 2007� r.� unijna� misja� obserwacji� wyborów� pod�

przewodnictwem� posłanki� do� Parlamentu� Europejskiego� Fiony� Hall� przebywała� w� Togo� w� celu�

obserwacji�wyborów�parlamentarnych,�które�odbyły�się�tam�14�października.�Do�misji�dołączyła�teE�

w� celach� obserwacji� delegacja� –� pod� przewodnictwem� MarieNArlette� Carlotti� –� składająca� się�

z�pięciu�posłów�do�Parlamentu�Europejskiego.�
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Misja�uznała,�Ee�wybory�stanowiły�waEny�krok�na�drodze�do�stworzenia�pluralistycznej�i�stabilnej�

demokracji.�Podkreśliła�teE,�Ee�pokojowe�przeprowadzenie�kampanii�i�wyborów�ma�duEe�znaczenie�

dla� rozwoju� demokracji� w� Togo.� Mimo� iE� komisja� wyborcza� stworzyła� warunki� umoEliwiające�

wyborcom�dokonanie�wyboru,�misja�wskazała�na�kilka�obszarów,�które�wymagają�reformy.��

Kenia�

Unijna� misja� obserwacji� wyborów� pod� przewodnictwem� posła� do� Parlamentu� Europejskiego�

Alexandra� Grafa� Lambsdorffa� obserwowała� wybory� powszechne,� które� odbyły� się� w� Kenii��

27�grudnia�2007� r.�Do�misji�dołączyła� teE�w�celach�obserwacji�delegacja�–�pod�przewodnictwem�

Jana�Muldera�–�składająca�się�z�czterech�posłów�do�Parlamentu�Europejskiego.�

Misja� uznała,� Ee� wybory� nie� spełniały� podstawowych� międzynarodowych� standardów�

przeprowadzania�demokratycznych�wyborów.�Przede�wszystkim�w�procesie�wyborczym�zabrakło�

przejrzystości�przy�sprawdzaniu�i� liczeniu�głosów,�co�podwaEyło�wiarę�w�rzetelność�ostatecznego�

wyniku�wyborów�prezydenckich.�Głosowanie�zakłóciło�kilka�aktów�przemocy,�które�odnotowano�

przed�dniem�wyborów,�natomiast�po�zakończeniu�głosowania�doszło�do�eskalacji�przemocy,�która�

pochłonęła�wiele�ofiar� i� była�częścią�powaEniejszego�kryzysu�politycznego.�Misja�podkreśliła,� Ee�

było� to� szczególnie� niezadowalające� z� uwagi� na� fakt,� iE� do� momentu� liczenia� głosów� i� mimo�

znacznych�uchybień�w�ramach�prawnych�wybory�były�przeprowadzone�dobrze�i�z�poszanowaniem�

wolności�wyraEania�opinii,�stowarzyszania�się�i�gromadzenia�się.��

Pakistan�

Misja� rozpoczęła� działalność� podczas� stanu� wyjątkowego� jako� zespół� oceny� wyborów;� po�

zniesieniu�stanu�wyjątkowego�przekształcono�ją�w�misję�ograniczoną,�a�po�przesunięciu�wyborów�

na�18�lutego�2008�r.�nadano�jej�status�pełnoprawnej�misji�obserwacji�wyborów.�Misji�obserwacyjnej�

UE�przewodniczył�poseł�do�Parlamentu�Europejskiego�Michael�Gahler.�Na�dzień�wyborów�do�misji�

dołączyła� siedmioosobowa� delegacja� posłów� do� Parlamentu� Europejskiego� pod� przewodnictwem�

Roberta�Evansa.��
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Zgodnie� z� główną� konkluzją� misji� wybory� do� zgromadzenia� narodowego� i� zgromadzeń�

regionalnych�były�procesem�pluralistycznym,�podczas�którego�wyraEono�szeroką�gamę�poglądów.�

Wybory�przeprowadzone�były�w�warunkach�uczciwej�konkurencji� i� proces�wyborczy�cieszył� się,�

w�porównaniu� z� poprzednimi� wyborami,� zwiększonym� zaufaniem� opinii� publicznej.� Niemniej�

jednak�wystąpiły�powaEne�problemy,� jeśli�chodzi�o�warunki,�w�których�przeprowadzono�wybory,�

poniewaE�podczas�kampanii�nie�zapewniono�wszystkim�równych�reguł�gry,�głównie�ze�względu�na�

naduEycia�zasobów�państwa�oraz�stronniczość�mediów�państwowych�sprzyjających�byłym�partiom�

rządzącym.� W� efekcie� cały� proces� nie� spełnił� wielu� międzynarodowych� standardów�

przeprowadzania�wyborów.��

Bhutan�

Unijna�misja�obserwacji�wyborów�pod�przewodnictwem�posła�do�Parlamentu�Europejskiego�José�

Javiera�Pomésa�Ruiza� została�wysłana� do�Bhutanu�w� celu� obserwacji� pierwszych�w�historii� tego�

kraju�wyborów�do�Zgromadzenia�Narodowego,�które�odbyły�się�24�marca�2008�r.�Były�to�pierwsze�

wielopartyjne� wybory� powszechne� w� Bhutanie,� który� od� 1907� roku� był� monarchią� absolutną.�

Stanowiły�one�jeden�z�etapów�procesu�stopniowego�przechodzenia�ku�demokracji�zainicjowanego�

przez� monarchię� i� były� ostatnim� waEnym� krokiem� na� drodze� do� ustanowienia� nowych� ram�

instytucjonalnych� mających� zapewnić� stabilną,� harmonijną� i� trwałą� demokrację.� Punktem�

kulminacyjnym� tego� starannie� zaplanowanego� procesu� było� napisanie� konstytucji,� która� po� raz�

pierwszy� zezwala� na� istnienie� partii� politycznych,� uznaje� prawa� indywidualne� oraz� zapewnia�

system�kontroli�i�równowagi�między�róEnymi�organami�rządowymi.�

Wybory� umoEliwiły� udaną� i� spokojną� zmianę� systemu� politycznego� w� Bhutanie� z� monarchii�

absolutnej�na�monarchię�konstytucyjną.��

#epal�

W�dniach�od�2�marca�do�10�maja�2008�r.�unijna�misja�obserwacji�wyborów�pod�przewodnictwem�

posła� do� Parlamentu� Europejskiego� Jana� Muldera� przebywała� w� Nepalu� w� celu� obserwacji�

wyborów� do� Zgromadzenia� Ustawodawczego,� które� odbyły� się� 10� kwietnia� 2008� r.� Do� misji�

dołączyła� delegacja� z� Parlamentu� Europejskiego� pod� przewodnictwem� posła� Josepa� Borrella�

Fontellesa.�
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Te� profesjonalnie� przeprowadzone� i� przejrzyste� wybory� stanowiły� waEny� krok� na� drodze� do�

przywrócenia� demokracji� pośredniej� w� Nepalu.� Obowiązujące� ramy� prawne� umoEliwiły�

przeprowadzenie� demokratycznych� i� powszechnych� wyborów� zgodnie� z� międzynarodowymi�

standardami.�Choć�w�dniu�wyborów�oraz�w�czasie�liczenia�i�zestawiania�głosów�było�stosunkowo�

spokojnie,�w�okresie�przedwyborczym�w�całym�kraju�moEna�było�zauwaEyć�napięcie.�PoniewaE�w�

okresie� kampanii� przewaEała� atmosfera� strachu� i� zastraszenia,� misja� uznała,� Ee� ogólne� warunki,��

w� których� przeprowadzono� wybory,� nie� spełniały� w� pełni� międzynarodowych� standardów��

w� poszczególnych� dziedzinach,� m.in.� ze� względu� na� ograniczenia� wolności� zgromadzeń,�

przemieszczania�się�i�wyraEania�opinii.�

Misje�obserwacji�wyborów�(EOM)�/�Misje�ekspertów�ds.�wyborów�(lipiec�2007�–�czerwiec�2008)�
�

Państwo� Szef�EOM� Całkowity�
budHet�

(w�EUR)�

Uczestnicy�misji�obserwacji�wyborów100�
�

Sierra�Leone� MarieNAnne�IslerNBeguin,��
posłanka�do�PE�(FR)�

3�000�000� 78�obserwatorów�(8�w�zespole�głównym,�
28�obserwatorów�długoterminowych�
(LTO)�i�42�obserwatorów�
krótkoterminowych�(STO))�

Gwatemala� Wolfgang�KreisslNDoerfler,��
poseł�do�PE�(DE)�

3�500�000� 105�obserwatorów�(7�w�zespole�głównym,�
48�obserwatorów�długoterminowych�i�50�
obserwatorów�krótkoterminowych)�

Ekwador� José�Ribeiro�e�Castro,��
poseł�do�PE�(PT)�

2�300�000� 105�obserwatorów�(10�w�zespole�
głównym,�36�obserwatorów�
długoterminowych�i�60�obserwatorów�
krótkoterminowych)�

Togo� Fiona�Hall,��
posłanka�do�PE�(UK)�

2�073�000�� 86�obserwatorów�(6�w�zespole�głównym,�
18�obserwatorów�długoterminowych�i�62�
obserwatorów�krótkoterminowych)�

Kenia� Alexander�Graf�Lambsdorff�,�
poseł�do�PE�(DE)�

4�600�000� 144�obserwatorów�(11�w�zespole�
głównym,�38�obserwatorów�
długoterminowych�i�94�obserwatorów�
krótkoterminowych)�

Pakistan� Michael�Gahler,��
poseł�do�PE�(DE)�

�5�600�000� 92�obserwatorów�(13�w�zespole�głównym,�
48�obserwatorów�długoterminowych�i�31�
obserwatorów�krótkoterminowych)�

Bhutan� José�Javier�Pomés�Ruiz,��
poseł�do�PE�(ES)�

1�000�000� 15�obserwatorów�(6�w�zespole�głównym�i�
9�obserwatorów�długoterminowych)�

Nepal� Jan�Mulder,��
poseł�do�PE�(NL)�

2�900�000� 120�obserwatorów�(10�w�zespole�
głównym,�40�obserwatorów�
długoterminowych�i�70�obserwatorów�
krótkoterminowych)�

�

�������������������������������������������������
100� Ponadto� do� misji� często� dołączali� rekrutowani� na� miejscu� obserwatorzy� krótkoterminowi� (STO)� i� delegacje�

z�Parlamentu�Europejskiego.� �
STO:�obserwatorzy�krótkoterminowi;�LTO:�obserwatorzy�długoterminowi�
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W� okresie� od� 2000� do� 2008� roku� UE� przyznała� ponad� 560� mln� EUR� na� wsparcie� projektów�

pomocy� w� organizacji� wyborów� w� ponad� 50� krajach,� w� tym� takich,� gdzie� do� niedawna� trwał�

jeszcze�konflikt�jak�np.�w�Czadzie,�Sierra�Leone�czy�Haiti.��

Pomoc�udzielana�władzom�państwowym,�w�tym�organom�odpowiedzialnym�za�wybory,�pochodzi��

z�unijnych�geograficznych�funduszy�współpracy�oraz�z�instrumentu�na�rzecz�stabilności.�Wsparcie�

dla�społeczeństwa�obywatelskiego�moEe�pochodzić�z�tych�instrumentów,�jak�równieE�z�EIDHR.��

Przykłady�projektów�dotyczących�pomocy�w�organizacji�wyborów�wspieranych�przez�UE�

w�okresie�od�lipca�2007�do�czerwca�2008�roku:�

•� wsparcie� dla� mikroprojektów� dotyczących� pomocy� w� organizacji� wyborów� w� Europie�

Wschodniej,�w�rejonie�Morza�Śródziemnego�i�na�Bliskim�Wschodzie�(3�mln�EUR);��

•� wsparcie� dla� reformy� systemu� wyborczego� w� Czadzie� udzielone� przed� wyborami� planowanym�

wówczas�na�koniec�2007�roku�(5�mln�EUR);�

•� pomoc� wstępna� udzielona� Zambii� w� celu� ułatwienia� przejścia� od� okresu� powyborczego� do�

spodziewanego� rozpoczęcia�wieloletniego� programu�wsparcia�wyborczego�dotyczącego�wyborów�

trójstronnych�planowanych�na�2011�rok�(450�000�EUR);�

•� wkład�do�zarządzanego�przez�Program�Narodów�Zjednoczonych�ds.�Rozwoju�wspólnego�funduszu�

na�rzecz�pomocy�w�przygotowaniu�spisu�wyborców�ze�zdjęciami�w�Bangladeszu�(15�mln�EUR);�

•� wkład�do�zarządzanego�przez�Program�Narodów�Zjednoczonych�ds.�Rozwoju�wspólnego�funduszu�

na� rzecz�wsparcia�odnowy� i� działania�Narodowej�Komisji�Wyborczej�w�Sierra�Leone� (11,7�mln�

EUR);�

•� wsparcie�dla�procesów�wyborczych�i�parlamentu�w�Jemenie�(5,3�mln�EUR);��

•� wsparcie�dla�programu�rządów�demokratycznych�i�odpowiedzialności�w�Ugandzie�(12�mln�EUR),�

z�czego�połowę�przeznaczono�na�pomoc�w�organizacji�wyborów;�

•� wkład�mający� na� celu� propagowanie� dialogu� i� demokracji�w�Zimbabwe� w� kontekście�wyborów�

planowanych�na�2008�rok�(3�mln�EUR).�

�
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4.12.� Prawa�gospodarcze,�społeczne�i�kulturalne�

Unia�Europejska�przywiązuje�do�praw�gospodarczych,�społecznych�i�kulturalnych�taką�samą�wagę�

jak� do� praw� obywatelskich� i� politycznych,� pamiętając� o� tym,� Ee� wszystkie� prawa� człowieka� są�

uniwersalne,� niepodzielne,� współzaleEne� i� wzajemnie� powiązane,� jak� zostało� to� potwierdzone�

podczas�Światowej�Konferencji�Praw�Człowieka,�która�odbyła�się�w�1993�roku�w�Wiedniu101.�Obie�

kategorie� praw� wywodzą� się� z� uniwersalnej� godności� osoby� ludzkiej� i� skuteczne� wykonywanie�

kaEdego� z� tych� praw� jest� niezbędne� dla� pełnego�korzystania� z� nich�wszystkich.� Związek� ten� jest�

szczególnie� wyraźnie� przedstawiony� w� Konwencji� ONZ� o� prawach� dziecka,� której� stronami� są�

wszystkie� państwa� członkowskie� Unii� Europejskiej,� a� takEe� w� Międzynarodowej� konwencji�

o�prawach�osób�niepełnosprawnych.�

W� okresie� objętym� sprawozdaniem� Rada� Praw� Człowieka� ONZ� (RPC)� przyjęła� jako� rezolucję�

podczas� swego� ósmego� posiedzenia� w� dniu� 18� czerwca� 2008� r.� Protokół� fakultatywny� do�

Międzynarodowego� paktu� praw� gospodarczych,� społecznych� i� kulturalnych� (OP).� Przyjęcie�

rezolucji�RPC�będzie�przedmiotem�rozwaEań�podczas�63.�sesji�Zgromadzenia�Ogólnego�ONZ�pod�

koniec�2008�roku.�UE�brała�aktywny�udział�w�dyskusjach�poprzedzających�przyjęcie� rezolucji�na�

forum�grupy� roboczej�ds.�OP,�która�przygotowała� tekst� tego� instrumentu102.�Celem�protokołu� jest�

ustanowienie� mechanizmu� wnoszenia� skarg� w� ramach� Międzynarodowego� paktu� praw�

gospodarczych,�społecznych�i�kulturalnych�(ICESCR).��

UE� z� zainteresowaniem� śledziła� prace� Komitetu� O�Z� ds.� praw� gospodarczych,� społecznych�

i�kulturalnych,� w� tym� przyjęcie� uwagi� ogólnej� nr� 19� do� art.� 9� paktu,� który� to� artykuł� określa�

normatywne�elementy�prawa�do�zabezpieczenia�społecznego�i�zobowiązania�wynikające�z�nich�dla�

państw� stron.� Na� swym� 39.� i� 40.� posiedzeniu� komitet� przeanalizował� stan� wdraEania� paktu�

w�dziewięciu�państwach�stronach,�w�tym�w�dwóch�państwach�członkowskich�UE;�podstawą�analizy�

były� sprawozdania� przedłoEone� przez� państwa� strony� i� konstruktywny� dialog� przeprowadzony�

z�delegacją�kaEdego�z�nich103.��

�������������������������������������������������
101� http://www2.ohchr.org/english/law/vienna.htm.�
102� http://www2.ohchr.org/english/issues/escr/intro.htm.�
103� http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/index.htm.�
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UE� poparła� kilka� mandatów� O�Z� związanych� z� prawami� gospodarczymi,� społecznymi��

i� kulturalnymi,�mianowicie�mandaty� specjalnych� sprawozdawców� ds.� edukacji,�mieszkalnictwa,�

zdrowia� fizycznego� i� psychicznego,� Eywności,� produktów� i� odpadów� toksycznych��

i� niebezpiecznych,� osób� wewnętrznie� przesiedlonych,� ludów� tubylczych,� mandat� niezaleEnego�

eksperta� ds.� skrajnego� ubóstwa� oraz� ustanowiony� niedawno� mandat� niezaleEnego� eksperta�

ds.�dostępu� do� wody� pitnej� i� warunków� sanitarnych.� UE� przyjmuje� z� zadowoleniem� ich� cenny�

wkład�w�propagowanie�i�ochronę�praw�człowieka�w�ramach�ich�poszczególnych�mandatów,�w�tym�

w�lepsze�zrozumienie�zakresu�i�zobowiązań�odnoszących�się�do�tych�praw.�

UE� aktywnie� przyczyniła� się� do� przyjęcia� przez� Komisję� O�Z� ds.� Rozwoju� Społecznego104�

rezolucji�w�sprawie�propagowania�pełnego�zatrudnienia�i�godnej�pracy�dla�wszystkich.��

Promocja� praw�gospodarczych,� społecznych� i� kulturalnych� jest� silnie� powiązana� z� integracyjnym��

i� sprawiedliwym� rozwojem105.�Warto�zwrócić�uwagę,�Ee� sześć� spośród�ośmiu�milenijnych�celów�

rozwoju� (MCR)106� Organizacji� Narodów� Zjednoczonych� kładzie� duEy� nacisk� na� rozwój� ludzki��

i� społeczny.�Na�przykład� jeden�z�celów�objętych�pierwszym�MCR�(eliminacja�skrajnego�ubóstwa��

i� głodu)� zakłada� osiągnięcie� „pełnego� i� efektywnego� zatrudnienia� i� godnej� pracy� dla�wszystkich,��

w� tym� dla� kobiet� i� młodzieEy”.� UE� wielokrotnie� podkreślała� swe� zaangaEowanie� na� rzecz�

osiągnięcia�milenijnych�celów�rozwoju,�ostatnio�w�konkluzjach�Rady�Europejskiej�z�grudnia�2007�

r.� i� czerwca� 2008� r.,� a� takEe� na� rzecz� prawa� do� rozwoju.� UE� zajęła� miejsce� w� czołówce�

międzynarodowych� podmiotów� zabiegających� o� osiągnięcie� milenijnych� celów� rozwoju� dzięki�

swoim�zobowiązaniom�do�zwiększenia�skuteczności�i�wielkości�pomocy�w�okresie�poprzedzającym�

szczyt� ONZ� we� wrześniu� 2005� roku� oraz� podczas� późniejszego� przyjmowania� „Konsensusu�

europejskiego� w� sprawie� rozwoju”107� w� grudniu� 2005� roku.� ZaangaEowanie� to� jest� widoczne�

między� innymi�w�działaniach� finansowanych�przez� instrument� finansowania�współpracy�na� rzecz�

rozwoju�(DCI).�

�������������������������������������������������
104� http://www.un.org/esa/socdev/csd/index.html.�
105� Zob.�rozdział�4.13�„Prawo�do�rozwoju”.�
106� http://www.un.org/millenniumgoals/.�
107� Dz.U.�C�46�z�24.2.�2006,�s.�1.�
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UE� jest� zaangaEowana� w� propagowanie� zatrudnienia,� spójności� społecznej� i� godnej� pracy� dla�

wszystkich�w�zewnętrznych�politykach�UE�oraz�w�stosunkach�i�dialogach�dwustronnych�i�regionalnych,�

w� tym�w�programach�współpracy�UE�z�krajami� i� regionami� trzecimi.�Polityka� ta�obejmuje�wspieranie�

i�ułatwianie� ratyfikacji� i� wdroEenia� konwencji�Międzynarodowej�Organizacji� Pracy� (MOP)�w� sprawie�

podstawowych�norm�pracy�i�innych�konwencji,�które�zostały�przez�MOP�uznane�za�aktualne,�w�drodze�

współpracy� technicznej� i� ścisłej� współpracy� z� MOP108.� Wszystkie� najwaEniejsze� konwencje� MOP�

w�sprawie�pracy�zostały�ratyfikowane�przez�wszystkie�państwa�członkowskie�UE.�

UE� jest� szczególnie� zaangaEowana� na� rzecz� promocji� programu� godnej� pracy,� zgodnie�

z�komunikatem�Komisji�z�2006�r.�pt.�„Upowszechnianie�godnej�pracy�dla�wszystkich�–�wkład�Unii�

w� realizację� programu� godnej� pracy� na� świecie”.� Komunikat� ten� określa� strategię� i� wytyczne�

w�sprawie�uruchomienia�polityk�UE�mających�przyczynić�się�do�propagowania�uniwersalnego�celu�

w�postaci�godnej�pracy�dla�wszystkich�zgodnie�z�definicją�MOP.�Zobowiązania�podjęte�przez�UE�

w�tej�dziedzinie�zostały�potwierdzone�przez�Radę�Europejską�w�grudniu�2007�roku;�podkreśliła�ona,�

Ee� dodanie� wyraźnego� wymiaru� zewnętrznego� do� unijnej� strategii� lizbońskiej� na� rzecz� wzrostu�

gospodarczego� i� zatrudnienia� jest� kwestią� o� duEym� znaczeniu.� W� styczniu� 2008� r.� Komisja�

Europejska� zorganizowała� międzynarodową� konferencję� poświęconą� godnej� pracy,� która�

zgromadziła� duEą� grupę� przedstawicieli� zainteresowanych� podmiotów� krajowych�

i�międzynarodowych109.� Odbyła� się� ona� zaraz� po� duEej� konferencji� poświęconej� zewnętrznemu�

wymiarowi� odpowiedzialności� społecznej� przedsiębiorstw� zorganizowanej� przez� Komisję�

Europejską�w�grudniu�2007�r.110��

MOP� jest� kluczowym� partnerem� światowym� w� dziedzinie� zatrudnienia� i� spraw� społecznych.�

Przykładowo� UE� wspiera� wzmocnienie� systemu� nadzorczego� MOP� i� regularnie� wypowiada� się�

w�trakcie�Międzynarodowej�Konferencji�Pracy�MOP�i�na�forum�Rady�Administracyjnej�w�związku�

z� istotnymi� przypadkami� pogwałcenia� podstawowych� norm� pracy.� W� okresie� objętym�

sprawozdaniem�UE�interweniowała�w�szczególności�w�związku�z�takimi�przypadkami�na�Białorusi,�

w� Zimbabwe,� w� Birmie/Związku� Myanmar,� Gruzji� i� Kolumbii.� UE� była� aktywnym� i� waEnym�

partnerem�w� procesie� budowania� konsensusu,� dzięki� któremu�w� czerwcu� 2008� roku� przyjęto� na�

forum� MOP� Deklarację� dotyczącą� sprawiedliwości� społecznej� na� rzecz� uczciwej� globalizacji.�

Deklaracja� ta� stworzy� nowe� ramy� wsparcia,� które� MOP� zapewnia� swym� członkom,� a� przez� to�

przyczyni�się�do�zwiększenia�starań�MOP�na�rzecz�realizacji�programu�godnej�pracy.��

�������������������������������������������������
108� http://www.ilo.org/.�
109� http://ec.europa.eu/employment_social/international_cooperation/decent_work_conf2008_en.htm.�
110� Zob.�rozdział�4.10�„Prawa�człowieka�a�działalność�gospodarcza”.�
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Oprócz� działań� na� forach� międzynarodowych� UE� zintensyfikowała� w� okresie� objętym�

sprawozdaniem� dwustronny� dialog� dotyczący� kierunków� polityki� i� współpracę� z� krajami�

trzecimi�w� takich�kwestiach� jak�zatrudnienie,�prawo�pracy� i�ochrona�socjalna.�W�tym�kontekście�

prowadzono� dialog� z� Chinami� i� z� Indiami� oraz� rozpoczęto� usystematyzowany� dialog� z� Brazylią�

i�z�Meksykiem.�Współpraca�ta�była�prowadzona�dodatkowo�na�szczeblu�regionalnym,�gdzie�kwestie�

socjalne� podjęto� w� ramach� wspólnej� strategii� UE� –� Afryka� oraz� na� konferencji� UE� –� Ameryka�

Łacińska.� Ponadto�Wspólnota�wprowadziła� cele� dotyczące� rozwoju� społecznego� do� najnowszych�

umów�dwustronnych,�regionalnych�i�międzyregionalnych.�Umowy�te�zawierają�zobowiązania�obu�

stron�do�uznawania�i�promowania�praw�socjalnych,�w�tym�do�przestrzegania�głównych�konwencji��

MOP�dotyczących�podstawowych�praw�pracowniczych.�

W� ramach� szczególnego� rozwiązania� motywacyjnego� dotyczącego� zrównowaEonego� rozwoju��

i�dobrych�rządów�(znanego�jako�GSP+),�które�jest�częścią�unijnego�ogólnego�systemu�preferencji�

(GSP),� UE� przyznaje� dodatkowe� preferencje� taryfowe� krajom,� które� są� w� trudnym� połoEeniu��

i�które� ratyfikowały� i� skutecznie�wdroEyły�międzynarodowe�konwencje�dotyczące�podstawowych�

praw�człowieka�i�praw�pracowniczych,�środowiska�oraz�dobrych�rządów�(zob.�tabela�poniEej).��
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Międzynarodowe�konwencje�odnoszące�się�do�rozwiązania�GSP+�

Część�A�
Konwencje� O�Z� i� MOP� dotyczące� przestrzegania� podstawowych� praw� człowieka� i� praw�
pracowniczych�
1.� Międzynarodowy�pakt�praw�obywatelskich�i�politycznych�
2.� Międzynarodowy�pakt�praw�gospodarczych,�społecznych�i�kulturalnych�
3.� Międzynarodowa�konwencja�w�sprawie�likwidacji�wszelkich�form�dyskryminacji�rasowej�
4.� Konwencja�w�sprawie�likwidacji�wszelkich�form�dyskryminacji�kobiet�
5.� Konwencja�w�sprawie�zakazu�stosowania�tortur�oraz�innego�okrutnego,�nieludzkiego�lub�poniEającego�

traktowania�albo�karania�
6.� Konwencja�o�prawach�dziecka�
7.� Konwencja�w�sprawie�zapobiegania�i�karania�zbrodni�ludobójstwa�
8.� Konwencja�dotycząca�najniEszego�wieku�dopuszczenia�do�zatrudnienia�(nr�138)�
9.� Konwencja� dotycząca� zakazu� i� natychmiastowych� działań� na� rzecz� eliminowania� najgorszych� form�

pracy�dzieci�(nr�182)�
10.� Konwencja�dotycząca�zniesienia�pracy�przymusowej�(nr�105)�
11.� Konwencja�dotycząca�pracy�przymusowej�lub�obowiązkowej�(nr�29)�
12.� Konwencja� dotycząca� jednakowego� wynagrodzenia� dla� pracujących� męEczyzn� i� kobiet� za� pracę�

jednakowej�wartości�(nr�100)�
13.� Konwencja�dotycząca�dyskryminacji�w�zakresie�zatrudnienia�i�wykonywania�zawodu�(nr�111)�
14.� Konwencja�dotycząca�wolności�związkowej�i�ochrony�praw�związkowych�(nr�87)�
15.� Konwencja�dotycząca�stosowania�zasad�prawa�organizowania�się�i�rokowań�zbiorowych�(nr�98)�
16.� Międzynarodowa�konwencja�o�zwalczaniu�i�karaniu�zbrodni�apartheidu�
�
Część�B�
Konwencje�dotyczące�środowiska�naturalnego�oraz�zasad�dobrych�rządów�
17.� Protokół�montrealski�w�sprawie�substancji�zuboEających�warstwę�ozonową�
18.� Konwencja� bazylejska� o� kontroli� transgranicznego� przemieszczania� i� usuwania� odpadów�

niebezpiecznych�
19.� Konwencja�sztokholmska�w�sprawie�trwałych�zanieczyszczeń�organicznych�
20.� Konwencja� o� międzynarodowym� handlu� dzikimi� zwierzętami� i� roślinami� gatunków� zagroEonych�

wyginięciem�
21.� Konwencja�o�róEnorodności�biologicznej�
22.� Protokół�kartageński�o�bezpieczeństwie�biologicznym�
23.� Protokół�z�Kioto�do�Ramowej�konwencji�Narodów�Zjednoczonych�w�sprawie�zmian�klimatu�
24.� Jednolita�konwencja�Narodów�Zjednoczonych�o�środkach�odurzających�(1961)�
25.� Konwencja�Narodów�Zjednoczonych�o�substancjach�psychotropowych�(1971)�
26.� Konwencja� Narodów� Zjednoczonych� o� zwalczaniu� nielegalnego� obrotu� środkami� odurzającymi� i�

substancjami�psychotropowymi�(1988)�
27.� Konwencja�Narodów�Zjednoczonych�przeciwko�korupcji�(Meksyk).�
�
Zgodnie� z� obecnym� rozporządzeniem� o� GSP� (980/2005),� które� obowiązuje� do� 31� grudnia� 2008� r.,� kraje�
będące�beneficjentami�GSP+�miały�obowiązek� ratyfikować�oraz� skutecznie�wdroEyć�wszystkie�konwencje�
wyszczególnione�w� części�A� i� co� najmniej� siedem�z� 11� konwencji�wyszczególnionych�w� części�B.�Kraje�
będące�beneficjentami�GSP+�zobowiązały� się�ponadto�do� ratyfikacji� i� skutecznego�wdroEenia�pozostałych�
konwencji�przed�31�grudnia�2008�r.��
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W� okresie� objętym� niniejszym� sprawozdaniem� 15� krajów� będących� beneficjentami� GSP� zostało�

objętych� GSP+:� Boliwia,� Ekwador,� Gruzja,� Gwatemala,� Honduras,� Kolumbia,� Kostaryka,�

Mołdawia,� Mongolia,� Nikaragua,� Panama,� Peru,� Salwador,� Sri� Lanka� i� Wenezuela.� Mołdawia,�

w�stosunku� do� której�UE�wprowadziła� szersze� preferencje� handlowe,� została�wyłączona� z�GSP+�

w�styczniu�2008�roku.��

Komisja�nadal�uwaEnie�obserwowała�stan�ratyfikacji�i�wdraEania�konwencji�w�15�krajach�będących�

beneficjentami� GSP+.� W� związku� z� otrzymaną� w� dniu� 31� marca� 2008� r.� informacją,� Ee� Sąd�

NajwyEszy� w� Salwadorze� uznał� niektóre� przepisy� konwencji� MOP� nr� 87� dotyczącej� wolności�

związkowej� i� ochrony� praw� związkowych� za� niezgodne� z� konstytucją� Salwadoru,� w�maju� 2008�

roku�Komisja�postanowiła�wszcząć�postępowanie�zgodnie�z�art.�18�ust.�2�rozporządzenia�980/2005,�

aby� ustalić,� czy� ustawodawstwo� krajowe� w� Salwadorze� przestało� uwzględniać� wspomnianą�

konwencję,�czy� teE� jest�ono�nieprawidłowo�egzekwowane.�Komisja�dokonała�wymiany�poglądów�

z�państwami� członkowskimi� na� temat� bardziej� skrupulatnego� monitorowania� procesu� wdraEania�

konwencji�dotyczących�praw�człowieka�przez�15�krajów�będących�beneficjentami�GSP+.�

GSP�został�tymczasowo�zawieszony�w�stosunku�do�Białorusi�i�Birmy/Związku�Myanmar,�poniewaE�

sytuacja� w� tych� krajach� nie� uległa� zmianie� i� nadal� dochodziło� w� nich� do� powaEnych�

i�systematycznych� naruszeń� zasad� określonych�w� podstawowych� konwencjach� dotyczących� praw�

człowieka�i�praw�pracowniczych.�

�

4.13.� Prawo�do�rozwoju�

UE�konsekwentnie�podkreśla�swoje�zobowiązanie�do�przestrzegania�prawa�do�rozwoju�określonego�

w� deklaracji�wiedeńskiej� i� programie� działań� z� 1993� roku.� Zobowiązanie� to� jest�wyraEone� przez�

partnerstwa�i�umowy�dotyczące�współpracy�na�rzecz�rozwoju�zawarte�z�krajami�na�całym�świecie,�

na�przykład�umowę�z�Kotonu�pomiędzy�UE�a�krajami�Afryki,�Karaibów�i�Pacyfiku�(AKP).�
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Deklaracja� o� prawie� do� rozwoju� przyjęta� przez� Zgromadzenie� Ogólne� ONZ� rezolucją� nr� 41/128�

z�dnia�4�grudnia�1986�r.�potwierdziła,�Ee�prawo�do�rozwoju�stanowi� jedno�z�niezbywalnych�praw�

człowieka� oraz� Ee� równe� moEliwości� rozwoju� są� prerogatywą� zarówno� narodów,� jak�

i�poszczególnych� osób.� By� umoEliwić� dalszą� kontrolę� i� przegląd� procesu� propagowania�

i�wprowadzania�w�Eycie�prawa�do�rozwoju,�Komisja�Praw�Człowieka�ONZ�ustanowiła�w�roku�1998�

otwartą�Grupę�Roboczą�ds.�Prawa�do�Rozwoju.�Mandat� tej� grupy�został� przedłuEony�przez�Radę�

Praw�Człowieka�ONZ�w�marcu�2007� r.�Podczas�ostatniego�posiedzenia�grupy� (luty–marzec�2007�

roku)�UE�podkreśliła,�Ee�tworzenie�w�kraju�warunków�sprzyjających�korzystaniu�z�tego�prawa�jest�

podstawowym� obowiązkiem� poszczególnych� państw.� Cel� ten� moEna� najlepiej� osiągnąć�

uwzględniając� w� krajowych� planach� rozwoju� i� globalnych� partnerstwach� problematykę� praw�

człowieka� i� kładąc� w� nich� nacisk� na� uniwersalność,� niepodzielność,� wzajemne� powiązanie�

i�współzaleEność� wszystkich� praw� człowieka.� Dziewiąte� posiedzenie� grupy� roboczej� zostało�

przełoEone�z�25–29�lutego�na�18–22�sierpnia�2008�r.�

W�okresie�objętym�sprawozdaniem�Grupa�Zadaniowa�Wysokiego�Szczebla�ds.�Realizacji�Prawa�do�

Rozwoju� ustanowiona�w� ramach�wspomnianej� grupy� roboczej� odbyła� swoje� czwarte� posiedzenie�

robocze� (7–15� stycznia� 2008� r.).� Przy� tej� okazji� grupa� zadaniowa� rozpoczęła� wstępny� przegląd�

umowy�z�Kotonu�o�partnerstwie�między�krajami�WE�a�AKP;�umowa�ta�jest�przykładem�partnerstw,�

które�nadają�prawu�do�rozwoju�międzynarodowy�wymiar.� � �Grupa�ta�przyznała,�Ee�współpraca�na�

mocy�wspomnianej�umowy�obejmuje�szeroki�wachlarz�zagadnień,�w�tym�prawa�człowieka,�dobre�

rządy,�ochronę� środowiska� i� budowanie�pokoju.�Grupa�zadaniowa�wskazała�na�wyraźny�związek�

między� umową� z� Kotonu� a� ramami� i� kryteriami� prawa� do� rozwoju� oraz� opowiedziała� się� za�

opracowaniem�kryteriów�kontroli�w�ramach�umów�o�partnerstwie�gospodarczym,�które�są�obecnie�

negocjowane�lub�zawierane.�



��
��

�

14146/1/08�REV�1� � rb/PAS/kal� 100�
� DG�E�HR� �LIMITE� PL�

W� 2007� roku� Komisja� uruchomiła� równieE� środki� przewidziane� dla� inicjatywy� na� rzecz� krajów�

AKP� w� zakresie� dobrych� rządów.� Celem� tej� inicjatywy� jest� dalsze� propagowanie� w� państwach�

partnerskich�UE� realizacji� harmonogramu� reform�w� dziedzinach� obejmujących� prawa� człowieka,�

zasady�demokracji�i�praworządności.�W�ramach�tej�inicjatywy�przyznano�łączną�kwotę�3�mld�EUR�

na�dodatkowe�wsparcie�finansowe�dla�państw�gotowych�do�zaangaEowania�się�w�realizację�planów�

uwzględniających�przeprowadzenie�stosownych,�ambitnych�i�wiarygodnych�działań�i�reform.�Plany�

takie� są�opracowywane� przez�państwa�partnerskie� i� koncentrują� się�na�moEliwych�do�osiągnięcia�

wynikach;� ich� nadrzędnym� celem� jest� ograniczenie� ubóstwa� i� zapewnienie� trwałego� rozwoju.�

SłuEyć� będą� one� takEe� jako� punkty� odniesienia� w� dziedzinie� praw� człowieka� i� dziedzinie�

demokracji,� które� UE� będzie� monitorować� i� omawiać� z� poszczególnymi� państwami� w� drodze�

dialogu�politycznego.�

4.14.� Wolność�religii�i�przekonań�

Polityka�UE�w�zakresie�praw�człowieka�obejmuje�wolność�myśli,�sumienia�i�religii�lub�przekonań,�

która�jest�zapisana�w�rozmaitych�międzynarodowych�instrumentach�dotyczących�praw�człowieka.�

UE� bierze� aktywny� udział� w� dyskusjach� dotyczących� wolności� myśli,� sumienia� i� religii� lub�

przekonań� prowadzonych� z� wieloma� państwami;� podnosiła� tę� kwestię� podczas� szeregu� spotkań,�

między� innymi� z� Chinami,�Kirgistanem� i� Turkmenistanem,� odbywających� się� w� ramach� dialogu�

politycznego.� W� podejmowanych� interwencjach� dyplomatycznych� oraz� wydawanych�

oświadczeniach�UE� daje�wyraz� swojemu� niepokojowi,� który� budzi� sytuacja�w� zakresie�wolności�

religii�oraz�wynikająca�z�niej�nietolerancja�i�dyskryminacja.�

Jeśli�chodzi�o�stosunki�UE�z�Azją,�działania�prowadzone�w�ramach�procesu�ASEM�(dialog�AzjaN

Europa)� ukierunkowane� są� na� propagowanie� dialogu� i� tworzenie� warunków� do� harmonijnego�

współistnienia� róEnych� religii� i� wyznań.� Czwarte� spotkanie� ASEM� w� ramach� dialogu�

międzywyznaniowego,�które�odbyło�się�w�Amsterdamie�(Holandia)�w�dniach�3–6�czerwca�2008�r.,�

zgromadziło� przywódców� religijnych,� urzędników� wyEszego� szczebla,� intelektualistów�

i�przedstawicieli�mediów�z�państw�partnerskich�ASEM.�Przedstawiciele�uczestniczący�w�spotkaniu�

zgodzili� się�na�dalsze�propagowanie�dialogu�międzywyznaniowego�w�ramach�ASEM�oraz�wydali�

oświadczenie�obejmujące�takie�zagadnienia�jak�dialog�międzywyznaniowy�i�zmniejszanie�ubóstwa,�

edukacja�religijna,�komunikacja�w�skomputeryzowanym�świecie�oraz�polityka�rządów.�Kolejne�dwa�

coroczne�spotkania�odbędą�się�w�Azji�oraz�w�Hiszpanii.�
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W� okresie� objętym� analizą� przewodniczący� Parlamentu� Europejskiego,� Rady� Europejskiej�

i�Komisji� Europejskiej� w� maju� 2008� r.� spotkali� się� z� około� dwudziestoma� czołowymi�

przedstawicielami� chrześcijaństwa,� judaizmu� i� islamu� w� Europie.� Było� to� czwarte� coroczne�

spotkanie�z�przywódcami�religijnymi�i�drugie,�w�którym�uczestniczyli�przewodniczący�tych�trzech�

instytucji� UE.� Podczas� tegorocznego� spotkania� skupiono� się� na� dwóch� najwaEniejszych�

wyzwaniach�stojących�przed�Unią�Europejską,�tj.�na�zmianach�klimatycznych�i�pojednaniu�poprzez�

dialog� międzykulturowy� i� międzywyznaniowy.� Uczestnicy� spotkania� wymienili� opinie� na� temat�

tych� dwóch� głównych� zagadnień� oraz� zgodzili� się� co� do� zasadniczej� roli� religii� i� społeczności�

o�wspólnych� przekonaniach� w� podejmowaniu� wspólnych� wyzwań� oraz� mobilizowaniu�

społeczeństw�na�rzecz�stabilnej�przyszłości.�

Wypełniając� zobowiązanie� do� zwalczania� wszelkich� rodzajów� dyskryminacji,� UE� podejmuje�

działania�–�w�szczególności�na�forach�ONZ�–�przeciwko�nietolerancji�i�dyskryminacji�ze�względu�

na� religię� lub�przekonania.�UE�popiera�prace�prowadzone�przez� specjalnego� sprawozdawcę�ONZ�

ds.�wolności� religii� i� przekonań,�którego�mandat� został� przedłuEony�w�grudniu�2007� r.� o�kolejne�

trzy� lata.� W� okresie� objętym� sprawozdaniem� UE� podejmowała� działania� zarówno� na� forum�

Zgromadzenia�Ogólnego�ONZ�(62.�sesja),�jak�i�Rady�Praw�Człowieka.�

Na� 62.� sesji� Zgromadzenia� Ogólnego� ONZ� UE� wprowadziła� pod� obrady� standardową� rezolucję�

w�sprawie� likwidacji� wszelkich� form� nietolerancji� ze� względu� na� wyznanie� lub� przekonania�

(A/RES/62/157),� która� została� przyjęta� bez� głosowania.� Rezolucja� ta� potępia� wszelkie� formy�

nietolerancji� i� dyskryminacji� ze� względu� na� wyznanie� lub� przekonania.� Wzywa� państwa� do�

zagwarantowania� wystarczającej� wolności,� w� tym� prawa� do� swobody� praktyk� religijnych� oraz� do�

zmiany�wyznania,� a� takEe� do� zapewnienia� pełnego� poszanowania�miejsc� kultu� i� symboli� religijnych�

oraz�ich�ochrony.�Ponadto�wzywa�państwa�do�zagwarantowania�wszystkim�ludziom�prawa�i�swobody�

zakładania� instytucji� religijnych,� dobroczynnych� i� humanitarnych,� prawa� do� Eycia,� wolności�

i�bezpieczeństwa�oraz�prawa�do�tego,�by�nie�być�więzionym,�przetrzymywanym�lub�torturowanym�ze�

względu�na�przekonania.�Rezolucja�ponadto�wzywa�do�zagwarantowania�poszanowania�róEnych�religii�

i�przekonań�przez�wszystkich�funkcjonariuszy�publicznych,�urzędników�państwowych�i�organy�ochrony�

porządku�publicznego�oraz�do�podjęcia�zdecydowanych�działań,�by�zakazać�rozpowszechniania�treści�

i�materiałów� rasistowskich� i� ksenofobicznych,� które� są� źródłem� dyskryminacji,� zastraszania� lub�

stosowania� przymusu.� Podkreśla� równieE,� Ee� naleEy� unikać� utoEsamiania� jakiejkolwiek� religii�

z�terroryzmem�oraz�Ee�jakiekolwiek�ograniczenia�wolności�wyraEania�religijności�mogą�być�dozwolone�

wyłącznie,�jeEeli�tak�stanowi�prawo�lub�gdy�są�one�konieczne�dla�ochrony�bezpieczeństwa�publicznego�

i�praw�podstawowych�innych�osób.�
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Podobnie� jak�w� latach�poprzednich,�UE�głosowała� przeciwko� rezolucji�Zgromadzenia�Ogólnego�ONZ�

w�sprawie� zwalczania� zniesławiania� religii� (A/RES/62/154),� gdyE� jej� obawy� budziło� podejście� ogólne�

przedstawione�w� tej� rezolucji,� jej� ramy� pojęciowe� i� terminologia.�W�uzasadnieniu� oddanego� głosu� na�

forum� trzeciego�Komitetu�ONZ�UE�podkreśliła,� Ee�przywiązuje�wielką�wagę�do�zwalczania�wszelkich�

form�dyskryminacji�ze�względu�na�religię�lub�przekonania�i�nawoływania�do�nienawiści�na�tle�religijnym,�

oraz�uznała,�Ee�Zgromadzenie�Ogólne�ONZ�oraz�Rada�Praw�Człowieka�powinny�nadal�zajmować�się�tymi�

kwestiami,�w�tym�przez�dialog�w�ramach�odpowiednich�mechanizmów�procedur�specjalnych.�

UE�zgadza�się,�Ee�naleEy�zwracać�uwagę�na�niepokojący�i�alarmujący�charakter�mających�miejsce�na�

całym�świecie�powaEnych�przypadków�nietolerancji,�dyskryminacji� i�aktów�przemocy�ze�względu�na�

religię� lub� przekonania� oraz� zastraszania� i� stosowania� przymusu,� u� których� podstaw� leEą� postawy�

ekstremistyczne.�W�opinii�UE�pojęcie�„zniesławiania� religii”�nie� jest�zasadne�w�dialogu�dotyczącym�

praw� człowieka.� Członków� wspólnot� wyznaniowych� lub� społeczności� o� wspólnych� przekonaniach�

z�perspektywy� praw� człowieka� nie� naleEy� postrzegać� jedynie� jako� elementów� jednolitych�

i�niepodzielnych� całości.� Międzynarodowe� prawo� w� zakresie� praw� człowieka� zasadniczo� chroni�

poszczególne�osoby�korzystające�z�wolności�religii�i�przekonań,�a�nie�chroni�zaś�samych�religii.�Ponadto�

w� większości� systemów� prawnych� „zniesławienie”� jest� pojęciem� prawnym,� które� upowaEnia� osoby�

fizyczne� lub� prawne� do� dochodzenia� zadośćuczynienia� za� oszczerstwo� i� potwarz.� Religie� lub�

społeczności�o�wspólnych�przekonaniach�w�większości�państw�nie�posiadają�osobowości�prawnej,�co�

sprawia,�Ee�trudno�jest�stwierdzić,�w�jaki�sposób�pojęcie�„zniesławiania�religii”�mogłoby�być�uEyteczne�

dla� propagowania� praw� człowieka� lub� zapewnienia� ochrony� przeciwko� ich� łamaniu� czy�

zadośćuczynienia�za�ich�pogwałcenie.�

UE� podkreśliła,� Ee� naleEy� się� zająć� wszelkimi� aspektami� dyskryminacji� ze� względu� na� religię� lub�

przekonania,� która� stanowi� powaEne� pogwałcenie� praw� człowieka;� naleEy� równieE� przyznać,� Ee� taka�

dyskryminacja�nie�dotyczy�tylko�jednej�religii�lub�systemu�przekonań�ani�teE�konkretnej�części�świata�oraz�

Ee�ochrona�praw�osób�naleEących�do�mniejszości�religijnych�jest�centralnym�elementem�wolności�religii�i�

przekonań;�naleEy� teE� zapewnić�poszanowanie�wszystkich�praw� człowieka,�w� tym�prawa�do�wolności�

myśli,�sumienia,�wyraEania�opinii�i�religii,�oraz�równy�stopień�ich�ochrony,�zaś�do�propagowania�szacunku�

dla�przynaleEności�do�wszelkich�religii�i�społeczności�o�wspólnych�przekonaniach�naleEy�podchodzić�w�

sposób� kompleksowy,� co� odzwierciedlają� inne� rezolucje� Trzeciego� Komitetu� oraz� opinie� wyraEone�

podczas�sesji�plenarnej.�Ponadto�UE�uwaEa,�Ee�wolność�wypowiedzi�oraz�wolność�religii�i�przekonań�nie�

są�konceptami,�które�ze�sobą�konkurują,�lecz�się�wzajemnie�uzupełniają.�UE�jest�świadoma,�Ee�prawa�te�

nie� są� nieograniczone,� ale� uwaEa,� Ee� w� obowiązującym� prawie� międzynarodowym� dotyczącym� praw�

człowieka�istnieje�odpowiednia�równowaga�między�tymi�prawami�a�ich�ograniczeniami.��
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Ponadto�UE�przedstawiła�pod�obrady�na�szóstej�sesji�Rady�Praw�Człowieka�rezolucję�merytoryczną�

poświęconą� wolności� religii� i� przekonań� (A/HRC/RES/6/37),� która� przedłuEa� takEe� mandat�

specjalnego�sprawozdawcy�ONZ�ds.�wolności�religii� i�przekonań�o�kolejne�trzy�lata.�Rezolucja�ta�

wzywa� państwa� do� podjęcia� pewnych� działań�w� celu� ochrony� wolności� religii� i� przekonań� oraz�

zwalczania�nietolerancji�ze�względu�na�religię�lub�przekonania.�Zachęca�równieE�wszystkie�strony�

do�zajęcia�się�–�w�kontekście�róEnych�dialogów�–�pewnymi�kluczowymi�zagadnieniami,�takimi�jak�

wzrost� postaw� ekstremistycznych� wśród� wyznawców� religii� we� wszystkich� częściach� świata.�

Rezolucja�została�przyjęta�w�głosowaniu� imiennym,�przy�czym�oddano�29�głosów�za,�0�przeciw,�

a�18� uprawnionych� wstrzymało� się� od� głosu.� Wszystkie� państwa� członkowskie� Organizacji�

Konferencji�Islamskiej�(OIC)�zadecydowały�o�powstrzymaniu�się�od�głosu,�gdyE�–�choć�deklarują�

poparcie� dla� celu� mandatu� –� były� rozczarowane� faktem,� Ee� w� rezolucji� nie� wspomniano�

o�konieczności�ochrony�religii.�

�

4.15.� Dialog�międzykulturowy�

UE� jest� silnie� zaangaEowana� w� propagowanie� dialogu� międzykulturowego,� zarówno� wewnątrz�

Unii,� jak� i� w� stosunkach� z� państwami� trzecimi.� Połączony� efekt� kolejnych� rozszerzeń� Unii,�

zwiększonej� mobilności� wynikającej� z� ustanowienia� jednolitego� rynku,� dawnych� i� obecnych�

przepływów� migracyjnych,� zwiększonej� wymiany� z� resztą� świata� na� skutek� handlu,� kształcenia�

i�turystyki,� a� takEe� ogólnie� w� wyniku� globalizacji,� powoduje� wzrost� liczby� interakcji� między�

obywatelami� europejskimi� i�wszystkimi�osobami�mieszkającymi�na� terytorium�Unii�Europejskiej,�

a�takEe�rozmaitymi�kulturami,�językami,�grupami�etnicznymi�i�wyznaniami�w�Europie�i�poza�nią.�

Komunikat� Komisji111� z� maja� 2007� roku� dotyczący� Europejskiej� agendy� kultury� w� dobie�

globalizacji� świata� potwierdził� kluczową� rolę� kultury� w� procesie� integracji� europejskiej�

i�zaproponował� agendę� w� zakresie� kultury� dla� Europy� i� w� odniesieniu� do� jej� stosunków�

z�państwami� trzecimi.� Agenda� ta� została� przyjęta� na� podstawie� wniosku� Komisji� przez� Radę�

ds.�Edukacji,� MłodzieEy� i� Kultury� w� listopadzie� 2007� r.,� a� następnie� zatwierdzona� przez� Radę�

Europejską�w�grudniu�2007�r.�

�������������������������������������������������
111� COM�(2007)�242�wersja�ostateczna.�
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Wprowadzono� uporządkowany� system� współpracy� w� dziedzinie� kultury� między� państwami�

członkowskimi�a�instytucjami�UE,�oparty�na�otwartej�metodzie�koordynacji,�którą�wykorzystywano�

juE� wcześniej� dla� ustanowienia� struktur� współpracy�między� państwami� członkowskimi� a� UE� na�

przykład�w�dziedzinie�kształcenia�i�szkolenia,�młodzieEy�i�ochrony�socjalnej.�Co�trzy�lata�Komisja�

i�państwa�członkowskie�będą�dokonywać�przeglądu�postępów�w�drodze�do�osiągnięcia�wspólnych�

celów.�Ponadto�Komisja�rozpoczęła�usystematyzowany�dialog�z�sektorem�kultury.�

W� 2008� roku� Unia� Europejska� obchodzi� Europejski� Rok� Dialogu� Międzykulturowego,�

proklamowany�zgodnie�z�decyzją112�Parlamentu�Europejskiego�i�Rady�z�grudnia�2006�roku.�Rok�ten�

został� oficjalnie� zainaugurowany� w� styczniu� w� Lublanie� na� europejskiej� konferencji�

zorganizowanej� przez� prezydencję� słoweńską.�Od� tamtej� chwili�w�wielu� dziedzinach� poczyniono�

ogromne� postępy.� Kampanie� medialne� i� zwiększające� świadomość� społeczną,� organizowane� na�

szczeblu� krajowym� przez� poszczególne� państwa� członkowskie� i� przedstawione� na� szczeblu�

europejskim� na� stronie� internetowej� (www.dialogue2008.eu)�wzbudziły� znaczne� zainteresowanie.�

Miesięcznie�odnotowywano�ponad�1000�doniesień�w�mediach,�a�strona� internetowa�w�pierwszym�

półroczu� funkcjonowania� przyciągnęła� ponad� pół�miliona� odwiedzających.�Dyskusje� poświęcone�

polityce� w� pierwszej� połowie� roku� skupiały� się� na� kompetencjach� międzykulturowych,� a� ich�

kulminacją� podczas� prezydencji� słoweńskiej� było� przyjęcie� konkluzji� Rady� wzywających� do�

opracowania� trwałej� międzysektorowej� strategii� dialogu� międzykulturowego.� Dyskusje� były�

skoordynowane�między�sektorami�edukacji,�kultury,�młodzieEy�i�sektorem�audioNwizualnym.�

Dialog�międzykulturowy�był� równieE� jednym�z� priorytetów�prezydencji� słoweńskiej�w�pierwszej�

połowie� 2008� roku.� Rada� Europejska� w� czerwcu� 2008� roku� doceniła� dotychczasowe� wysiłki� na�

rzecz� propagowania�Europejskiego�Roku�Dialogu�Międzykulturowego.�W� tym� kontekście� uznała�

wartość� współpracy� kulturalnej� i� dialogu� międzykulturowego� jako� integralnej� części� wszystkich�

odnośnych� polityk� zewnętrznych,� zgodnie� z� zaleceniami� konferencji� „Nowe� paradygmaty,� nowe�

modele� i� kultura�w� stosunkach�zewnętrznych�UE”� (która�odbyła� się�w�Lublanie�w�dniach�13–14�

maja� 2008� r.)� i� z� pracami� prowadzonymi� w� ramach� Sojuszu� Cywilizacji.� Rada� podkreśliła�

znaczenie� współpracy� kulturalnej� –� prowadzonej� na� podstawie� dialogu� ze� społeczeństwem�

obywatelskim�–�w�zajmowaniu�się�procesami�i�wyzwaniami�natury�politycznej�przy�propagowaniu�

kontaktów�między�narodami�i�pielęgnowaniu�stosunków�dobrosąsiedzkich.�

�������������������������������������������������
112� Decyzja�1983/2006/WE,�Dz.U.�412�z�30.12.�2006.�
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UmoEliwiono� współfinansowanie� przez� Unię� Europejską� jednego� projektu� w� ramach� „roku�

europejskiego”� w� kaEdym� państwie� członkowskim,� a� takEe� siedmiu� paneuropejskich� „projektów�

flagowych”113,� w� większości� opracowanych� w� celu� jak� największego� podniesienia� świadomości�

społecznej,�zainteresowania�młodzieEy�i�mediów.�

Dyskusje�poświęcone�polityce�są�kontynuowane�podczas�prezydencji�francuskiej,�która�zorganizuje�

europejską�konferencję�kończącą�ten�rok,�by�podsumować�osiągnięcia�i�określić�dalsze�kroki�w�celu�

opracowania�trwałej�strategii.�

Dialog� międzykulturowy� został� na� zasadzie� horyzontalnego� i� międzysektorowego� priorytetu�

włączony� do� właściwych� wspólnotowych� polityk,� programów� i� działań.� Cel� ten� został�

uwzględniony� w� programach� dotyczących� zarówno� kultury,� kształcenia,� młodzieEy� i� postaw�

obywatelskich,� jak� i� wielu� innych� dziedzin,� takich� jak� zatrudnienie,� sprawy� społeczne,� polityka�

równych�szans,�stosunki�zewnętrzne�i�pomoc�na�rzecz�rozwoju.�

Dialog�międzykulturowy� jest� integralną� częścią� stosunków�UE� z� państwami� trzecimi.�W� ramach�

stosunków�w� regionie�Morza�Śródziemnego� sektor� kultury� jest� sektorem�priorytetowym,� zgodnie�

z�deklaracją� barcelońską� z� 1995� roku.� Wśród� celów� współpracy� euroNśródziemnomorskiej�

szczególną�uwagę�przywiązuje�się�do�elementów�o�wymiarze�społecznym,�kulturowym�i�ludzkim.�

Znaczenie� kultury� podkreśla� zwoływanie� spotkań� na� szczeblu� ministerialnym.� Jak� dotąd�

ministrowie�kultury�spotkali�się�trzykrotnie:�w�Bolonii�w�roku�1996,�na�Rodos�w�1998�i�w�Atenach�

w� 2008;� ponadto� odbyło� się� spotkanie� ministrów� spraw� zagranicznych� państw� euroN

śródziemnomorskich�(na�Krecie�w�roku�2003)�poświęcone�dialogowi�międzykulturowemu.�Podczas�

ostatniego�spotkania�ministrów�kultury,�które�miało�miejsce�w�Atenach�w�dniach�29�i�30�maja�2008�

roku,�rozpoczęto�proces�prowadzący�do�opracowania�kompletnej�euroNśródziemnomorskiej�strategii�

kulturalnej� obejmującej� współpracę� zarówno� w� dziedzinie� dialogu� międzykulturowego,� jak�

i�polityki� w� zakresie� kultury.� By� opracować� tę� strategię� i� przedstawić� ją� do� zatwierdzenia� na�

kolejnym� spotkaniu� ministrów� kultury� w� roku� 2010,� zostanie� stworzona� grupa� robocza� ad� hoc�

złoEona�z�ekspertów�z�państw�basenu�Morza�Śródziemnego.�

�������������������������������������������������
113�� http://www.interculturaldialogue2008.eu/354.0html?&redirect_url=myNstartpageNeyid.html�
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O�waEnej�roli�kultury�w�stosunkach�zewnętrznych�świadczą�równieE�zatwierdzone�i�z�powodzeniem�

wprowadzone�w�Eycie�działania�i�programy�współpracy,�takie�jak�fundacja�im.�Anny�Lindh�(w�tym�

„1001�działań�na�rzecz�dialogu”),�EuroMed�Audiovisual,�EuroMed�Heritage,�regionalne�programy�

w�dziedzinie�informacji�i�komunikacji,�programy�EuroMed�Youth�i�EuroMed�Gender.�

Partnerstwo� euroNśródziemnomorskie� aktywnie� popierało� ogłoszenie� roku� 2008� Europejskim�

Rokiem�Dialogu�Międzykulturowego:�w� listopadzie� 2007� roku�ministrowie� spraw� zagranicznych�

państw� euroNśródziemnomorskich� zadecydowali� o� uznaniu� roku� 2008� EuroNśródziemnomorskim�

Rokiem�Dialogu�Międzykulturowego.�

Filar� kulturowy� dialogu� Azja–Europa� (ASEM)� jest� aktywnie� rozbudowywany.� 3.� spotkanie�

ministrów�kultury�ASEM,�które�odbyło�się�w�Kuala�Lumpur�(22�i�23�kwietnia�2008�r.),�skupione�

było� na� zagadnieniu:� „RóEnorodność� kulturowa� –� realizacja� planu� działań”.� To� spotkanie�

ministerialne�przyczyniło�się�do�intensyfikacji�wymiany�w�dziedzinie�kultury�i�współpracy�między�

Azją�a�Europą,�określonych�w�planie�działania�ministrów�kultury�przyjętym�w�ParyEu�w�czerwcu�

2005�roku.�

Komisja� wspiera� Fundację� Azja–Europa� (ASEF)� i� prowadzone� przez� nią� programy� flagowe�

dotyczące� wymiany� intelektualnej� i� w� dziedzinie� kultury.� Rozwój� Culture360,� azjatyckoN

europejskiego�portalu�internetowego�poświęconego�kulturze,�ma�zwiększyć�wymianę�w�dziedzinie�

kultury�i�sztuki�między�państwami�członkowskimi�ASEM.�

Kultura� jest� głównym� elementem�współpracy�UE� z�Radą� Europy,� która� to�współpraca� obejmuje�

wspólne� działanie� „Intercultural� Cities”� (Miasta� Międzykulturowe),� wspólną� organizację�

Europejskich�Dni�Dziedzictwa�oraz�wspólne�działania�na�Bałkanach�Zachodnich.�
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Wszystkie� państwa� członkowskie�UE�oraz�Komisja�Europejska� popierają�Sojusz�Cywilizacji� i� są�

członkami�jego�„grupy�przyjaciół”.�Sojusz�ten�został�zapoczątkowany�pod�koniec�2005�roku�przez�

premierów�Hiszpanii� i�Turcji,�przy�udziale�byłego�sekretarza�generalnego�ONZ�Kofiego�Annana,�

a�jego� celem� jest� osiągnięcie� większego� zrozumienia� i� nakierowanych� na� współpracę� stosunków�

między�narodami�i�ludami�róEnych�kultur�i�religii;�przy�okazji�ma�on�wspomagać�powstrzymywanie�

nasilającej� się�polaryzacji�postaw� i�ekstremizmu.�Podczas�pierwszego�corocznego� forum�Sojuszu,�

które�odbyło�się�w�Madrycie�w�styczniu�2008� roku,�zapoczątkowano�szereg� inicjatyw,� takich� jak�

mechanizm� szybkiego� reagowania� środowiska� mediów� (Rapid� Response� Media� Mechanism),�

fundusz� mediów� (Media� Fund),� repozytorium� edukacji� medialnej� (Clearinghouse� on� Media�

Literacy),� fundusz� solidarności� młodzieEy� (Youth� Solidarity� Fund)� i� inicjatywa� na� rzecz�

zatrudnienia�młodzieEy�(Youth�Employment�Initiative).�

4.16.� Azyl,�migracja,�uchodźcy�i�wysiedleńcy�

Kwestie�migracji,� azylu� i� uchodźców� stanowią� obszary� priorytetowe�wśród� polityk�UE�w� samej�

Unii� oraz� w� jej� stosunkach� zewnętrznych.� UE� podkreśla� potrzebę� dalszej� realizacji� programów�

z�Tampere� i� z� Hagi� w� zakresie� wymiaru� sprawiedliwości� i� spraw� wewnętrznych� oraz� potrzebę�

wypracowania�następnych�programów,�aby�jeszcze�bardziej�wzmocnić�bezpieczeństwo�wewnętrzne�

Europy�oraz�podstawowe�wolności�i�prawa�obywateli.�

Od�chwili�przyjęcia�przez�Radę�Europejską�w�2005�roku�globalnego�podejścia�do�kwestii�migracji�

i�jego�potwierdzenia�przez�Radę�w�roku�2006�UE�grała�na�arenie�międzynarodowej� rolę�pioniera,�

promując� kompleksowe� i�wywaEone� podejście� do� rozwiązywania� kwestii� związanych� z�migracją�

w�ramach� partnerstwa� z� państwami� trzecimi.�Globalne� podejście� do� kwestii�migracji�ma� na� celu�

sformułowanie� wszechstronnych� i� spójnych� polityk� obejmujących� szeroki� wachlarz� kwestii�

związanych� z�migracją,� przybliEając� do� siebie� róEne� obszary� polityki� –� kwestie� rozwoju,� sprawy�

społeczne,� zatrudnienie,� stosunki� zewnętrzne� oraz� sprawiedliwość� i� sprawy� wewnętrzne� –� oraz�

określając�zarówno�działania�krótkoterminowe,�jak�i�długoterminową�wizję,�nakierowane�na�zajęcie�

się� podstawowymi� przyczynami� migracji,� w� tym� migracji� wymuszonej.� WaEnym� elementem�

globalnego� podejścia� jest� partnerska� współpraca� z� państwami� pochodzenia� i� tranzytu,� a� jego�

podstawowe� pojęcia� to� partnerstwo,� solidarność� i� współodpowiedzialność.� Początkowo� globalne�

podejście�było�skoncentrowane�na�krajach�Afryki�i�basenu�Morza�Śródziemnego,�lecz�w�2007�roku��

jego� zakres� geograficzny� został� poszerzony� o� regiony� sąsiadujące� z� UE� na� wschodzie�

i�południowym�wschodzie.�
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W�komunikacie�Komisji114� z� grudnia�2007� roku� starano� się�określić�kroki�niezbędne�do� tego,�by�

wykorzystać� juE� rozpoczęte� istotne� prace� do� wypracowania� wspólnej� polityki� imigracyjnej.�

Komunikat� ten�stanowił�więc�zarówno�podsumowanie�osiągnięć� i�postępów�poczynionych�w�tym�

zakresie�–�w�tym�w�formie�okresowego�sprawozdania�z�postępu�prac�nad�globalnym�podejściem�do�

kwestii�migracji�–�jak�i�studium�kolejnych�wyzwań�dotyczących�wspólnej�i�kompleksowej�polityki�

imigracyjnej� w� perspektywie� średnioN� i� długoterminowej.� Niezbędne� jest� zastosowanie� bardziej�

zintegrowanego� podejścia,� dzięki� któremu� moEliwe� byłoby� utrzymanie� w� polityce� imigracyjnej�

równowagi�pomiędzy�niedoborem�na�rynku�pracy,�potrzebami,�gospodarczymi�skutkami�migracji,�

negatywnymi�skutkami�społecznymi�tego�zjawiska,�kierunkami�polityki�w�zakresie� integracji�oraz�

celami�polityki�zewnętrznej.�

Jeśli�chodzi�o�realizację�globalnego�podejścia,�Komisja�była�zadowolona�z�postępów�poczynionych�

w�odniesieniu�do�Afryki� i� basenu�Morza�Śródziemnego,� szczególnie�misji�UE�w�państwach� tych�

dwóch�regionów,�oraz�postępy�w�stosowaniu�globalnego�podejścia�do�regionów�sąsiadujących�z�UE�

na� wschodzie� i� południowym� wschodzie.� Kontynuowane� są� prace� nad� dalszym� wzmocnieniem�

dialogu�i�współpracy�w�dziedzinie�migracji�z�państwami�Afryki�Subsaharyjskiej�i�Północnej.��

W� wyniku� komunikatu� Komisji115� Rada� Europejska� podczas� posiedzenia� w� grudniu� 2007� roku�

podkreśliła�potrzebę�odnowionego�zaangaEowania�politycznego�oraz�potwierdziła,�Ee�dalszy�rozwój�

europejskiej� polityki� migracyjnej� uzupełniającej� polityki� poszczególnych� państw� członkowskich�

pozostaje� jednym� z� najwaEniejszych� priorytetów,� a� jego� realizacja� pozwoli� sprostać�wyzwaniom�

stawianym�przez�migrację�i�wykorzystać�oferowane�przez�nią�szanse�w�nowej�erze�globalizacji.�

�������������������������������������������������
114� Towards�a�Common�Immigration�Policy,�COM�(2007)�780�wersja�ostateczna�z�5.12.2007.�
115� W�kierunku�wspólnej�polityki�w�dziedzinie�imigracji,�COM�(2007)�780�wersja�ostateczna�z�5.12.2007.�
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W� czerwcu� 2008� roku� Komisja� przyjęła� –� jako� wkład� w� dalszy� rozwój� wspólnej� polityki�

migracyjnej� i�azylowej�–�komunikat�„Wspólna�europejska�polityka� imigracyjna:�zasady,�działania�

i�narzędzia”�oraz�„Plan�polityki�azylowej:�Zintegrowana�strategia�ochrony�na�całym�obszarze�UE”.�

W�komunikacie�połoEono�akcent�na�dziesięć�wspólnych�zasad,�na�których�naleEy�oprzeć�wspólną�

politykę� imigracyjną,� pogrupowanych� zgodnie� z� trzema� głównymi� liniami� polityki� UE:�

dobrobytem,�solidarnością�i�bezpieczeństwem.�Plan�polityki�azylowej�określa�strukturę�drugiej�fazy�

wspólnego� europejskiego� systemu� azylowego� (CEAS);� jego� ogólnymi� celami� są� zachowanie�

i�wzmacnianie�europejskich�tradycji�humanitarnych�i�związanych�z�zapewnianiem�ochrony,�a�takEe�

osiągnięcie�równych�warunków�ochrony�w�całej�UE�dzięki�dalszemu�ujednoliceniu�ustawodawstw�

państw� członkowskich� w� zakresie� azylu,� wzmocnieniu� praktycznej� współpracy� i� zwiększeniu�

solidarności� wśród� państw� członkowskich� oraz� solidarności� UE� z� państwami� trzecimi.� Zarówno�

komunikat,�jak�i�plan�polityki�azylowej�odnoszą�się�do�najwaEniejszych�nadal�nierozstrzygniętych�

punktów� dotyczących� imigracji� i� azylu� zawartych� w� programie� haskim.� Oczekuje� się,� Ee� Rada�

Europejska�zatwierdzi�europejski�pakt�o� imigracji� i�azylu�w�październiku�2008�roku.�Pakt� ten�ma�

być�politycznym�bodźcem�dla�unijnej�debaty�na�temat�migracji�i�azylu.�Rada�Europejska�podejmuje�

w� nim� pięć� podstawowych� zobowiązań� dotyczących� organizacji� legalnej� imigracji� i� integracji,�

zwalczania�nielegalnej� imigracji,� skuteczniejszych�kontroli�granicznych,�budowania�Europy,�która�

jest� miejscem� azylu,� oraz� stworzenia� globalnego� partnerstwa� z� krajami� pochodzenia� i� tranzytu.�

Zobowiązania� te� będą� przekładane� na� konkretne� środki,� zwłaszcza� w� ramach� programu,� który�

zostanie�wprowadzony�w�2010�roku�i�będzie�kontynuacją�programu�haskiego.��
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Rada� ds.� Ogólnych� podczas� posiedzenia� w� czerwcu� 2008� roku� podkreśliła,� jak� waEne� jest�

kontynuowanie� dialogu,� partnerstwa� i� współpracy� z� państwami� trzecimi� w� kwestiach� migracji�

w�sposób�całościowy�i�regionalnie�zrównowaEony.�Rada�ponownie�potwierdziła,�Ee�poszanowanie�

praw� człowieka� i� podstawowych�wolności�migrantów,� konwencja� genewska� i� naleEny� dostęp� do�

procedur� azylowych� leEą� u� podstaw� polityki� migracyjnej� UE.� Rada� przyjęła� z� zadowoleniem�

postępy�poczynione�w�realizacji�globalnego�podejścia�do�kwestii�migracji�poprzez�rozwijanie�takich�

instrumentów,� jak� misje� dotyczące� migracji� i� związane� z� nimi� dalsze� działania,� platformy�

współpracy,� dobrowolne� partnerstwa� na� rzecz� mobilności� i� profile� migracyjne,� a� takEe� poprzez�

stosowanie�istniejących�struktur�prowadzenia�dialogu�i�współpracy.�Przy�okazji�Rady�ds.�Wymiaru�

Sprawiedliwości� i� Spraw�Wewnętrznych� w� czerwcu� 2008� r.� zawarto� pilotaEowe� partnerstwa� na�

rzecz�mobilności� z�Mołdawią� i�Republiką�Zielonego�Przylądka.� Partnerstwa�na� rzecz�mobilności�

będą�wspólnie�realizowane�przez�państwa�członkowskie,�Wspólnotę�Europejską�i�kraj�partnerski.�

Ustanowiono� program� na� lata� 2007–2013� zatytułowany� „Program� współpracy� tematycznej�

z�państwami� trzecimi� w� zakresie� rozwojowych� aspektów� migracji� i� azylu”.� Podobnie� jak� we�

wcześniejszym� programie� AENEAS,� głównym� celem� nowego� programu� tematycznego� jest�

udzielanie�państwom�trzecim�pomocy,�pozwalającej�usprawnić�zarządzanie�wszystkimi�aspektami�

ich�przepływów�migracyjnych.�Nacisk�zostanie�połoEony�na�państwa�leEące�wzdłuE�południowych�

i�wschodnich� szlaków� migracyjnych� do� UE,� chociaE� uwzględnione� zostaną� równieE� inne� szlaki�

migracyjne,�w�tym�migracje�południe–południe.�Ponadto�inicjatywy�horyzontalne�będą�obejmować�

migrację� i� rozwój,� migrację� w� celach� zarobkowych,� azyl� i� ochronę� uchodźców,� przemyt� ludzi�

i�handel�nimi�oraz�nielegalną�imigrację.�

Co� się� tyczy� zaangaEowania� UE� w� debatę� dotyczącą� migracji� na� szczeblu� światowym,� Komisja�

i�państwa� członkowskie� aktywnie� pomagały� w� przygotowaniach� do� Światowego� Forum�

Międzynarodowej� Migracji� i� Międzynarodowego� Rozwoju� (GFMD)� i� wzięły� udział� w� jego�

pierwszym�posiedzeniu,� które� zorganizowano�w�Belgii�w�Brukseli�w� lipcu� 2007� roku.� Forum� to�

powstało� z� inicjatywy� państw� i� stanowi� uEyteczne� narzędzie� wymiany� opinii� i� pomysłów� co� do�

wyzwań�wynikających�ze�związku�między�migracją�a�rozwojem.�Oferuje�poszczególnym�państwom�

moEliwość� dalszego� dialogu� w� sprawie� migracji� i� rozwoju� oraz� wkładu� w� opracowanie�

całościowych�podejść�do� tej�kwestii.�Drugie�posiedzenie�GFMD�odbędzie�się�w�Manili� (Filipiny)�

w�grudniu�2008�roku,�a�trzecie�–�w�Grecji�w�listopadzie�2009�roku.�



��
��

�

14146/1/08�REV�1� � rb/PAS/kal� 111�
� DG�E�HR� �LIMITE� PL�

4.17.� Rasizm,�ksenofobia,�niedyskryminacja�i�poszanowanie�róHnorodności�

Rasizm� i� ksenofobia� są� nie� do� pogodzenia� z� zasadami,� na� których� opiera� się�UE.� Instytucje�UE�

wielokrotnie�odrzucały� i� potępiały�wszelkie�przejawy� takich�postaw.�UE,�w�granicach�uprawnień�

przyznanych� jej� na� mocy� Traktatów,� z� determinacją� prowadzi� otwartą� politykę� zwalczania� tych�

zjawisk�zarówno�wewnątrz�Unii,�jak�i�w�kontekście�działań�zewnętrznych.�

UE� aktywnie� angaEuje� się� na� forum� ONZ� w� wysiłki� na� rzecz� rozwiązania� problemu� rasizmu�

i�dyskryminacji.�Na�62.�sesji�Zgromadzenia�Ogólnego�Organizacji�Narodów�Zjednoczonych�złoEyła�

na�forum�Trzeciego�Komitetu�oświadczenie�dotyczące�wyeliminowania�rasizmu�i�dyskryminacji�na�

tle�rasowym.�UE�w�konstruktywny�sposób�uczestniczy�równieE�w�przygotowaniach�do�konferencji�

przeglądowej� procesu� durbańskiego,� która� odbędzie� się� w� 2009� roku� w� Genewie� w� ramach�

Zgromadzenia� Ogólnego.� Głównym� przedmiotem� zainteresowania� tej� konferencji� powinno� być�

wdroEenie� istniejących� norm.� W� ramach� przygotowań� do� konferencji� przeglądowej� państwa�

członkowskie� UE� i� Komisja/Agencja� Praw� Podstawowych� przedłoEyły� komitetowi�

przygotowawczemu� konferencji� przeglądowej� procesu� durbańskiego� przygotowany� przez� Biuro�

Wysokiego� Komisarza� ONZ� ds.� Praw� Człowieka� kwestionariusz� opisujący� polityki,� programy�

i�projekty,� które� zostały� rozpoczęte�w� celu� realizacji� deklaracji� durbańskiej� i� programu� działania�

z�Durbanu�w�państwach�członkowskich�oraz�na� szczeblu�wspólnotowym.�Ponadto�UE�poparła�na�

siódmej� sesji� Rady� Praw� Człowieka� (w� marcu� 2008� r.)� przedłuEenie� mandatu� specjalnego�

sprawozdawcy�ds.�współczesnych�form�rasizmu,�ksenofobii�i�pokrewnych�przejawów�nietolerancji.�

W�ramach�OBWE�Komisja�i�państwa�członkowskie�UE�prowadzą�dzięli�koordynacji�UE�aktywne�

i�regularne� działania� zmierzające� do� realizacji� zobowiązań� podjętych� przez� 56� państw�

uczestniczących�OBWE�w� odniesieniu� do� zwalczania� rasizmu� i� ksenofobii,� do� niedyskryminacji�

i�poszanowania� róEnorodności.� Spotkanie� Przeglądowe� w� zakresie� Wymiaru� Ludzkiego�

organizowane�corocznie�przez�OBWE/ODIHR�w�Warszawie�jest�w�tym�względzie�cenną�platformą�

dla�Komisji�i�państw�członkowskich�UE.�

W� ramach� Rady� Europy� ECRI� (Europejska� Komisja� Przeciwko� Rasizmowi� i� Nietolerancji)�

kontynuuje� działania� podjęte� w� 1993� roku.� Jest� ona� ściśle� powiązana� z� Działem� Walki�

z�Dyskryminacją,� Praw� Podstawowych� i� Socjalnych� DG� ds.� Zatrudnienia� i� Spraw� Społecznych�

Komisji�Europejskiej�oraz�z�Agencją�Praw�Podstawowych.�
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W�dniu�18�czerwca�2008�r.�Wspólnota�Europejska�i�Rada��Europy�podpisały�umowę�ustanawiającą�

kompleksowe�ramy�współpracy�dotyczące�Agencji�Praw�Podstawowych�i�Rady�Europy.�Umowa�ta�

obejmuje� postanowienia� dotyczące� organizacji� regularnych� spotkań,� wymiany� informacji�

i�koordynacji� działań.� Przewiduje� mianowanie� przez� Radę� Europy� dwu� niezaleEnych� osób� do�

zarządu� i� rady�wykonawczej�wspomnianej� agencji� –�w� charakterze� członka� i� zastępcy� członka� –�

oraz�określa�prawa�Rady�Europy�do�głosu�w�ramach�tych�organów.�

UE� podnosi� kwestie� rasizmu� i� ksenofobii� w� dialogu� politycznym� prowadzonym� z� państwami�

trzecimi,� np.� z� Rosją� i�Chinami.�Kwestie� te� zostały� takEe�włączone� do� strategii�współpracy;� np.�

zgodnie� z� planami� działania� w� ramach� europejskiej� polityki� sąsiedztwa� państwa� partnerskie�

zobowiązują� się� do� współpracy� w� zwalczaniu� wszelkich� form� dyskryminacji,� nietolerancji�

religijnej,�rasizmu�i�ksenofobii.�

Walka�z�rasizmem,�ksenofobią�i�dyskryminacją�mniejszości�i�ludności�rdzennej�jest�finansowana�na�

zasadach� priorytetowych�w� ramach� EIDHR� (europejskiej� inicjatywy� na� rzecz� demokracji� i� praw�

człowieka).�Przy�pomocy�środków�finansowych�EIDHR�UE�wspiera�wysokiego�komisarza�ONZ�ds.�

praw�człowieka�we�wprowadzaniu�w�Eycie�obecnych�standardów�międzynarodowych�dotyczących�

równości� i� niedyskryminacji,� w� szczególności� deklaracji� i� programu� działania� z� Durbanu� oraz�

Międzynarodowej� konwencji� w� sprawie� eliminacji� wszelkich� form� dyskryminacji� rasowej.�

Działania�związane�z�projektem�obejmują�kampanie�i�seminaria�podnoszące�świadomość�społeczną,�

zapewnianie� doradztwa� przez� projekty� współpracy� technicznej� z� rządami� oraz� badania� i� analizy.�

NajwaEniejszymi�partnerami�są�program�Narodów�Zjednoczonych�ds.�rozwoju�(UNDP),�UNESCO,�

Bank� Światowy,�MOP� i� inne� organizacje�międzynarodowe,� jak� równieE� instytucje� zajmujące� się�

prawami�człowieka�i�organizacje�społeczne.�

�

4.18.� Prawa�osób�naleHących�do�mniejszości�

Pełne� przestrzeganie� praw� człowieka� wszystkich� osób,� takEe� osób� naleEących� do� społeczności�

mniejszościowych,� jest� dla�UE� kwestią�wielkiej�wagi.�Karta� praw� podstawowych�UE�wzywa� do�

ochrony� róEnorodności� kulturowej,� religijnej� i� językowej,� natomiast� Traktat� o� Unii� Europejskiej�

podtrzymuje� zasadę� pełnego� korzystania� z� praw� i� wolności� bez� dyskryminacji,� w� tym� tych�

związanych� z� przynaleEnością� do� mniejszości� narodowej,� obejmujących� prawo� do� swobodnego�

wyboru�nazwy�stowarzyszenia�oraz�prawo�do�uczestnictwa�w�Eyciu�publicznym�poprzez�tworzenie�

partii�politycznych.�
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Ustanowiono�doradczą�grupę�ekspertów�wysokiego�szczebla�ds.� integracji� społecznej�mniejszości�

etnicznych� i� ich�pełnego�uczestnictwa�w� rynku�pracy.�Sprawozdanie� i� zalecenia� tej� grupy�zostały�

przedstawione�w�dniach�3–4�grudnia�2007�r.�na�konferencji�w�Brukseli.�Praca�grupy�skupiła�się�na�

kwestii�pokrywania�się�przynaleEności�do�mniejszości�etnicznej�i�niekorzystnej�sytuacji�społecznej;�

grupa�określiła�teE�dobre�praktyki�w�przedsiębiorstwach�i�w�działaniach�publicznych.�

Kryteria� członkostwa,�które�mają� spełnić�państwa�pragnące�przystąpić�do�UE,�określone�podczas�

posiedzenia� Rady� Europejskiej� w� Kopenhadze� w� 1993� roku� obejmują� w� szczególności�

poszanowanie�i�ochronę�mniejszości.�W�związku�z�powyEszym�w�roku�2007�i�w�pierwszej�połowie�

roku�2008�nadal�zwracano�szczególną�uwagę�na�poszanowanie�i�ochronę�mniejszości�w�kontekście�

procesu�rozszerzenia�UE,�a�takEe�w�związku�z�procesem�stabilizacji�i�stowarzyszenia�z�państwami�

Bałkanów� Zachodnich116.� W� całym� regionie� Bałkanów� Zachodnich� ustawodawstwo� dotyczące�

ochrony� mniejszości� istnieje� juE� w� duEej� mierze,� ale� opóźnia� się� jego� wprowadzenie� w� Eycie.�

Mniejszości� nie� są� jeszcze� w� pełni� reprezentowane� w� Eyciu� politycznym� i� społecznym,� ciągle�

obecna� jest� teE�dyskryminacja.�W�Turcji� prawa�przysługujące�osobom�naleEącym�do�mniejszości�

przyznaje� się� tylko� niektórym� społecznościom� niemuzułmańskim� objętym� traktatem� z� Lozanny�

z�1923�roku.�Turcja�nie�podpisała�ani�nie�ratyfikowała�Konwencji�ramowej�Rady�Europy�o�ochronie�

mniejszości�narodowych117.�

W� tym� kontekście� rozwój� wypadków� w� państwach� kandydujących� (Chorwacji,� Byłej�

Jugosłowiańskiej�Republice�Macedonii� i�Turcji)� oraz�potencjalnych�państwach�kandydujących�do�

UE� (Albanii,� Bośni� i� Hercegowinie,� Czarnogórze,� Serbii� i� Kosowie)� był� nadal� oceniany� przez�

Komisję�Europejską�w�corocznych�sprawozdaniach�z�postępów�prac,�których�ostatnia�seria�została�

przedstawiona�Parlamentowi�Europejskiemu�i�Radzie�w�listopadzie�2007�roku.�Uznano,�Ee�sytuacja�

mniejszości� romskiej� naleEy� do� najtrudniejszych� południowoNwschodniej� Europie;� w� większości�

państw� społeczność� ta� nadal� ma� bardzo� trudne� warunki� Eyciowe� i� spotyka� się� z� dyskryminacją,�

szczególnie�w�kwestiach�edukacji,�ochrony�socjalnej,�opieki�zdrowotnej,�mieszkania�i�zatrudnienia.�

Nowy� instrument� pomocy� przedakcesyjnej� (IPA)118,� który� w� roku� 2007� zastąpił� wcześniejsze�

instrumenty�PHARE�i�CARDS,�przewiduje�finansowanie�przez�UE�promocji�m.in.�równych�szans�

oraz�zwalczania�dyskryminacji�w�państwach,�które�przygotowują�się�do�członkostwa�w�UE.�

�������������������������������������������������
116� Albania,� Bośnia� i� Hercegowina,� Chorwacja,� Była� Jugosłowiańska� Republika� Macedonii,� Czarnogóra,� Serbia�

i�Kosowo�(na�podstawie�rezolucji�nr�1244�Rady�Bezpieczeństwa�ONZ).�
117� Tekst�konwencji�moEna�znaleźć�na�stronie:�http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/157.htm.�
118�� Rozporządzenie�Komisji�(WE)�nr�718/2007�z�dnia�12�czerwca�2007�r.��wdraEające� rozporządzenie� Rady� (WE)�

nr�1085/2006�ustanawiające�instrument�pomocy�przedakcesyjnej�(IPA),�Dz.U.�L�170�z�29.6.2007,�s.�1.
�
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Propagowanie�i�ochrona�praw�osób�naleEących�do�mniejszości�etnicznych�i�religijnych�nadal�była�jednym�

z�zasadniczych�zagadnień�w�stosunkach�zewnętrznych.�Prawa�osób�naleEących�do�mniejszości�etnicznych�

są�poruszane�w�kontaktach�z�kilkoma�państwami�trzecimi�następujących�w�ramach�dialogu�dotyczącego�

praw�człowieka.�Europejski�instrument�na�rzecz�wspierania�demokracji�i�praw�człowieka,�który�w�roku�

2007� zastąpił� wcześniejsze� EIDHR,� umoEliwia� wspieranie� działań� związanych� z� prawami� osób�

naleEących� do� mniejszości.� Zgodnie� z� celem� „wzmocnienia� roli� społeczeństwa� obywatelskiego�

w�propagowaniu� praw� człowieka� i� reform� demokratycznych,� we� wspieraniu� pokojowego� godzenia�

sprzecznych�interesów�grupowych�oraz�konsolidowania�udziału�i�reprezentacji�społeczeństwa�w�polityce”�

istnieje� moEliwość� podejmowania� konkretnych� działań� w� dziedzinie� mniejszości,� które� mają� być�

realizowane�zarówno�na�szczeblu�krajowym,� jak� i�międzynarodowym�i� regionalnym.�W� roku�2007�na�

podstawie� zaproszeń�EIDHR�wystosowanych�do� konkretnych�krajów�zostało� zakontraktowanych�kilka�

nowych�projektów�dotyczących�praw�osób�naleEących�do�mniejszości;�dotyczy�to�np.�Bangladeszu,�Bośni�

i� Hercegowiny,� Burundi,� Byłej� Jugosłowiańskiej� Republiki� Macedonii,� Gruzji,� Nigerii,� Pakistanu,�

Rwandy,�Rosji�i�Serbii.�

Na�szczeblu�ONZ�prace�niezaleEnego�eksperta�ds.�praw�mniejszości�są�cennym�źródłem�informacji�

kształtującym� podejście� UE� do� kwestii� dotyczących� mniejszości� w� stosunkach� z� państwami�

trzecimi.�W�dniu�27�marca�2008�r.�Rada�Praw�Człowieka�przedłuEyła�mandat�niezaleEnego�eksperta�

o� trzy� lata.� Ponadto�UE�wspiera� działania� forum� ds.�mniejszości,� które� utworzone� zostało� przez�

Radę� Praw� Człowieka� 28� września� 2007� r.� jako� organ� związany� z� grupą� roboczą� ONZ�

ds.�mniejszości�w�ramach�byłej�(pod)komisji�ONZ�ds.�praw�człowieka.�Ponadto�UE��i�jej�państwa�

członkowskie� nadal� są� aktywnie� zaangaEowane� w� prace� organizacji� międzynarodowych�

zajmujących�się�kwestiami�związanymi�z�mniejszościami,�takich�jak�OBWE�i�jej�Biuro�Wysokiego�

Komisarza� ds.�Mniejszości�Narodowych,� jak� równieE�Europejska�Komisja� przeciwko�Rasizmowi�

i�Nietolerancji�(ECRI)�w�Radzie�Europy�oraz�Komisarz�ds.�Praw�Człowieka.�

Obecnie� UE� przeznaczyła� w� ramach� IPA� 1� mln� EUR� na� projekt� regionalny� dotyczący� Romów.�

Projekt� „Integracja� społeczna� i� dostęp� do� praw� człowieka� społeczności� romskich,� aszkalijskich�

i�egipskich� na� Bałkanach� Zachodnich”� realizowany� przez� Wysokiego� Komisarza� ONZ�

ds.�Uchodźców�(UNHCR)� (na�mocy� rezolucji�nr�1244�Rady�Bezpieczeństwa�ONZ)�odnosi� się�do�

braku�dokumentacji�i�rejestrów�Romów�w�Bośni�i�Hercegowinie,�Byłej�Jugosłowiańskiej�Republice�

Macedonii,� Czarnogórze,� Serbii� i� Kosowie.� Brak� dokumentów� to� jeden� z� podstawowych�

problemów,� z� jakimi� boryka� się� ludność� romska.� Podkopuje� on�moEliwość� jej� integracji� z� resztą�

społeczeństwa� oraz� dostęp� ludności� romskiej� do� podstawowych� praw� obywatelskich,� takich� jak�

opieka�zdrowotna,�edukacja�i�zatrudnienie.�
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UNHCR� realizuje� ten� projekt� w� partnerstwie� z� organizacjami� pozarządowymi� i� we� współpracy�

z�innymi� agencjami�ONZ,� organami� krajowymi� oraz� centrami� informacji� dla�Romów.�W� ramach�

projektu�społecznościom�romskim�jest�oferowana�pomoc�prawna,�by�umoEliwić�im�wpis�do�rejestru�

urodzeń.� Prowadzi� się� kampanię� informacyjną� skierowaną� do� społeczności� romskich.� Projekt�ma�

zostać�zakończony�w�roku�2009.�

�

4.19.� Osoby�niepełnosprawne�

Wspólnota�Europejska�była�w�pełni�zaangaEowana�w�negocjacje�ze�Zgromadzeniem�Ogólnym�ONZ�

dotyczące�Międzynarodowej� konwencji� o� prawach� osób� niepełnosprawnych,� otwartej� do� podpisu�

w�Nowym�Jorku�30�marca�2007�r.�WE�i�większość�jej�państw�członkowskich�znajdowały�się�wśród�

pierwszych�sygnatariuszy�tej�konwencji.�

W�dniu�3�kwietnia�2008� roku�nastąpiła�20.� ratyfikacja�konwencji,� co�pociągnęło� za� sobą�wejście�

w�Eycie� z� dniem� 3� maja� 2008� roku� samej� konwencji� oraz� towarzyszącego� jej� protokołu�

fakultatywnego.� Oznacza� to� wielki� postęp� w� wysiłkach� na� rzecz� propagowania,� ochrony�

i�zapewniania� pełnego� korzystania� przez� osoby� niepełnosprawne� na� równych� warunkach� ze�

wszystkich�praw�człowieka�i�podstawowych�wolności,�a�takEe�w�wysiłkach�na�rzecz�propagowania�

poszanowania�ich�przyrodzonej�godności.�

Do� dnia� 8� sierpnia� 2008� roku� Konwencja� ONZ� o� prawach� osób� niepełnosprawnych� została�

podpisana� przez� Wspólnotę� Europejską� i� wszystkie� jej� państwa� członkowskie,� a� protokół�

fakultatywny� został� podpisany� przez� 16� państw� członkowskich.� Trzy� państwa� członkowskie�

(Węgry�w�dniu�20�lipca�2007�r.,�Hiszpania�–�3�grudnia�2007�r.�i�Słowenia�–�24�kwietnia�2008�r.)�

ratyfikowały� konwencję� ONZ� i� protokół� fakultatywny� oraz� przedłoEyły� ONZ� instrumenty�

ratyfikacji.�

Komisja�prowadzi�prace�nad�wnioskiem�dotyczącym�decyzji�Rady�w�sprawie�zawarcia�konwencji�

ONZ�i�protokołu�fakultatywnego�przez�Wspólnotę�Europejską.�Do�tego�wniosku�zostanie�załączona�

deklaracja� dotycząca� kompetencji� w� kwestiach� regulowanych� konwencją.� Pomyślne� przyjęcie�

konwencji�będzie�przełomowym�wydarzeniem�dla�Wspólnoty�Europejskiej,�jako�Ee�po�raz�pierwszy�

w�historii�stanie�się�stroną�wszechstronnej�konwencji�ONZ�dotyczącej�praw�człowieka.�
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Konwencja� wprowadza� znaczną� zmianę,� gdyE� uznaje� niepełnosprawność� za� kwestię� dotyczącą�

praw�człowieka�i�przedmiot�prawa,�nie�zaś�wyłącznie�za�zagadnienie�związane�z�opieką�społeczną.�

Dzięki�niej�korzyści�odniesie�650�milionów�osób�niepełnosprawnych�na�całym�świecie,�w�tym�50�

milionów�Europejczyków.�

Konwencja� ONZ� tworzy� w� prawie� międzynarodowym� solidną� podstawę� do� podnoszenia� kwestii�

niepełnosprawności� w� dialogu� dotyczącym� praw� człowieka� między� UE� a� państwami� trzecimi,� które�

ratyfikowały� konwencję;� będzie� równieE� stanowić� jasno� określone� ramy�dialogu�z�naszymi�partnerami�

w�dziedzinie�współpracy�na�rzecz�rozwoju,�dotyczącego�polityki�w�kwestii�niepełnosprawności.�

�

4.20.� Kwestie�dotyczące�ludności�rdzennej�

W�okresie�objętym�przeglądem�miało�miejsce�znaczące�wydarzenie:�przyjęcie�w�dniu�13�września�

2007�roku�przez�ONZ�Deklaracji�praw�ludów�tubylczych.�Jest�to�przełomowe�wydarzenie�w�historii�

wysiłków� ludności� rdzennej� na� rzecz� korzystania� ze� swych� praw;� deklaracja� ta� była� rezultatem�

ponad�dwudziestu�lat�negocjacji�w�ramach�ONZ.�Została�przyjęta�przez�61.�Zgromadzenie�Ogólne�

143� głosami� za,� 11� członków� wstrzymało� się� od� głosu,� zaś� 4� głosowało� przeciw.� UE� była�

współinicjatorem�rezolucji�i�głosowała�za�jej�przyjęciem.�Art.�43�rezolucji�przewiduje,�Ee�uznane�na�

jej� mocy� prawa� stanowią� minimalne� standardy� dotyczące� przetrwania,� godności� i� dobrobytu�

ludności�rdzennej�na�całym�świecie.��

Prawo�do�samostanowienia,�niezbywalne�zbiorowe�prawo�do�własności�ziemi,�terytoriów�i�innych�

zasobów�naturalnych,�korzystania�z�nich�i�sprawowania�nad�nimi�kontroli,�prawo�do�utrzymywania�

i�rozwoju�własnych�instytucji�politycznych,�religijnych,�kulturalnych�i�edukacyjnych�oraz�ochrona�

własności�kulturalnej�i�intelektualnej�to�tylko�niektóre�z�praw�uznanych�we�wspomnianej�deklaracji.�

Ponadto� na� arenie�międzynarodowej�Rada�Praw�Człowieka�ONZ�zadecydowała� 14� grudnia� 2007�

roku� o� ustanowieniu� „mechanizmu� eksperckiego� w� kwestii� praw� ludów� tubylczych”,� który� jest�

organem� związanym� z� grupą� roboczą� ONZ.� ds.� ludów� tubylczych� działającą� w� ramach� byłej�

(pod)komisji�ONZ� ds.� praw� człowieka.�Mechanizm� ten� będzie� funkcjonował�w� oparciu� o� pięciu�

niezaleEnych�ekspertów�w�kwestii�praw�ludów�tubylczych,�którzy�–�we�współpracy�ze�specjalnym�

sprawozdawcą� ONZ� ds.� praw� ludów� tubylczych� w� zakresie� praw� człowieka� i� wolności�

podstawowych�oraz�Stałym�Forum�ONZ�ds.�Ludów�Tubylczych�–�będą�bezpośrednio�przekazywać�

Radzie� Praw� Człowieka� raporty� dotyczące� swych� doświadczeń� związanych� z� naruszaniem� praw�

człowieka�w�stosunku�do�ludności�rdzennej.�
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Do� zadań� specjalnego� sprawozdawcy,� którego� mandat� przedłuEono� w� dniu� 28� września� 2007� r.�

o�trzy� lata,� naleEy� propagowanie� Deklaracji� ONZ� w� sprawie� praw� ludów� tubylczych,� aktywna�

współpraca� ze�wszystkimi�podmiotami�działającymi�w� tej� dziedzinie�oraz�przedstawianie� zaleceń�

Radzie�Praw�Człowieka.��

Obecnie�trwa�kilka�akcji�wspieranych�przez�WE�skierowanych�bezpośrednio�do�ludności�rdzennej�

lub�mających�charakter�przekrojowy.�Niektóre�akcje�mają�charakter�globalny,�inne�prowadzone�są�

na�szczeblu�krajowym.�Europejska�inicjatywa�na�rzecz�demokracji�i�praw�człowieka�(EIDHR)�daje�

moEliwość�wspierania�akcji�na�rzecz�praw�ludności�rdzennej.�Zgodnie�z�celem�„wzmocnienia�roli�

społeczeństwa� obywatelskiego� w� propagowaniu� praw� człowieka� i� reform� demokratycznych,� we�

wspieraniu�pokojowego�godzenia� sprzecznych� interesów�grupowych�oraz�konsolidowania�udziału�

i�reprezentacji� społeczeństwa�w� polityce”� istnieje�moEliwość� podejmowania� konkretnych� działań�

w�dziedzinie� ludności� rdzennej,� realizowanych� zarówno� na� szczeblu� krajowym,� jak�

i�międzynarodowym� i� regionalnym.�W� roku�2008� rozpoczęto�projekt� „Propagowanie�praw� ludów�

tubylczych� i� plemion� przez� porady� prawne,� budowanie� zdolności� i� dialog”,� którym� zarządzają�

wspólnie� Komisja� Europejska� i� MOP.� Projekt� ten� stanowi� kontynuację� projektu� realizowanego�

przez�MOP� i� prac� prowadzonych�w�Ameryce�Łacińskiej,�Azji� Południowej� i�Afryce� Środkowej.�

Sukcesem�związanym�z�tym�projektem�było�ratyfikowanie�konwencji�nr�169�MOP�dotyczącej�praw�

ludności�tubylczej�przez�rząd�Nepalu�we�wrześniu�2007�roku.�
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Europejska�inicjatywa�na�rzecz�demokracji�i�praw�człowieka�(EIDHR):�Obrona�praw�

ludności�rdzennej�i�projekt�dotyczący�budowania�zdolności.�

�

EIDHR�wspiera�działalność�organizacji�IWGIA�(International�Work�Group�for�Indigenous�Affairs�–�

Międzynarodowa�Grupa�Robocza�ds.�Ludów�Tubylczych�(www.iwgia.org))�w�ramach�trzyletniego�

projektu,� na� który� przyznano� ogólną� kwotę� 720� 000� EUR.� Celami� działania� jest� zwiększenie�

moEliwości�obrony�przez�ludność�rdzenną�swoich�praw�poprzez�wykorzystanie�międzynarodowych�

instrumentów�w�zakresie�praw�człowieka�oraz�pogłębienie�zdolności� łączenia�międzynarodowych�

procesów�w�zakresie�praw�człowieka�z�wysiłkami�na�szczeblu�krajowym�i�lokalnym.�

�

Projekt�ten�obejmuje�przede�wszystkim�następujące�działania:�

N� zwiększanie�uczestnictwa�przedstawicieli� ludności� rdzennej� (męEczyzn� i�kobiet)�w�sesjach�

ONZ�poświęconych�prawom�tej�ludności;�

N� zwiększanie� uczestnictwa� przedstawicieli� rdzennej� ludności� Afryki� (męEczyzn� i� kobiet)�

w�odnośnych�sesjach�Afrykańskiej�Komisji�Praw�Człowieka�i�Narodów;�

N� zwiększenie� wkładu� ludności� rdzennej� w� prace� Stałego� Forum� ONZ� do� spraw� Ludów�

Tubylczych;�

N� wzmacnianie�sieci�kontaktów�wśród�ludności�rdzennej�w�krajach�francuskojęzycznych;�

N� wspieranie� organizacji� Human� Rights� Watch� ds.� Ludów� Tubylczych� monitorującej�

przestrzeganie� praw� ludności� tubylczej� na� Filipinach� w� celu� poprawy� dostępu� rdzennej�

ludności�Filipin�do�wymiaru�sprawiedliwości,�oraz�

N� dokumentowanie�ogólnej�sytuacji�ludów�tubylczych.�

�



��
��

�

14146/1/08�REV�1� � rb/PAS/kal� 119�
� DG�E�HR� �LIMITE� PL�

5.� DZIAŁAL�OŚĆ�UE��A�FORACH�MIĘDZY�ARODOWYCH�

�

5.1.� 62.�sesja�Zgromadzenia�Ogólnego�Organizacji��arodów�Zjednoczonych�

W�dniach�8�października�–�28�listopada�2007�r.�trwała�sesja�Trzeciego�Komitetu�(ds.�społecznych,�

humanitarnych�i�kulturalnych)�Zgromadzenia�Ogólnego�ONZ.�W�sumie�Trzeci�Komitet�rozpatrzył�

63� rezolucje.� Całkowita� liczba� rezolucji� była� podobna� do� tej� z� ubiegłego� roku.� 41� spośród� tych�

rezolucji� przyjęto� bez� głosowania,� 21� w� wyniku� glosowania,� a� jedna� została� wycofana119.�

Głosowanie� przeprowadzono� w� sprawie� nieco� mniejszej� liczby� rezolucji� niE� w� roku� ubiegłym.�

Ponadto� pięć� rezolucji,� którymi� zajmowali� się� delegaci� z� Trzeciego� Komitetu,� zostało�

rozpatrzonych�bezpośrednio�na�sesji�plenarnej�Zgromadzenia�Ogólnego�ONZ.�

W�ramach�Trzeciego�Komitetu�priorytety�Unii�Europejskiej�zostały�skupione�na�trzech�rezolucjach�

tematycznych� (moratorium� na�wykonywanie� kary� śmierci,� prawa� dziecka� i� nietoleracja� religijna)�

oraz�dwóch�rezolucjach�dotyczących�sytuacji�w�zakresie�praw�człowieka�w�poszczególnych�krajach�

(Birma/Związek� Myanmar� i� Koreańska� Republika� LudowoNDemokratyczna).� UE� wraz� z� USA�

przedłoEyła� równieE� rezolucję� dotyczącą� Białorusi� i� głęboko� zaangaEowała� się� w� przyjęcie�

przedstawionej� przez� Kanadę� rezolucji� dotyczącej� sytuacji� w� zakresie� praw� człowieka� w� Iranie.�

Wszystkie�te�rezolucje�zostały�przyjęte.�

Tematem,� który� zdominował� tę� sesję� Trzeciego� Komitetu,� a� moEe� nawet� całą� 62.� sesję�

Zgromadzenia� Ogólnego,� była� jednak� rezolucja� w� sprawie�moratorium� na� wykonywanie� kary�

śmierci.� Jej�przyjęcie� stanowi�przełomowy�moment�w�walce�ONZ�o�powszechne�zniesienie�kary�

śmierci.�

�������������������������������������������������
119� Rezolucja�w�sprawie�statusu�osób�wewnętrznie�przesiedlonych�i�uchodźców�z�Abchazji�w�Gruzji.�
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Intensywny�lobbing�w�poszczególnych�stolicach�i�w�Nowym�Jorku�–�zbiorowy�wysiłek,�w�którym�

uczestniczyła� nie� tylko� prezydencja� portugalska� i� pozostałe� państwa� członkowskie� Unii�

Europejskiej,�ale�takEe�inni�współautorzy�(Albania,�Angola,�Brazylia,�Chorwacja,�Filipiny,�Gabon,�

Meksyk,� Nowa� Zelandia,� i� Timor� Wschodni)� –� zaowocowały� przyjęciem� tej� rezolucji� w� dniu��

15� listopada,� przy� czym� oddano� 99� głosów� za� jej� przyjęciem,� 52� przeciw,� a� 33� uprawnionych�

wstrzymało�się�od�głosu120.�Samo�głosowanie�okazało�się�trudnym,�trwającym�dwa�dni�maratonem,�

obejmującym� głosowanie� nad� 14� poprawkami� pisemnymi� i� kilkoma� ustnymi� do� poszczególnych�

punktów�rezolucji,�co�było�źródłem�wielkiego�napięcia�i�emocji.�

Przez�cały�czas�tego�procesu�godny�podkreślenia�był�duch�współpracy�i�międzyregionalny�charakter�tej�

inicjatywy:� wszyscy� współautorzy,� reprezentujący� wszystkie� grupy� regionalne,� brali� czynny� udział�

w�pracach,� dzieląc� równomiernie� między� siebie� zadanie� obrony� projektu� rezolucji.� Było� to�

zwycięstwo�dla�wszystkich�–�w�obrębie�UE� i� poza�nią�–�którzy�przyłączyli� się�przekonani� co�do�

celu�tego�działania.�

Szczególnie�waEna�była�kompleksowa�rezolucja�dotycząca�praw�dziecka,� gdyE� zawarto�w�niej�

mandat� nowego� specjalnego� przedstawiciela� sekretarza� generalnego� ONZ� ds.� przemocy� wobec�

dzieci,�realizując�w�ten�sposób�jedno�z�kluczowych�zaleceń�zawartych�w�studium�przemocy�wobec�

dzieci�przygotowanym�przez�niezaleEnego�eksperta�wskazanego�przez�sekretarza�generalnego�ONZ.�

Ponadto� UE� z� powodzeniem� popierała� rezolucję� w� sprawie� likwidacji� wszelkich� form�

nietolerancji� i�dyskryminacji�ze�względu�na�wyznanie� lub�przekonania,�która�została�przyjęta�

bez�głosowania.�

UE� jako� całość� złoEyła� w� Komitecie� 19� rezolucji,� z� czego� sześć121� zostało� przegłosowanych�

i�przyjętych;�część�z�nich�powstała�z�inicjatywy�poszczególnych�państw�członkowskich�lub�została�

złoEona�wspólnie�z�państwami�z�innych�regionów,�

�������������������������������������������������
120� Rezolucja� ta�została�przyjęta�w�dniu�18�grudnia�podczas�sesji�plenarnej�Zgromadzenia�Ogólnego;�oddano�104�

głosy�za�jej�przyjęciem,�54�przeciw,�a�29�uprawnionych�wstrzymało�się�od�głosu.�
121� Rezolucja� dotycząca� konwencji� w� sprawie� likwidacji� wszelkich� form� dyskryminacji� kobiet� (CEDAW),�

przedstawiona� przez� Danię,� inicjatywa� UE/GRULAC� dotycząca� praw� dziecka,� inicjatywa� w� sprawie� kary�
śmierci�oraz�3�rezolucje�dotyczące�poszczególnych�państw�–�Związku�Myanmar,�Białorusi�i�KRLD.��
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Udało�się�zapewnić�pozytywny�wynik�wszystkich�inicjatyw�UE,�szczególnie�istotny�ze�względu�na�

to,� Ee� wszystkie� te� inicjatywy� podejmowano� w� trudnych� warunkach.�Mimo� ciągłej� tendencji� do�

nieprzyjmowania�rezolucji�dotyczących�poszczególnych�państw�Trzeci�Komitet�nie�przyjął�Eadnego�

„wniosku� o� niepodejmowanie� decyzji”� (Birma/Związek� Myanmar,� Iran� i� Białoruś)122.� Główną�

przyczyną� osiągnięcia� takich� rezultatów� był� wcześniejszy� i� strategicznie� lepszy� lobbing�

nakierowany� na� wnioski� o� niepodejmowanie� decyzji� i� skoordynowany� z� Kanadą,� USA� i� Nową�

Zelandią.��

TakEe� wszystkie� inicjatywy� poszczególnych� państw� członkowskich� UE� zostały� przyjęte,� w� tym�

dotyczące�młodzieEy�w� gospodarce� światowej� (UK),� zapobiegania� przestępczości� (IT),� przemocy�

wobec� kobiet� (NL/FR),� Konwencji�w� sprawie� likwidacji�wszelkich� form� dyskryminacji� kobiet� –�

CEDAW� (DK),� funduszu� Narodów� Zjednoczonych� na� rzecz� kobiet� (EE),� tortur� (DK),�

Międzynarodowych� Paktów�Praw�Człowieka� (SE),� praw� człowieka�w�wymiarze� sprawiedliwości�

(AT),�mniejszości�(AT)�i�niepełnosprawności�(SE).�

�

5.2.� Rada�Praw�Człowieka�Organizacji��arodów�Zjednoczonych�

Unia� Europejska� z� zadowoleniem� przyjęła� ustanowienie� Rady� Praw� Człowieka� (HRC)� i� od�

momentu� jej� powstania� śledziła� jej� prace.� UE� prowadzi� prace� na� rzecz� przekształcenia� Rady�

w�wiarygodną� i� skuteczną� instytucję� zdolną� do� podejmowania� we� właściwym� czasie� kwestii�

związanych�z�ochroną�i�propagowaniem�praw�człowieka�na�całym�świecie.�

W�okresie�objętym�przeglądem�Rada�odbyła�trzy�sesje�zwykłe�i�trzy�nadzwyczajne.�

�������������������������������������������������
122� Projekt� rezolucji�w� sprawie�Białorusi� został� przyjęty�w� dniu� 21� listopada;� oddano� 68�głosów� za,� 32� przeciw,��

a� 76� uprawnionych� wstrzymało� się� od� głosu;� Federacja� Rosyjska� przedłoEyła� „wniosek� o� niepodejmowanie�
decyzji”� przeciwko� rezolucji,� który� został� odrzucony� 79� głosami,� 65� uprawnionych� głosowało� przeciw�
odrzuceniu�wniosku,� a� 31�wstrzymało� się� od� głosu.�Rezolucja�w� sprawie�Birmy/Związku�Myanmar� została�
przyjęta�w�dniu�21�listopada;�oddano�88�głosów�za�jej�przyjęciem,�24�przeciw,�a�66�uprawnionych�wstrzymało�
się� od� głosu.� Rezolucja� w� sprawie� sytuacji� praw� człowieka� w�Korei� Północnej� została� przyjęta� 97� głosami,��
23�uprawnionych�głosowało�przeciw,�a�60�wstrzymało�się�od�głosu.�Projekt�rezolucji�dotyczącej�praw�dziecka�
został�przyjęty�176�głosami,�1�uprawniony�głosował�przeciw�(USA),�nikt�nie�wstrzymał�się�od�głosu.�Rezolucja�
dotycząca�nietolerancji�religijnej�została�przyjęta�w�drodze�konsensusu.�
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Szósta�sesja�zwykła� składała�się�w�dwóch�części:�pierwsza�miała�miejsce�od�10�do�28�września,�

zaś�druga�od�10�do�14�grudnia.�Podczas�tej�sesji�Rada�Praw�Człowieka�przyjęła�ponad�40�rezolucji�

i�przede�wszystkim� z� powodzeniem� zakończyła� proces� tworzenia� instytucji.� Rozpoczęła� równieE�

proces� przeglądu� oraz� racjonalizacji� i� ulepszania� swoich� procedur� specjalnych.� Kilka� mandatów�

tematycznych� –� w� tym� mandat� dotyczący� samowolnych� zatrzymań,� osób� wewnętrznie�

przesiedlonych,� ludności� rdzennej,� prawa� do� poEywienia,� praw� człowieka� i�walki� z� terroryzmem�

oraz�wolności�religii�i�przekonań�–�zostało�przedłuEonych;�przedłuEono�równieE�mandaty�krajowe�

niezaleEnych� ekspertów� w� Burundi,� Liberii� i� na� Haiti� oraz� mandat� specjalnego� sprawozdawcy�

ds.�Sudanu.�

Jednym� z� najtrudniejszych� zadań� podczas� tej� sesji� okazały� się� negocjacje� dotyczące� rezolucji�

w�sprawie� nietolerancji� religijnej,� w� tym� zagadnienie� odnowienia� mandatu� specjalnego�

sprawozdawcy,�które�w�końcu�stało�się�moEliwe�w�grudniu�dzięki�rezolucji�przyjętej�29�głosami�za;�

18�uprawnionych�wstrzymało�się�od�głosu.�

Sytuacja�w�zakresie�praw�człowieka�na�Sri�Lance,�w�Zimbabwe,�w�Birmie/Związku�Myanmar�

i�w� Sudanie/Darfurze� nadal� przyciąga� uwag� UE� w� ramach� Rady� Praw� Człowieka.� Omówiono�

zwłaszcza�sytuację�Sri�Lanki�w�świetle�niedawnej�zgody�na�wizytę�wysokiego�komisarza�ds.�praw�

człowieka.�

UE�przewodziła�dyskusji�dotyczącej�Sudanu/Darfuru�podczas�całej�szóstej�sesji�i�prowadziła�prace�

na� rzecz� odnowienia�mandatu� specjalnego� sprawozdawcy� ds.� Sudanu.� Prace� grupy� ekspertów� do�

spraw� Darfuru� zakończyły� się� przyjęciem� osobnej� rezolucji� przyjętej� w� drodze� konsensusu,�

przedłoEonej� wspólnie� przez� UE� i� Grupę� Afrykańską,� lecz� działania� mające� nastąpić� w� wyniku�

zaleceń� ekspertów� zostały� włączone� do� mandatu� specjalnego� sprawozdawcy� ds.� Sudanu,�

przedłuEonego�na�okres�jednego�roku.�

W�Genewie�UE� z� powodzeniem� przedstawiła�wszystkie� kwestie,� które� uwaEała� za� priorytetowe,�

poprzez�oświadczenia�ogólne�lub�aktywne�uczestnictwo�w�stosownych�dialogach.�

Mając�na�uwadze�pogarszanie�się�sytuacji�w�zakresie�praw�człowieka�w�Birmie/Związku�Myanmar,�

UE� stanowczo�poparła� zwołanie�nadzwyczajnej� sesji�Rady�Praw�Człowieka�poświęconej� sytuacji�

tego� państwa.� Podczas� tej� sesji,� która� odbyła� się� w� dniu� 2� października,� przyjęto� rezolucję�

wyraEającą� głębokie� ubolewanie� z� powodu� ciągłych� gwałtownych� represji� w� stosunku� do�

pokojowych�demonstracji�w�Myanmarze.�
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Jednym� z� najwaEniejszych� zadań� podczas� siódmej� i� ósmej� sesji� zwykłej� był� przegląd� czterech�

mandatów�krajowych�(KRLD,�Birma/Związek�Myanmar,�Demokratyczna�Republika�Konga�(DRK)�

i� Somalia)� oraz� 17� mandatów� tematycznych� dotyczących� procedur� specjalnych� w� ramach�

przeglądu,� racjonalizacji� i� ulepszania� procedury� przyznawania�mandatów.�W� tym� kontekście�UE�

podkreśliła� po� raz� kolejny� ogromne� znaczenie� wydajnego� i� niezaleEnego� systemu� procedur�

specjalnych�Rady.�

W�posiedzeniu�otwierającym�siódmą�sesję�zwykłą�(3�marca�–�1�kwietnia�2008�r.)�po�raz�pierwszy�

uczestniczył� sekretarz� generalny� ONZ� Ban� KiNMoon.� Minister� spraw� zagranicznych� Słowenii,�

Dimitrij�Rupel,�zabrał�głos�na� forum�Rady�Praw�Człowieka�w� imieniu�UE.�W�duchu�współpracy�

wielu� wybitnych� mówców� ponownie� potwierdziło� zaangaEowanie� ich� państw� na� rzecz�

skuteczniejszej�ochrony�praw�człowieka�z�okazji�przypadającej�w�tym�roku�60.�rocznicy�przyjęcia�

Powszechnej� Deklaracji� Praw� Człowieka.� Podczas� trwającej� cztery� tygodnie� sesji� Rada� przyjęła�

36�rezolucji,� z� czego� 24� w� drodze� konsensusu,� nadała� 14� osobom� mandat� dotyczący� procedur�

specjalnych� (odnoszący� się� do� przeglądu,� racjonalizacji� i� ulepszania� procedury� przyznawania�

mandatów)�oraz�wybrała�18�członków�komitetu�doradczego�Rady�Praw�Człowieka.�Rada�ta,�której�

przewodniczył� ambasador� Rumunii� Doru� Costea,� zdołała� uniknąć� ponownego� otwarcia� pakietu�

budowy�instytucji�w�odniesieniu�do�przeglądu,�racjonalizacji�i�ulepszania�procedury�przyznawania�

mandatów.� Podobnie� jak� podczas� szóstej� sesji,� zanotowano� wysoki� poziom� uczestnictwa�

organizacji�pozarządowych,�nie�tylko�podczas�obrad�plenarnych,�ale�takEe�w�organizowaniu�imprez�

towarzyszących.�
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Podczas� sesji� zarejestrowano�odnowienie� z� inicjatywy�UE�mandatów�krajowych�odnoszących� się�do�

Birmy/Związku�Myanmar�oraz�Koreańskiej�Republiki�LudowoNDemokratycznej� (KRLD),� a� takEe�do�

Somalii.�UE�wyraziła�Eal�z�powodu�przerwania�mandatu�odnoszącego�się�do�Demokratycznej�Republiki�

Konga�(DRK).�Oprócz�przedłuEenia�mandatu�specjalnego�sprawozdawcy�ds.�Birmy/Związku�Myanmar�

Rada�przyjęła�równieE�w�drodze�konsensusu�kolejną�istotną�i�stanowczą�rezolucję�zainicjowaną�przez�

UE�na�temat�sytuacji�w�zakresie�praw�człowieka�w�tym�kraju.�Podczas�sesji�przedłuEono�równieE�kilka�

istotnych�mandatów� tematycznych,�w� tym�mandaty� dotyczące� kwestii�mniejszości,� przemocy�wobec�

kobiet,� wymuszonych� zaginięć� i� wolności� wyraEania� opinii.� Mandat� specjalnego� przedstawiciela�

sekretarza� generalnego� ds.� obrońców� praw� człowieka� został� przekształcony� w� mandat� specjalnego�

sprawozdawcy�Rady.�W�odniesieniu�do�odnowienia�mandatu�specjalnego�sprawozdawcy�ds.�wolności�

wyraEania� opinii� UE� uznała,� Ee� poprawka� wprowadzona� do� tekstu� w� imieniu� Grupy� Afrykańskiej,�

Organizacji�Konferencji�Islamskiej�i�Grupy�Arabskiej�została�sformułowana�w�taki�sposób,�iE�główny�

akcent�mandatu�został�przeniesiony�z�ochrony�wolności�wyraEania�opinii�na�ograniczenia�tej�wolności:�

ta�ocena�doprowadziła�UE�do�publicznego�wyraEenia�głębokiego�ubolewania�z�powodu�ataku�na� ten�

mandat� i,�w�rezultacie,�do�wycofania�jej�współodpowiedzialności�za�sformułowanie�rezolucji�oraz�do�

powstrzymania�się�od�głosowania�nad�nią.�

W�oświadczeniach�odpowiadających�pkt�3,�4� i�8�porządku�obrad�UE�zwróciła�uwagę�na� sytuację�

w�róEnych� państwach,� w� tym� w� Sudanie,� Sri� Lance,� DRK,� Birmie/Związku� Myanmar,� KRLD,�

Zimbabwe,� Kenii,� Iranie,� Federacji� Rosyjskiej� i� Chinach.� UE� jasno� stwierdziła,� Ee� zagadnienia�

związane� z� konkretnymi� państwami�mogą� być� poruszane�w� ramach� innych� stosownych�punktów�

porządku�obrad,�nie�zaś�tylko�pkt�4.�

UE�konstruktywnie�zaangaEowała�się�w�negocjacje�dotyczące�rezolucji�w�sprawie�sytuacji�w�zakresie�

praw�człowieka�na�okupowanych�terytoriach�palestyńskich.�Rezolucja�została�przyjęta�33�głosami�za,�

jeden� uprawniony� głosował� przeciw,� a� 13� wstrzymało� się� od� głosu.� Uznając,� Ee� ostateczny� tekst�

rezolucji�nie� spełniał�wszystkich�postulatów�UE�mających�na� celu�zredagowanie�wywaEonego� tekstu�

odzwierciedlającego� sytuację� w� terenie,� wszystkie� państwa� członkowskie� UE� będące� zarazem�

członkami� Rady� Praw�Człowieka�wstrzymały� się� od� głosu.� UE� poparła� jednak� dwie� inne� rezolucje�

dotyczące�okupowanych� terytoriów�palestyńskich;�pierwsza�dotyczyła�osadnictwa� izraelskiego� (jeden�

kraj�głosował�przeciw),�a�druga�–�prawa�narodu�palestyńskiego�do�samostanowienia.��

UE�potwierdziła� tradycyjną� juE�współpracę�z�GRULAC�w�celu�przedłoEenia� rezolucji�dotyczącej�

praw� dziecka.�UE� poparła� równieE� nowe� zagadnienie� rozpatrywane� na� forum�Rady� z� inicjatywy�

Malediwów�–�rezolucję�dotyczącą�praw�człowieka�i�zmian�klimatycznych.�
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Rada� Praw�Człowieka� ustanowiła� nowy�mandat� tematyczny� dla� niezaleEnego� eksperta�w� kwestii�

związanych� z� prawami� człowieka� zobowiązań� dotyczących� dostępu� do� bezpiecznej� wody� pitnej�

i�warunków� sanitarnych.� Zorganizowano� równieE� dwa� panele:� jeden� poświęcony� dobrowolnie�

określanym� celom� w� zakresie� praw� człowieka,� a� drugi� –� międzykulturowemu� dialogowi�

dotyczącemu�praw�człowieka.�

Drugi� rok�funkcjonowania�Rady�zakończyła�ósma�sesja�zwykła� (2–20�czerwca�2008�r.),�podczas�

której�jeden�tydzień�poświęcono�na�przyjęcie�32�sprawozdań�z�rezultatów�stosowania�mechanizmu�

powszechnego�okresowego�przeglądu�praw�człowieka�(zob.�osobny�podpunkt).�

Przyjęto�czternaście�rezolucji,�w�tym�osiem�w�ramach�procesu�przeglądu,�racjonalizacji�i�ulepszania�

procedur� specjalnych.� Rada� odnowiła� mandaty� dotyczące� niezawisłości� sędziów� i� prawników,�

doraźnych�egzekucji,�handlu� ludźmi�oraz� tortur.�Przełomowym�krokiem�dla� równego� traktowania�

wszystkich�praw�człowieka�było�przyjęcie�Protokołu�fakultatywnego�do�Międzynarodowego�paktu�

praw� gospodarczych,� społecznych� i� kulturalnych,� który� powinien� zostać� zatwierdzony� przez�

Zgromadzenie�Ogólne.�

Z� inicjatywy� UE� Rada� przyjęła� rezolucję� merytoryczną� dotyczącą� sytuacji� w� zakresie� praw�

człowieka� w� Birmie/Związku�Myanmar.�W� odniesieniu� do� innych� punktów� porządku� obrad� UE�

zajęła�się�równieE�sytuacją�w�kilku�innych�wzbudzających�troskę�państwach�(Zimbabwe,�Sudan,�Sri�

Lanka,�Iran,�KRLD�i�DRK).�

UE� broniła� automatycznego� mianowania� osób� posiadających� mandat� dotyczący� procedur�

specjalnych�po�zakończeniu�ich�pierwszej�trzyletniej�kadencji�i�sprzeciwiała�się�próbom�zmiany�tej�

praktyki.� Decyzja� przewodniczącego� przekazana� na� 8.� sesję� Rady� Praw� Człowieka� umoEliwiła�

potwierdzenie� mandatu� tych� osób� po� zakończeniu� pierwszej� trzyletniej� kadencji� –� prócz�

wyjątkowych�wypadków�–�po�dość�szczegółowej�analizie.�

Rada� nadała� siedmiu� nowym� osobom� mandat� dotyczący� procedur� specjalnych� oraz� mianowała�

pięciu� członków� nowego� „mechanizmu� eksperckiego� w� kwestii� praw� ludów� tubylczych”�

i�przewodniczącego�forum�mniejszości.�

Zorganizowano� trwającą� pół� dnia� dyskusję� na� temat� praw� człowieka� wśród� kobiet� oraz� dwie�

konferencje� specjalne:� jedną� poświęconą� wejściu� w� Eycie� Konwencji� o� prawach� osób�

niepełnosprawnych,� drugą� –� projektowi� wytycznych� ONZ�w� sprawie� właściwego� wykorzystania�

i�warunków�alternatywnych�sposobów�opieki�nad�dziećmi.�
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Podczas� sesji� organizacyjnej� Rady� Praw� Człowieka� w� dniu� 19� czerwca� mianowano� nowego�

przewodniczącego�w�trzecim�cyklu�jej�funkcjonowania,�ambasadora��igerii�Martina�Ihoeghiana�

Uhomoibhiego,�oraz�nowe�biuro,�w�którego�skład�weszli�przedstawiciele�Kanady� (Grupa�Europy�

Zachodniej� i� Innych� Państw),� AzerbejdEan� (Grupa� Europy�Wschodniej),� Argentyna� (GRULAC)�

oraz�Filipiny�(Grupa�Azjatycka).�

W� czerwcu� 2008� roku� na� forum� Rady� Praw� Człowieka� zabrał� głos� prezydent� Słowenii,� która�

sprawowała�wówczas�przewodnictwo�w�Radzie�UE.��Był�on�drugim�prezydentem,�który�zabrał�głos�

w�Radzie,�dzięki�czemu�prezydencja� i�UE�wysłały�waEny�sygnał�uznania� i�wsparcia�zarówno�dla�

Rady�Praw�Człowieka,�jak�i�dla�Biura�Wysokiego�Komisarza�ONZ�ds.�Praw�Człowieka.�

W�pierwszej�połowie�2008�roku�odbyły�się�dwie�sesje�nadzwyczajne:�

Szósta�sesja�nadzwyczajna�została�zwołana�w�dniach�23�i�24�stycznia�2008�roku�na�wniosek�Syrii,�

działającej�w� imieniu�Grupy�Państw�Arabskich,� i�Pakistanu�–�w� imieniu�Organizacji�Konferencji�

Islamskiej.� Podczas� sesji� zajęto� się� łamaniem� praw� człowieka� na� okupowanych� terytoriach�

palestyńskich,� zwłaszcza� w� Strefie� Gazy.� UE� konstruktywnie� zaangaEowała� się� w� negocjacje�

dotyczące�stosownej�rezolucji.�Ze�względu�na�fakt,�Ee�w�rezolucji�nie�zajęto�się�bezpieczeństwem�

całej� ludności� cywilnej,� UE� nie� była� jednak� w� stanie� jej� poprzeć.� Rezolucja� ta� została� przyjęta�

w�głosowaniu� 30� głosami,� 1� uprawniony� głosował� przeciw,� a� 15� wstrzymało� się� od� głosu.�

Wszystkie� siedem� państw� członkowskich� UE� będących� członkami� Rady� Praw� Człowieka�

wstrzymało�się�od�głosu�–�zgodnie�ze�wspólnym�stanowiskiem�UE�–�gdyE�UE�uznała�rezolucję�za�

nie�dość�wywaEoną.�

Podczas� siódmej� sesji� nadzwyczajnej,� która� odbyła� się� 22� maja� 2008� roku� na� wniosek� Kuby�

i�której� podstawą� był� wniosek� specjalnego� sprawozdawcy� ds.� prawa� do� poEywienia,� zajęto� się�

negatywnym�wpływem�światowego�kryzysu�Eywnościowego�na�realizację�prawa�do�poEywienia.�Ta�

pierwsza�nadzwyczajna�sesja�tematyczna�Rady�Praw�Człowieka�spotkała�się�z�szerokim�poparciem�

–�wniosek�o�jej�zwołanie�został�podpisany�przez�41�państw�członkowskich�Rady,�a�rezolucja�będąca�

wynikiem�obrad�została�przyjęta�w�drodze�konsensusu.�UE�poparła�zwołanie� sesji�nadzwyczajnej�

poświęconej�kryzysowi�Eywnościowemu,�gdyE�jest�przekonana,�Ee�organizowanie�nadzwyczajnych�

sesji�tematycznych�będzie�z�poEytkiem�dla�Rady�i�jej�wiarygodności.�Sesja�nadzwyczajna�posłuEyła�

jako�źródło�informacji�na�konferencję�FAO�dotyczącą�kryzysu�Eywnościowego,�która�miała�miejsce�

w� Rzymie�w� dniach� 3–5� czerwca� 2008� r.� Przyjęta� w� jej� wyniku� rezolucja� podkreśliła�potrzebę�

włączenia�perspektywy�praw�człowieka�do�globalnej�debaty�dotyczącej�kryzysu� i�do� reakcji�

na�ten�kryzys.�
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Po�dwóch�latach�prac�Rady�Praw�Człowieka�UE�nadal�podkreśla,�Ee�dla�jej�skutecznego�działania�

niezbędny� jest� udział� organizacji� społecznych.� Zwyczaj� zapraszania� odpowiednich� organizacji�

pozarządowych�przed�sesjami�Rady�Praw�Człowieka� (faza�przygotowań),�w�czasie� sesji� i�po�niej�

(faza� oceny)� na� spotkania� ekspertów� UE� w� dziedzinie� praw� człowieka� okazała� się� poEyteczna�

zarówno�dla�tych�organizacji,�jak�i�dla�UE.�

Wsparcie� dla� Biura� Wysokiego� Komisarza� O�Z� ds.� Praw� Człowieka:� UE� nadal� wspiera�

działania�Biura�Wysokiego�Komisarza�ONZ�ds.�Praw�Człowieka�poprzez�regularne�spotkania�oraz�

zdecydowane�poparcie�trwałej�niezaleEności�wysokiego�komisarza�i�jego�biura.�

Trzecie�wybory�członków�Rady�odbyły�się�w�maju�2008�roku.�Spośród�państw�członkowskich�UE�

Słowacja� po� raz� pierwszy� została� członkiem�Rady,� a� Zjednoczone�Królestwo� i� Francję� wybrano�

ponownie.� Oprócz� powyEszych� państw� obecnie� członkami� Rady� są� równieE� Słowenia,� Niemcy,�

Włochy�i�Holandia.�

W� pierwszej� połowie� 2008� roku� rozpoczęto� równieE� powszechny� przegląd� okresowy� praw�

człowieka.�Pierwsza�runda�tego�przeglądu,�która�miała�miejsce�w�kwietniu�i�maju,�zakończyła�się�

przyjęciem� na� sesji� plenarnej�Rady�w� czerwcu� 2008� roku� sprawozdań� z�wyników.�W�opinii�UE�

realizacja� pierwszych� dwóch� cykli� nowego� mechanizmu� przeglądu� potwierdziła� potencjał� tego�

przeglądu� –� o� ile� jest� on� realizowany� w� sposób� przejrzysty� i� wiarygodny� –� dla� podkreślenia�

priorytetów� i�katalizowania� środków�poprawy�sytuacji�w�zakresie�praw�człowieka�we�wszystkich�

państwach�członkowskich�ONZ.�Konkretne�działania�w�ramach�przeglądu�będą�musiały�być�ściśle�

monitorowane:� w� szczególności� na� dalszą� dyskusję� zasługują� działania� w� następstwie� refleksji�

państw� podlegających� przeglądowi� przeprowadzonej� podczas� pierwszych� dwóch� cykli�

powszechnego�przeglądu�okresowego.�

Po�pierwszych�dwóch�cyklach�warto�podkreślić,�Ee�przygotowanie�szeregu�sprawozdań�krajowych�

stanowiło�dla�wielu�z�tych�państw�bodziec�do�włączenia�organizacji�społecznych�w�ocenę�sytuacji�

w�zakresie�praw�człowieka�w�ich�kraju.�Wiele�spośród�państw�podlegających�przeglądowi�podeszło�

do� niego� powaEnie� i� wykazało� wysoki� poziom� przygotowania� do� dyskusji� zarówno� na� szczeblu�

grupy�roboczej,�jak�i�na�sesji�plenarnej.�Ani�grupy�regionalne,�ani�UE�nie�działały�w�tym�przypadku�

jako� blok.� Państwa� członkowskie� UE� zobowiązały� się� do� przyjęcia� powszechnego� przeglądu�

okresowego� w� dobrej� wierze,� bez� lekcewaEenia,� w� sposób� otwarty� oraz� odpowiedzialny.� UE�

postawiła� równieE� jasno� kwestię,� Ee� proces� powszechnego� przeglądu� okresowego� nie� powinien�

uniemoEliwić� Radzie� Praw� Człowieka� zajmowania� się� pilnymi� sytuacjami,� które� wymagają� jej�

uwagi�poza�ramami�przeglądu.�
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Podczas�dyskusji�przed�sesją�plenarną�w�czerwcu�niektórzy�członkowie�i�organizacje�pozarządowe�

skrytykowały�proces�przeglądu�ze�względu�na�stronnicze�i�szczególnie�mało�krytyczne�podejście�do�

niektórych�państw�podlegających�przeglądowi,�w�których�występują�istotne�problemy�w�dziedzinie�

praw� człowieka.� Ponadto� sesja� plenarna� poświęcona� procesowi� przeglądu� unaoczniła� równieE�

istotny� brak� porozumienia� między� grupami� regionalnymi� co� do� tego,� o� jakich� zagadnieniach�

organizacje�międzyrządowe�mogą� się�wypowiadać� na� sesji� plenarnej� i� czy� nie� powinny� one� być�

ograniczone�do�uwag�i�zaleceń�formułowanych�na�spotkaniach�grup�roboczych�w�ramach�procesu�

przeglądu.� W� opinii� UE� uniemoEliwiło� to� organizacjom� pozarządowym� poruszenie� innych�

wzbudzających� troskę�zagadnień,�które�zostały�poruszone�w�sposób�niewłaściwy� lub�w�ogóle�nie�

zostały�wspomniane�na�posiedzeniach�grup�roboczych.�

Konferencja� przeglądowa� procesu� durbańskiego:� Pierwsza� merytoryczna� sesja� komitetu�

przygotowawczego� (21� kwietnia� –� 2� maja� 2008� r.)� miała� na� celu� zdefiniowanie� pewnych�

zasadniczych� kwestii� organizacyjnych� oraz� treści� i� formy� dokumentu� końcowego� konferencji�

przeglądowej� procesu� durbańskiego.� Podjęto� decyzję,� Ee� konferencja� ta� odbędzie� się�w�Genewie�

w�dniach�20–24�kwietnia�2009�roku.�Międzysesyjna�otwarta�międzyrządowa�grupa�robocza�mająca�

śledzić�prace�komitetu�przygotowawczego�konferencji�przeglądowej�procesu�durbańskiego�równieE�

odbyła�swoje�pierwsze�posiedzenie�w�dniach�26–30�maja�2008�roku.�

UE� nadal� jest� zaangaEowana� w� ten� trudny� i� bardzo� wraEliwy� z� politycznego� punktu� widzenia�

proces.�UE�z�zadowoleniem�przyjęła�decyzję�o�zorganizowaniu�konferencji�przeglądowej�w�biurze�

ONZ� w� Genewie.� UE� uwaEa,� Ee� podczas� konferencji� naleEy� się� skupić� na� realizacji� deklaracji�

i�programu� działania� z�Durbanu,� określeniu� dobrych� praktyk� i� ewentualnie� na� dalszych� środkach�

coraz�pełniejszego�wprowadzania�w�Eycie�wspomnianej�deklaracji�i�programu�działań.�Ponadto�UE�

dokłada�wysiłków,�by�proces�ten�był�sprawiedliwy,�przejrzysty�i�oparty�na�konsensusie�oraz�by�jak�

najszerzej�uczestniczyło�w�nim�społeczeństwo�obywatelskie.�

Prawo�do�rozwoju:�na�początku�2008� roku�odbyło�się�posiedzenie�grupy�zadaniowej�wysokiego�

szczebla� ds.� prawa� do� rozwoju;� UE� nadal� wspierała� dalsze� prace� nad� określeniem� konkretnych�

kryteriów� dotyczących� wdraEania� prawa� do� rozwoju.� Podkreśliła� równieE� konieczność� przyjęcia�

w�tej� kwestii� podejścia� opartego� na� prawach� człowieka.� UE� zaleciła� równieE� zastosowanie� tego�

samego�podejścia�podczas�prac�grupy�roboczej�ds.�prawa�do�rozwoju.��

�
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5.3.� Rada�Europy�

�

Współpraca�między�Unią�Europejską�a�Radą�Europy�odbywa�się�w�ramach�porozumienia�pomiędzy�

Radą�Europy�a�Unią�Europejską�podpisanego�w�maju�2007�roku.�

�

W�dniach�23�października�2007�r.�i�10�marca�2008�r.�miały�miejsce�spotkania�czterostronne�między�

prezydencją� UE,� Komisją,� sekretarzem� generalnym� Rady� Europy� i� przewodniczącym� Komitetu�

Ministrów�Rady�Europy.�Uczestnicy�wyrazili�zadowolenie�z�postępów�osiągniętych�we�wdraEaniu�

wspomnianego� porozumienia� i� podkreślili� znaczenie� dalszego� propagowania� współpracy�

w�dziedzinie� praw� człowieka,� praworządności� i� demokracji� pluralistycznej� –�wspólnych�wartości�

obydwu�organizacji.�

�

Pewna� grupa� wyEszych� urzędników� Rady� Europy,� w� tym� komisarz� ds.� praw� człowieka� oraz�

zastępca�sekretarza�generalnego�Rady�Europy,�uczestniczyła�w�posiedzeniach�grup�roboczych�Rady�

Unii� Europejskiej.� Przez� cały� ten� rok� Komisja� Europejska� i� Sekretariat� Generalny� Rady�

utrzymywały�ścisłe�kontakty�z�Biurem�Komisarza�ds.�Praw�Człowieka.�

�

W� dniu� 18� czerwca� 2008� roku� podpisano� między� Komisją� a� Radą� Europy� umowę� dotyczącą�

współpracy� w� ramach� Agencji� Praw� Podstawowych� UE123.� Umowa� ta� obejmuje� postanowienia�

dotyczące�organizacji�regularnych�spotkań,�wymiany�informacji�i�koordynacji�działań.�Przewiduje�

mianowanie� przez� Radę� Europy� dwu� niezaleEnych� osób� do� zarządu� i� rady� wykonawczej�

wspomnianej�agencji,�w�charakterze�członka�i�zastępcy�członka,�oraz�określa�prawa�Rady�Europy�

do�głosu�w�ramach�tych�organów.�

�

Komisja�Europejska� i�Komisja�Wenecka�Rady�Europy�wymieniły�w�dniu� 13� czerwca� 2008� roku�

listy� dotyczące� współpracy.� Przedstawiciele� Komisji� Europejskiej� regularnie� uczestniczyli�

w�sesjach�plenarnych�Komisji�Weneckiej.�

�������������������������������������������������
123� Rozporządzenie�Rady�(WE)�nr�168/2007�z�dnia�15�lutego�2007�r.�ustanawiające�Agencję�Praw�Podstawowych�

Unii�Europejskiej,�Dz.U.�L�53�z�22.2.2207,�s.�1.�
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UE� i� Rada� Europy� w� omawianym� roku� współpracowały� podczas� wielu� działań� związanych�

z�prawami� człowieka.� Komisja� Europejska� była� reprezentowana� na� sesji� Forum� na� rzecz�

Przyszłości� Demokracji,� która� odbyła� się� w� roku� 2007� w� Sztokholmie,� oraz� zaangaEowała� się�

w�prace� komitetu� doradczego� tego� forum.� Unia� Europejska� przyłączyła� się� do� wysuniętej� przez�

Radę�Europy�inicjatywy�zorganizowania�Europejskiego�Dnia�przeciwko�Karze�Śmierci�oraz�wzięła�

udział� w� konferencji� „Europa� przeciwko� karze� śmierci”� zorganizowanej� przez� Radę� Europy�

w�Lizbonie�w�dniu�9�października�2007�roku.�W�dniu�9�listopada�2007�roku�w�Strasburgu�odbyło�

się� równieE� spotkanie� między� Europejskim� Trybunałem� Sprawiedliwości� a� Europejskim�

Trybunałem�Praw�Człowieka,�mające�na�celu�umoEliwienie�bezpośredniej�wymiany�informacji�co�

do� bieEących� zagadnień� prawnych�między� sędziami� obu� trybunałów.�Komisja�Europejska�wzięła�

udział� w� konferencji� dotyczącej� mechanizmu� monitorowania� realizacji� konwencji� Rady� Europy�

w�sprawie� działań� przeciwko� handlowi� ludźmi,� która� odbyła� się� w� listopadzie� 2007� roku.� Rada�

Europy�uczestniczyła�w�drugim�Europejskim�forum�na�rzecz�praw�dziecka�zorganizowanym�przez�

Komisję� Europejską� w� marcu� 2008� roku.� Rada� Europy� wzięła� udział� w� zainaugurowaniu� przez�

prezydencję� słoweńską� w� styczniu� 2008� roku� Europejskiego� Roku� Dialogu� Międzykulturowego�

i�współpracuje�przy�wielu�działaniach�podjętych�w�jego�ramach.�

�

W� latach� 2007–2008� prowadzonych� było� trzydzieści� dziewięć� wspólnych� programów� Komisji�

Europejskiej� i�Rady�Europy,�na�które�przeznaczono�środki�w�łącznej�wysokości�50�771�312�EUR�

(11%� tych� programów� dotyczyło� zagadnień� związanych� z� prawami� człowieka,� a� kolejne� 55%�

kwestii� praworządności).� Przykładem� takich� programów� są� programy� „Realizacja� praw� dziecka�

i�integracja� społeczna� dzieci� z� grup� ryzyka� w� Federacji� Rosyjskiej”,� „Wsparcie� szkoleń� dla�

tureckich� prawników� w� dziedzinie� konwencji� europejskiej”� i� „Reforma� więziennictwa� i� rozwój�

słuEb�resocjalizacyjnych�w�Czarnogórze”.�W�sumie�wkład�finansowy�Komisji�Europejskiej�wyniósł�

ok.�80%�całkowitego�budEetu.�

�

Istotnym� wyzwaniem� dla� obydwu� organizacji� pozostaje� wzmocnienie� pozycji� Europejskiego�

Trybunału�Praw�Człowieka,�czemu�na�przeszkodzie�stoi�brak�ratyfikacji�przez�Rosję�protokołu�14�

do� europejskiej� konwencji� praw� człowieka.� UE� będzie� nadal� poruszać� tę� kwestię,� zarówno�

w�dialogu�z�Rosją,�jak�i�w�ramach�Rady�Europy.�
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5.4.� Organizacja�Bezpieczeństwa�i�Współpracy�w�Europie�

�

UE�nadal�wspierała�wysiłki�OBWE�na�rzecz�zwiększenia�bezpieczeństwa�we�wszystkich�jej�trzech�

wymiarach:� politycznoNwojskowym,� gospodarczym� i� związanym� z� ochroną� środowiska� oraz�

w�wymiarze� ludzkim.� W� ramach� tego� ostatniego� UE� nadal� przywiązuje� wielką� wagę� do�

zapewnienia�autonomii�Biura�Instytucji�Demokratycznych�i�Praw�Człowieka�(ODIHR).�

�

UE� przywiązuje� szczególną� wagę� do� obserwacji� wyborów� przez� OBWE/ODIHR� oraz�

z�zadowoleniem� przyjmuje� szereg� misji� obserwacyjnych� OBWE/ODIHR� podczas� wyborów�

w�państwach�uczestniczących�z�UE�i�spoza�UE.�UE�wyraziła�Eal,�Ee�z�powodu�bezprecedensowych�

restrykcji�i�licznych�przeszkód�biurokratycznych�ODIHR�nie�było�w�stanie�skorzystać�z�zaproszenia�

Federacji�Rosyjskiej�do�obserwowania�wyborów�do� rosyjskiej�Dumy,�które�odbyły�się�2�grudnia.�

UE�wyraziła� równieE�Eal,�Ee�z�powodu�ograniczeń�zawartych�w�zaproszeniu�na�rosyjskie�wybory�

prezydenckie� w� dniu� 2� marca,� wydanym� przez� władze� rosyjskie,� ODIHR� zostało� postawione�

w�sytuacji,� w� której� nie� było� w� stanie� wykonywać� swego� mandatu,� i� zrezygnowało� z� misji�

obserwacyjnej.� UE� z� zadowoleniem� przyjęła� inicjatywę� Finlandii� jako� państwa� członkowskiego�

przewodniczącego� OBWE,� by� przeprowadzić� dyskusje� w� kwestiach� związanych� z� wyborami,�

m.in.�w�celu�potwierdzenia�odnośnych�zobowiązań�podjętych�przez�państwa�uczestniczące,�w�tym�

zobowiązań�dotyczących�wolności�wyraEania�opinii,�wolności�zrzeszania�się�i�zgromadzeń.�

�

Przedstawiciele�ODIHR,�w�tym�ambasador�Christian�Strohal,�uczestniczyli�w�kilku�posiedzeniach�

grup�roboczych�Rady;�ich�obecność�stanowiła�sprzyjającą�okazję�do�regularnej�wymiany�poglądów.�

�

Podczas� spotkania� Rady� Ministrów� OBWE� w� Madrycie� uzgodniono� decyzję� dotyczącą� trzech�

kolejnych�państw�przewodniczących� tej�organizacji�–�w� tym�Kazachstanu� jako�przewodniczącego�

w� roku� 2010� –� po� złoEeniu� przez�Kazachstan� deklaracji� politycznej� dotyczącej� zobowiązania� do�

przeprowadzenia� reform� na� rzecz� demokracji.� Państwa� uczestniczące� będące� członkami� UE�

zapewniają� Kazachstanowi� wsparcie� w� przygotowaniach� do� objęcia� funkcji� przewodniczącego.�

Państwa� te� dalej� podkreślały� konieczność� osiągania� dalszych� istotnych� postępów,� szczególnie�

w�dziedzinie�wolności�mediów,�wolności�religii,�wolności�zgromadzeń�i�niezawisłości�sądów.�
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UE�przywiązuje� szczególną�wagę� do� realizacji� szeroko� zakrojonych� zobowiązań� podjętych� przez�

państwa� uczestniczące� w� Wymiarze� Ludzkim� OBWE� i� porusza� tę� kwestię� w� kontaktach�

dwustronnych� z� innymi� państwami� uczestniczącymi.� Na� posiedzeniach� Stałej� Rady� UE� często�

wydawała� oświadczenia� dotyczące� kwestii� związanych� z� prawami� człowieka� m.in.� w� Rosji,�

Turkmenistanie,�Kazachstanie,�AzerbejdEanie,�Kirgistanie,�Uzbekistanie�i�na�Białorusi,�szczególnie�

w� odniesieniu� do� wolności� mediów� i� wolności� zgromadzeń.� UE� wydała� równieE� oświadczenia�

wzywające� do� zniesienia� kary� śmierci� w� tych� państwach� uczestniczących,� w� których� jest� ona�

stosowana.� UE� wsparła� kluczową� rolę,� jaką� odgrywa� Wysoki� Komisarz� ds.� Mniejszości�

Narodowych�w�kwestiach�ochrony�praw�osób�naleEących�do�mniejszości,� zwłaszcza�w�obszarach�

zamroEonych� konfliktów� i� w� Kosowie,� i� połoEyła� nacisk� na� odpowiedzialność� państw�

uczestniczących�za�sytuację�grup�Sinti�i�Roma.�

�

UE� uwaEa,� Ee� Spotkanie� Przeglądowe� w� zakresie� Wymiaru� Ludzkiego� organizowane� corocznie�

przez� OBWE� w� Warszawie,� podczas� którego� oceniane� są� postępy� państw� uczestniczących�

w�realizacji� ich� zobowiązań� w� zakresie� wymiaru� ludzkiego,� oraz� dodatkowe� spotkania�

przeglądowe,� które� miały� miejsce� w� tym� roku,� odgrywają� szczególnie� istotną� rolę,� gdyE�

umoEliwiają� prowadzenie� dyskusji� między� organizacjami� pozarządowymi� a� przedstawicielami�

rządu�na�równych�zasadach.�Państwa�uczestniczące�będące�członkami�UE�nadal�odgrywają�aktywną�

rolę�podczas�spotkań�przeglądowych�w�zakresie�wymiaru�ludzkiego,�zarówno�przez�wypowiedzi�na�

sesjach�plenarnych,�jak�i�organizację�imprez�towarzyszących,�takich�jak�na�przykład�zorganizowana�

w� październiku� 2007� roku� przez� prezydencję� portugalską� impreza� poświęcona� obrońcom� praw�

człowieka,�na�której�wypowiedział�się�osobisty�przedstawiciel�SG/WP�ds.�praw�człowieka.�

�



��
��

�

14146/1/08�REV�1� � hs/KS/kal� 133�
� DG�E�HR� LIMITE� PL�

6.� KWESTIE�ZWIĄZA�E�Z�POSZCZEGÓL�YMI�PAŃSTWAMI�

�

6.1.� Kraje�kandydujące�do�UE�oraz�potencjalne�kraje�kandydujące�

�

Perspektywa� członkostwa� w� UE� jest� nadal� silną� zachętą� dla� krajów� kandydujących� do� UE�

i�potencjalnych� krajów� kandydujących� do� UE� do� przeprowadzania� reform� politycznych�

i�gospodarczych.�Ma� to� szczególne� znaczenie�w� dziedzinie� demokracji,� praworządności,� dobrych�

rządów�i�praw�człowieka:�podjęte�przez�te�kraje�zmasowane�działania�polegające�na�wprowadzaniu�

ustroju� demokratycznego,� reformy� sądownictwa,� zagwarantowaniu� praw� człowieka� łącznie�

z�prawami�osób�naleEących�do�mniejszości�oraz�umoEliwianiu�istnienia�wolnych�mediów�stanowią�

dowód�siły�przyciągania�UE.�Polityka�UE�w�zakresie�praw�człowieka�wobec�krajów�kandydujących�

przewiduje�nie�tylko�uwaEną�obserwację�w�tym�zakresie,�lecz�takEe�prowadzenie�dwa�razy�w�roku�

dialogu�na�temat�praw�człowieka124.�

�

JeEeli�chodzi�o�Chorwację,�nadal�uwaEnie�obserwowano�przestrzeganie�przez�nią�praw�człowieka.�

W� ramach� procesu� stowarzyszenia� UE� zakończyła� w� dniu� 19� grudnia� 2007� r.� sprawdzanie�

zamknięcia�przez�Chorwację�rozdziału�23�(Sądownictwo�i�prawa�podstawowe)�i�określiła�kryteria�

dotyczące� reformy� sądownictwa,� walki� z� korupcją� oraz� mniejszości.� Kryteria� te� muszą� być�

spełnione�przed�otwarciem�danego�rozdziału�negocjacji.�

�

Na�posiedzeniu�w�dniu�28�kwietnia�2008�r.�Rada�ds.�Stabilizacji� i�Stowarzyszenia�podkreśliła,�Ee�

postęp� negocjacji� dotyczących� rozszerzenia� zaleEy� przede� wszystkim� od� postępu� Chorwacji�

w�spełnianiu� wszystkich� kryteriów� przystąpienia;� poszanowanie� praw� człowieka� stanowi� istotny�

element�tych�kryteriów.��

�

Ponadto�na�posiedzeniu�Rady�ds.�Ogólnych�i�Stosunków�Zewnętrznych�w�dniu�10�grudnia�2007�r.�

Unia� wezwała� Chorwację� do� korzystania� ze� swoich� dotychczasowych� osiągnięć� i� czynienia�

dalszych� postępów,� zwłaszcza� w� zakresie� reform� sądowych� i� administracyjnych,� praw� osób�

naleEących�do�mniejszości�i�powrotu�uchodźców.�Rada�przypomniała�takEe,�Ee�naleEy�nadal�w�pełni�

współpracować�z�Międzynarodowym�Trybunałem�Karnym�dla�Byłej� Jugosławii� (MTKJ)� i� naleEy�

usprawniać�procedury,�dzięki�którym�ściganie�i�sądzenie�w�Chorwacji�zbrodni�wojennych�miałoby�

odbywać�się�bez�dyskryminacji�etnicznej.��

�������������������������������������������������
124� Zob.� rozdział� 2.6.6� „Konsultacje� trojki� dotyczące� praw� człowieka� z� USA,� Kanadą,� Japonią,� Nową� Zelandią�

i�krajami�kandydującymi”.�
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�

Chorwacja� ratyfikowała� wszystkie� główne� konwencje� dotyczące� praw� człowieka,� zarówno� te�

międzynarodowe,� jak� i� konwencje� ONZ.�Wprowadzanie� w� Eycie� tych� konwencji� nadal� wymaga�

usprawnienia.�Osoby�w�niekorzystnej�sytuacji�społecznej�i�mniejszości�borykają�się�z�utrudnieniami�

spowodowanymi� niespójną� strukturą� prawną� i� finansową.�W� szczególności� Romowie� nadal� Eyją�

w�trudnych�warunkach�i�są�naraEeni�na�dyskryminację.��

�

Unia�Europejska� zatem� nadal� obserwuje� sytuację�w� ramach� procesu� stabilizacji� i� stowarzyszenia�

i�dialogu� politycznego� na� podstawie� Partnerstwa� dla� członkostwa� oraz� za� pośrednictwem�

corocznego� sprawozdania� z� postępu� prac.� JeEeli� chodzi� o� Byłą� Jugosłowiańską� Republikę�

Macedonii,� to�Rada�Stabilizacji� i�Stowarzyszenia�spotkała�się�w�dniu�24�lipca�2007�r.� i�dokonała�

przeglądu� realizacji� układu� o� stabilizacji� i� stowarzyszeniu� zauwaEając,� Ee� Była� Jugosłowiańska�

Republika� Macedonii� zrealizowała� większość� swoich� zobowiązań� w� ramach� tej� umowy.� Rada�

z�zadowoleniem�przyjęła�postęp�legislacyjny�poczyniony�w�róEnych�dziedzinach�i�podkreśliła,� jak�

duEe� znaczenie� ma� wzmacnianie� moEliwości� administracyjnych� dla� zagwarantowania� skutecznej�

realizacji�umowy.��

�

We� wrześniu� 2007� r.� premier� i� prezydent� nawiązali� między� swoimi� urzędami� regularny� dialog,�

którego� brakowało� od� czasu�wyborów�w� roku� 2006.� Do� końca� 2007� roku� przyjęto� akty� prawne�

w�licznych� dziedzinach,� między� innymi� trzy� podstawowe� ustawy� o� reformie� policji.� Utworzono�

takEe�krajową�radę�ds.�integracji�z�UE.�W�róEnych�odstępach�czasu�zaaranEowano�spotkania�między�

przywódcami�czterech�głównych�partii�politycznych�ze�strony�rządu�i�opozycji.�

�

W�marcu� 2008� roku� koalicja� rządowa� rozpadła� się,� gdy� partia�DPA� (albańska� partia�w� koalicji)�

postanowiła� opuścić� rząd.� Na� szczycie� NATO� na� początku� kwietnia� Była� Jugosłowiańska�

Republika� Macedonii� otrzymała� zapewnienia,� Ee� NATO� uznaje� jej� pracę� i� zaangaEowanie�

i�uzgodniono,�Ee�zaproszenie�do�przystąpienia�do�NATO�zostanie�do�niej�wystosowane,�gdy�tylko�

zostanie� wypracowane� rozwiązanie� kwestii� nazwy,� które� obie� strony� będą� mogły� zaakceptować.�

Brak� zaproszenia� do� natychmiastowego� przystąpienia� odebrano� w� Byłej� Jugosłowiańskiej�

Republice� Macedonii� jako� duEe� rozczarowanie.� Zaraz� potem� postanowiono� przeprowadzić�

przedterminowe�wybory.��

�
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Wybory� odbyły� się� w� dniu� 1� czerwca,� przy� czym� w� obszarach,� w� których� wystąpiły� powaEne�

nieprawidłowości,� dalsze� rundy� przeprowadzono� 15� i� 25� czerwca.� W� konkluzjach� z� dnia� 16�

czerwca�2008�r.�Rada�potępiła�przypadki�uEycia�przemocy�i�wyraziła�ubolewanie�z�powodu�innych�

powaEnych�niedociągnięć�stwierdzonych�przez�OBWE/ODIHR�oraz�wezwała�właściwe�władze�do�

przeprowadzenia� dochodzeń� w� sprawie� wszystkich� zgłoszonych� incydentów� i� do� podjęcia�

odpowiednich� działań� zgodnie� z� zaleceniami� OBWE/ODIHR.� Rada� powtórzyła� takEe,� Ee� Unia�

Europejska� jest� nadal� mocno� zaangaEowana� na� rzecz� europejskiej� perspektywy� Bałkanów�

Zachodnich�i�zachęca�kraje�tego�regionu�do�spełnienia�koniecznych�warunków.�

�

Bezpośrednio� po� wyborach� –� po� uzyskaniu� wraz� z� blokiem� 19� partii� większości� w� nowym�

parlamencie�wynoszącej�63�mandaty�na�120�–�Nikola�Grujewski� z�partii�VMRONDMPNE� (nowy�

premier),� któremu� prezydent� powierzył� prowadzenie� negocjacji� na� temat� uformowania� rządu,�

rozpoczął�to�zadanie.��

�

Była�Jugosłowiańska�Republika�Macedonii�ratyfikowała�wszystkie�najwaEniejsze�konwencje�ONZ�

i�konwencje�międzynarodowe�w�dziedzinie�praw�człowieka.�Wprowadzanie�w�Eycie�tych�konwencji�

nadal�wymaga�usprawnienia.�Osoby�w�niekorzystnej�sytuacji�społecznej�i�mniejszości�borykają�się�

z� utrudnieniami� spowodowanymi� niespójną� strukturą� prawną� i� finansową.� W� szczególności�

Romowie�nadal�Eyją�w�trudnych�warunkach�i�są�naraEeni�na�dyskryminację.��

Unia�Europejska� zatem� nadal� obserwuje� sytuację�w� ramach� procesu� stabilizacji� i� stowarzyszenia�

i�dialogu� politycznego� na� podstawie� Partnerstwa� dla� członkostwa� oraz� z� wykorzystaniem�

corocznego�sprawozdania�z�postępu�prac.��

�

Turcja�przeszła�w�roku�2007�kryzys�polityczny�i�konstytucyjny,�który�utrzymywał�się�w�2008�roku.���

�
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W�zakresie�reform�politycznych�odnotowano�niewielki�postęp,�a�zamknięte�sprawy�sądowe�przeciw�

partiom� politycznym,� w� tym� partii� rządzącej,� otwarto� ponownie.� W� tym� zakresie� naleEy� nadal�

prowadzić�niezbędne�reformy.�Poczyniono�pewne�kroki�w�dziedzinie�reform�sądownictwa�i�reform�

administracyjnych�oraz�walki�z�korupcją,�ale�potrzebne�są�dalsze�starania.�JeEeli�chodzi�o�stosunki�

cywilnoNwojskowe,� rezultatem� kryzysu� konstytucyjnego� z� roku� 2007� było� potwierdzenie�

nadrzędnego� charakteru� procesu� demokratycznego;� siły� zbrojne� nadal� jednak�wywierają� znaczny�

wpływ�na�politykę.�JeEeli�chodzi�o�przypadki�tortur�i�brutalnego�traktowania,�konieczne�jest�dalsze�

skupienie�wysiłków�na�rzecz�wypełnienia�rządowej�polityki�„zera�tolerancji�dla�tortur”.�W�zakresie�

wolności� wyraEania� opinii,� obywatele� są� nadal� ścigani� za� wyraEanie� pokojowych� poglądów.�

Pozytywnym� wydarzeniem� jest� fakt,� Ee� zmieniono� art.� 301� tureckiego� kodeksu� karnego,� na�

podstawie� którego� wszczynano� setki� takich� postępowań.� NaleEy� jednak� poprawić� inne� przepisy,�

a�wszelkie� stosowne� akty� prawne� muszą� być� wprowadzane� w� Eycie� zgodnie� z� europejską�

konwencją�praw�człowieka�i�orzecznictwem�Europejskiego�Trybunału�Praw�Człowieka.�W�zakresie�

wolności� religii� przyjęto� ustawę� o� fundacjach,� lecz� nadal� istnieje� potrzeba� utworzenia� struktury�

prawnej,� tak� by� wszystkie� wspólnoty� religijne� mogły� działać� zgodnie� z� prawem� i� praktyką� bez�

niepotrzebnych� ograniczeń.� Potrzebne� są� takEe� dalsze� starania� w� celu� wprowadzenia� atmosfery�

tolerancji.�Osiągnięto�pewien�postęp�w�zakresie�wolności�zrzeszania�się�i�zgromadzeń,�a�takEe�praw�

kobiet�i�dzieci,�ale�potrzebne�są�dalsze�starania.�Od�czasu�do�czasu�zdarzają�się�jeszcze�przypadki�

fizycznego� szykanowania� ze� względu� na� orientację� seksualną.� Prawo� nadal� nie� przewiduje�

konkretnej�ochrony�przed�dyskryminacją�ze�względu�na�orientację�seksualną.�JeEeli�chodzi�o�prawa�

związków� zawodowych,� naleEy� zmienić� ustawodawstwo;� w� zakresie� praw� kulturalnych� i� praw�

mniejszości�nadal�obowiązują�ograniczenia.��

�

Turcja�ratyfikowała�wiele�waEnych�konwencji�ONZ�i�konwencji�międzynarodowych�w�dziedzinie�

praw�człowieka.�Wprowadzanie�w�Eycie�tych�konwencji�nadal�wymaga�usprawnienia;�naleEy�takEe�

usprawnić� wykonywanie� orzeczeń� Europejskiego� Trybunału� Praw� Człowieka.� Osoby�

w�niekorzystnej� sytuacji� społecznej� i� mniejszości� borykają� się� z� utrudnieniami� spowodowanymi�

niespójną� strukturą� prawną� i� finansową.� W� szczególności� Romowie� nadal� Eyją� w� trudnych�

warunkach�i�są�naraEeni�na�dyskryminację.��

�

Unia� Europejska� zatem� nadal� obserwuje� sytuację� w� ramach� procesu� negocjacyjnego� i� dialogu�

politycznego� na� podstawie� Partnerstwa� dla� członkostwa� oraz� z� wykorzystaniem� corocznego�

sprawozdania�z�postępu�prac.��

�



��
��

�

14146/1/08�REV�1� � hs/KS/kal� 137�
� DG�E�HR� LIMITE� PL�

Kraje� Bałkanów� Zachodnich� są� objęte� procesem� stabilizacji� i� stowarzyszenia� (SAP)125.�

Warunkiem� wstępnym� dalszych� postępów� w� ramach� SAP� jest� m.in.� poszanowanie� zasad�

demokracji,� praworządności,� praw� człowieka� i� praw� osób� naleEących� do� mniejszości,�

podstawowych�wolności,�a�takEe�zasad�prawa�międzynarodowego�i�współpracy�regionalnej.�Pomoc�

wspólnotowa� udzielana� jest� za� pośrednictwem� instrumentu� pomocy� przedakcesyjnej� (IPA)126.�

Zgodność� z� warunkami� określonymi� w� SAP� monitorowana� jest� przy� uEyciu� corocznych�

sprawozdań� z� postępu� prac� przygotowywanych� przez� Komisję.� Kolejne� sprawozdania� z� postępu�

prac�zostaną�opublikowane�w�listopadzie�2008�roku.�

�

UE� regularnie� omawia� z� państwami� z� regionu� róEne� kwestie,�m.in.� kwestie� praw� człowieka.�Na�

szczeblu�ministerialnym�rozmowy�te�toczą�się�na�posiedzeniach�Rady�Stabilizacji�i�Stowarzyszenia�

z� Chorwacją� i� Byłą� Jugosłowiańską� Republiką� Macedonii,� na� posiedzeniach� trojki� w� ramach�

dialogu�politycznego�i�na�forum�ministerialnym�UE–Bałkany�Zachodnie.�Na�szczeblu�urzędników�

rozmowy�te�toczą�się�w�ramach�intensywnego�stałego�dialogu�z�Serbią�i�Czarnogórą,�mechanizmu�

monitorowania�procesu�stabilizacji�i�stowarzyszenia�w�przypadku�Kosowa,�monitorowania�procesu�

reform� w� przypadku� Bośni� i� Hercegowiny� oraz� w� ramach� wszechstronnej� grupy� zadaniowej�

w�przypadku�Albanii.��

�

Partnerstwa127�obejmują�wytyczne�dla�kaEdego�państwa�dotyczące�dalszej�integracji�europejskiej.�

Określają�one�krótkoN�i�średnioterminowe�priorytety�i�zobowiązania,�których�naleEy�dotrzymać,�by�

zbliEyć�się�do�UE.�Wytyczne�te�są�regularnie�aktualizowane.�Partnerstwa�stawiają�równieE�wymóg�

polityczny�polegający�na�przestrzeganiu�praw�człowieka�i�ochronie�mniejszości.�Na�ich�podstawie�

kraje�Bałkanów�Zachodnich�opracowują�krajowe�plany�działania�dotyczące�wprowadzenia�w�Eycie�

partnerstw,� w� których� przedstawiają� przejrzysty� harmonogram� działania� oraz� wyraźne�

zobowiązanie� do� przestrzegania� praw� człowieka.� Pomoc� finansowa� UE� przeznaczona� jest� na�

realizację�zadań�priorytetowych�określonych�w�partnerstwach.��

�

�������������������������������������������������
125� Była�Jugosłowiańska�Republika�Macedonii�jako�kraj�kandydujący,�a�Bośnia�i�Hercegowina,�Czarnogóra,�Serbia�

i�Albania�jako�potencjalne�kraje�kandydujące.�
126� Dz.U.�L�210�z�31.7.6,�s.�82.�
127� Dz.U.�L�42�z�16.2.2008,�s.�51�(Partnerstwo�dla�członkostwa�z�Chorwacją);�
� Dz.U.�80�z�19.3.2008�(Partnerstwa�europejskie�zawarte�z�Albanią,�Bośnią�i�Hercegowiną�oraz�z�Serbią�łącznie�

z�Kosowem� o� statusie� określonym� rezolucją� nr� 1244�Rady�Bezpieczeństwa�ONZ� z� dnia� 10� czerwca� 1999� r.;�
partnerstwo�dla�członkostwa�z�byłą�Jugosłowiańską�Republiką�Macedonii;��

� Dz.U.�20�z�27.1.2007�(Partnerstwo�europejskie�z�Czarnogórą).�



��
��

�

14146/1/08�REV�1� � hs/KS/kal� 138�
� DG�E�HR� LIMITE� PL�

Współpraca� regionalna� ma� nadal� kluczowe� znaczenie� dla� długoterminowej� stabilności,� rozwoju�

gospodarczego� i� pojednania� na� Bałkanach� Zachodnich� oraz� stanowi� jeden� z� warunków� SAP.�

Podobne�znaczenie�ma�ścisła�współpraca�z�Międzynarodowym�Trybunałem�Karnym�dla�Byłej�

Jugosławii� (MTKJ).�W�ten�sposób�SAP�podejmuje�kwestię�przypadków� łamania�praw�człowieka�

w�przeszłości.� Unia� Europejska� będzie� nadal� wspierać� prace� MTKJ� aE� do� ich� ukończenia,�

prawdopodobnie�w�2010�roku.��

�

W� przeszłości� przyjęto� wspólne� stanowiska,� które� miały� wesprzeć� skuteczne� wykonywanie�

mandatu�MTKJ�przez�wprowadzenie�nakazu�zamroEenia�mienia�naleEącego�do�oskarEonych�przez�

MTKJ� osób� ukrywających� się� przed� wymiarem� sprawiedliwości� oraz� zakazu� podróEowania� dla�

osób�udzielających�im�pomocy.�Te�wspólne�stanowiska�są�regularnie�przedłuEane�i�aktualizowane.�

�

Układ� o� stabilizacji� i� stowarzyszeniu� z� Albanią� został� podpisany� w� dniu� 12� czerwca� 2006� r.�

Postanowienia� dotyczące� handlu� na� mocy� umowy� przejściowej� weszły� w� Eycie� dnia� 1� grudnia�

2006�r.�Do�dnia�30�czerwca�2008�r.�19�państw�członkowskich�UE�ratyfikowało�ten�układ.��

�

W� lipcu� 2007� roku� parlament,� zgodnie� z� konstytucją,�wybrał� nowego�prezydenta� (Bamira�Topi),�

unikając� w� ten� sposób� trudnej� sytuacji� politycznej� związanej� z� przedterminowymi� wyborami.�

Następnie�odbył�się�dialog�między�głównymi�partiami�politycznymi,�koncentrujący�się�na�środkach�

umoEliwiających� temu� państwu� staranie� się� o� zaproszenie� do� przystąpienia� do� NATO.� Cel� ten�

osiągnięto,� gdy� Albania� otrzymała� zaproszenie� do� przystąpienia� do� sojuszu� na� szczycie� NATO�

w�Bukareszcie�na�początku�kwietnia�2008�roku.��

�

W� dniu� 21� kwietnia� 2008� r.� parlament� albański� uchwalił� poprawki� do� konstytucji� obejmujące�m.in.�

reformę� ordynacji� wyborczej;� poprawki� zostały� przyjęte� większością� głosów� na� podstawie�

porozumienia� pomiędzy� największymi� partiami.� Mniejsze� partie� polityczne� wezwały� do�

przeprowadzenia�referendum�na�temat�niektórych�zmian.�Parlament�pracuje�nad�kodeksem�wyborczym,�

na�podstawie�którego�zostanie�wprowadzona�w�Eycie�reforma�ordynacji�wyborczej.�Wolność�wyraEania�

opinii� gwarantowana� jest� przez� konstytucję,� ale� media� są� w� wielu� przypadkach� podporządkowane�

interesom� politycznym� i� gospodarczym.�Albania� ratyfikowała�większość� najwaEniejszych� konwencji�

ONZ� i� konwencji� międzynarodowych� w� dziedzinie� praw� człowieka.� Wprowadzanie� w� Eycie� tych�

konwencji�nadal�wymaga�poprawy.�Osoby�w�niekorzystnej�sytuacji�społecznej�i�mniejszości�borykają�

się�z�utrudnieniami�powodowanymi�niespójną�strukturą�prawną�i�finansową.�W�szczególności�Romowie�

nadal�Eyją�w�trudnych�warunkach�i�są�naraEeni�na�dyskryminację.��
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�

Unia�Europejska�nadal�obserwuje� sytuację�w�zakresie�praw�człowieka,�a� zwłaszcza�sytuację�grup�

w�niekorzystnej� sytuacji� społecznej� oraz� mniejszości� w� Albanii� w� ramach� procesu� stabilizacji�

i�stowarzyszenia�oraz�przy�uEyciu�corocznego�sprawozdania�z�postępu�prac.�

�

W� dniu� 16� czerwca� 2008� r.� UE� podpisała� z� Bośnią� i� Hercegowiną� (BiH)� układ� o� stabilizacji�

i�stowarzyszeniu� oraz� umowę� przejściową,� po� tym� jak� UE� odnotowała� postęp� BiH� w� licznych�

kluczowych� kwestiach,� w� szczególności� reformie� policji� i� współpracy� z� MTKJ.� W� swoich�

konkluzjach� Rada� z� zadowoleniem� przyjęła� podpisanie� układu� i� umowy� i� wyraziła� nadzieję� na�

zacieśnienie�współpracy�z�BiH.�Prawdziwym�wyzwaniem�będzie�naleEyte�wprowadzenie�w�Eycie�

podpisanych�umów,�by�zapewnić�skuteczne�i�ciągłe�prowadzenie�przedstawionych�w�nich�działań.�

Rada� zachęciła� zatem� wszystkie� siły� polityczne� w� BiH� do� połączenia� działań� na� rzecz� bardzo�

zdecydowanej� realizacji� planu� reform� z� uwzględnieniem� priorytetów� określonych�w� partnerstwie�

europejskim.��

�

Wybory� lokalne� zostały� ustalone� na� dzień� 5� października� 2008� r.;� będą� one� waEnym� testem�

politycznym�dla�tego�kraju,�który�w�okresie�objętym�sprawozdaniem�przeszedł�przez�trudny�okres�

stagnacji�politycznej�skutkujący�znacznym�opóźnieniem�procesu�reform.��

�

BiH� ratyfikowała� wszystkie� waEne� konwencje� ONZ� i� konwencje� międzynarodowe� w� dziedzinie�

praw� człowieka.� Wprowadzanie� w� Eycie� tych� konwencji� nadal� wymaga� poprawy.� Osoby�

w�niekorzystnej� sytuacji� społecznej� i� mniejszości� borykają� się� z� utrudnieniami� spowodowanymi�

niespójną� strukturą� prawną� i� finansową.� W� szczególności� Romowie� nadal� Eyją� w� trudnych�

warunkach�i�są�naraEeni�na�dyskryminację.��

�

Unia�Europejska�nadal�obserwuje� sytuację�w�zakresie�praw�człowieka,�a� zwłaszcza�sytuację�grup�

w�niekorzystnej� sytuacji� społecznej� oraz� mniejszości� w� BiH� w� ramach� procesu� stabilizacji�

i�stowarzyszenia�oraz�przy�uEyciu�corocznego�sprawozdania�z�postępu�prac.�

�

Czarnogóra� podpisała� z� UE� układ� o� stabilizacji� i� stowarzyszeniu� w� październiku� 2007� roku.�

W�czasie,� gdy� oczekiwano� na� ratyfikację� tego� układu� przez� państwa� członkowskie� w� dniu�

1�stycznia�2008�r.�weszła�w�Eycie�umowa�przejściowa.���

�
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Głównym� wewnętrznym� osiągnięciem� politycznym� w� Czarnogórze� w� roku� 2007� było� przyjęcie�

w�dniu� 19� października� nowej� konstytucji� uwzględniającej� zalecenia� Rady� Europy� i� Komisji�

Weneckiej� dotyczące�wysokiego� poziomu� ochrony� praw� człowieka� i� swobód,�w� tym� takEe� praw�

osób� naleEących� do� mniejszości.� Zeljko� Sturanović,� który� był� premierem� Czarnogóry� od� czasu�

pierwszych� wyborów� po� uzyskaniu� niepodległości,� podał� się� do� dymisji� w� końcu� stycznia� 2008�

roku.�W�dniu�29�lutego�parlament�Czarnogóry�po�raz�piąty�wybrał�na�premiera�Milo�Djukanovicia.�

Następne�wybory�parlamentarne�odbędą�się�we�wrześniu�2009�r.�W�dniu�6�kwietnia�Filip�Vujanović�

został�ponownie�wybrany�prezydentem�Czarnogóry.��

�

Czarnogóra� ratyfikowała� większość� najwaEniejszych� konwencji� ONZ� i� konwencji�

międzynarodowych� w� dziedzinie� praw� człowieka.�Wprowadzanie� w� Eycie� tych� konwencji� nadal�

wymaga� poprawy.� Osoby� w� niekorzystnej� sytuacji� społecznej� i� mniejszości� borykają� się�

z�utrudnieniami� spowodowanymi� niespójną� strukturą� prawną� i� finansową.� W� szczególności�

Romowie�nadal�Eyją�w�trudnych�warunkach�i�są�naraEeni�na�dyskryminację.��

�

Unia�Europejska�nadal�obserwuje� sytuację�w�zakresie�praw�człowieka,�a� zwłaszcza�sytuację�grup�

w�niekorzystnej�sytuacji�społecznej�oraz�mniejszości�w�Czarnogórze�w�ramach�procesu�stabilizacji�

i�stowarzyszenia,� na� podstawie� partnerstwa� europejskiego� oraz� przy� uEyciu� corocznego�

sprawozdania�z�postępu�prac.�

�
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W� okresie� objętym� sprawozdaniem� odbyły� się� w� Serbii� najpierw� wybory� prezydenckie� (3� lutego),�

a�następnie�wybory� parlamentarne� (11�maja).�Okres� przedwyborczy�w�Serbii� był� takEe� dość� trudny,�

jeEeli�chodzi�o�bezpieczeństwo�w�Kosowie,�ale�przeszedł�bez�incydentów;�serbskie�wybory�odbyły�się�

takEe�w�Kosowie� i�przebiegały�w�sposób�uporządkowany� i�bez� incydentów.�Misja�ONZ�w�Kosowie�

(UNMIK)� oceniła� te� wybory� jako� nielegalne.� UNMIK� oświadczyła,� Ee� przeprowadzenie� serbskich�

wyborów� lokalnych� w� Kosowie� sprzeciwia� się� władzy� UNMIK� i� jej� mandatowi� na�mocy� rezolucji�

nr�1244� (1999),�więc� nie�moEe� być� brane� pod� uwagę.�Partia�DS�prezydenta�Borisa�Tadicia�wygrała�

wybory� parlamentarne� z� 11�maja� 2008� r.,� pokonując� Partię�Radykalną� i� stając� się� największą� partią��

w� nowym� parlamencie.� Na� decyzje� wyborców� miało� wpływ� podpisanie� układu� o� stabilizacji��

i�stowarzyszeniu�w�dniu�29�kwietnia�i�inne�pozytywne�środki�podjęte�przez�UE.�Rada�podjęła�decyzję,�

Ee� proces� ratyfikacji� układu� o� stabilizacji� i� stowarzyszeniu� rozpocznie� się,� gdy� tylko�Rada� stwierdzi�

jednomyślnie,�Ee�Republika�Serbii�w�pełni�współpracuje�z�MTKJ.�Na�podstawie�wniosku�Komisji�Rada�

zadecydowała,� Ee� zostanie�wprowadzona�w� Eycie� umowa�przejściowa� z�Republiką�Serbii,� gdy� tylko�

Rada�stwierdzi�jednomyślnie,�Ee�Republika�Serbii�w�pełni�współpracuje�z�MTKJ.��

�

Po� długich� negocjacjach� blokowi� proeuropejskiemu� udało� się� stworzyć� koalicję� z� partią�

socjalistyczną,� na� czele� której� stał� wcześniej� Slobodan� Milosević� (SPS),� i� nowy� rząd� pod�

przywództwem�Mirko�Cvetkovicia,�byłego�ministra�finansów�z�partii�DS,�został�zatwierdzony�przez�

parlament�7�lipca.�Wynik�wyborów�i�utworzenie�rządu�pod�przywództwem�bloku�proeuropejskiego�

wyraźnie� wskazały,� Ee� obywatele� Serbii� są� bardziej� zainteresowani� kwestiami� społecznoN

gospodarczymi�niE�Kosowem.��

�

Serbia� ratyfikowała� większość� najwaEniejszych� konwencji� ONZ� i� konwencji�międzynarodowych��

w� dziedzinie� praw� człowieka.� Wprowadzanie� w� Eycie� tych� konwencji� nadal� wymaga� poprawy.�

Osoby� w� niekorzystnej� sytuacji� społecznej� i� mniejszości� borykają� się� z� utrudnieniami�

spowodowanymi� niespójną� strukturą� prawną� i� finansową.�W� szczególności� Romowie� nadal� Eyją�

w�trudnych�warunkach�i�są�naraEeni�na�dyskryminację.��

�

Unia�Europejska�nadal�obserwuje� sytuację�w�zakresie�praw�człowieka,�a� zwłaszcza�sytuację�grup��

w� niekorzystnej� sytuacji� społecznej� oraz� mniejszości� w� Serbii� w� ramach� procesu� stabilizacji��

i� stowarzyszenia,� na� podstawie� partnerstwa� europejskiego� oraz� przy� uEyciu� corocznego�

sprawozdania�z�postępu�prac.�

�



��
��

�

14146/1/08�REV�1� � hs/KS/kal� 142�
� DG�E�HR� LIMITE� PL�

W� okresie� objętym� sprawozdaniem� najwaEniejszym� wydarzeniem� politycznym� w� regionie�

Bałkanów� Zachodnich� było� ogłoszenie� niepodległości� przez� Kosowo� w� dniu� 17� lutego� 2008� r.��

W�swoich�konkluzjach�z�dnia�18�lutego�Rada�zwróciła�uwagę,�Ee�„państwa�członkowskie�podejmą�

decyzję,�zgodnie�ze�swoją�praktyką�krajową�i�prawem�międzynarodowym,�jakie�będą�ich�stosunki��

z�Kosowem”.�Na�tej�podstawie,�w�chwili�sporządzania�niniejszego�dokumentu,�dwadzieścia� jeden�

państw� członkowskich� UE� uznało� niepodległość� Kosowa.� Te� państwa� to:� Francja,� Zjednoczone�

Królestwo,�Niemcy,�Łotwa,�Dania,�Estonia,�Włochy,�Luksemburg,�Belgia,�Polska,�Austria,�Irlandia,�

Szwecja,�Niderlandy,�Słowenia,�Finlandia,�Węgry,�Bułgaria,�Litwa,�Republika�Czeska�i�Malta.�

�

W� konkluzjach� z� 18� lutego� Rada� ponownie� potwierdziła� swoje� zobowiązanie� do� „pełnego��

i� skutecznego�wspierania� europejskiej� perspektywy� dla� Bałkanów�Zachodnich”� i� zwróciła� się� do�

„Komisji� o� stosowanie� instrumentów� wspólnotowych,� by� promować� rozwój� gospodarczy��

i� polityczny,� oraz� do� proponowania� całemu� regionowi� konkretnych� środków� pomagających�

w�osiąganiu�tego�celu.”�

�

Deklarację� niepodległości� stanowczo� odrzuciła� Serbia� i� Serbowie� w� Kosowie,� a� ponadto� Serbia�

zareagowała� na� tę� deklarację� zwiększeniem� swoich�wpływów�w� obszarach� zamieszkanych� przez�

większość� serbską,� zwłaszcza� w� północnej� części� Kosowa� i� w� Mitrovicy.� Miało� miejsce� kilka�

incydentów� z� uEyciem� przemocy� –� w� szczególności� rozruchy� w� Belgradzie,� podczas� których�

zaatakowano� ambasady� państw� uznających� Kosowo,� spalenie� dwóch� punktów� celnych� ONZ�

między� Kosowem� a� Serbią� oraz� zajęcie,� a� następnie� odbicie� przez� UNMIK,� budynku� sądu��

w�północnej�Mitrovicy,�czego�skutkiem�były�zamieszki�i�dwie�ofiary�śmiertelne.�Do�tej�pory�udało�

się�uniknąć� incydentów�między� róEnymi�grupami�etnicznymi,�które� to� incydenty�mogą�się�nasilić�

w�obecnym�klimacie�politycznym.�

�

W�dniu�9�kwietnia�2008�r.�Kosowo�przyjęło�nową�konstytucję�zgodną�z�kompleksową�propozycją�

dotyczącą�ustalenia� statusu�Kosowa� sporządzoną�pod�kierownictwem�wysłannika�ONZ�Marttiego�

Ahtisaariego� i� gwarantującą� ochronę� praw� człowieka� i� praw� osób� naleEących� do� mniejszości.�

Konstytucja�weszła�w�Eycie�15�czerwca�wraz�z�pakietem�41�ustaw,�co�przewidziano�w�załączniku�

XII�do�kompleksowej�propozycji�dotyczącej�statusu.�UE�stara�się�rozszerzyć�swoje�zaangaEowanie�

w� Kosowie,� zwłaszcza� za� pośrednictwem� EULEX� (jej� operacji� w� ramach� EPBiO� dotyczącej�

państwa�prawnego).�Podstawowym�priorytetem�jej�zaangaEowania�będzie�ochrona�praw�człowieka�

i�praw�społeczności.�

�
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Osoby� w� niekorzystnej� sytuacji� społecznej,� jak� na� przykład� niepełnosprawni,� oraz� mniejszości�

odczuwają� niekorzystne� skutki� związane� z� niedostatecznym� wprowadzaniem� w� Eycie� struktur�

prawnych� i� słabą� gospodarką.�W� szczególności�Romowie� nadal� Eyją�w� trudnych�warunkach� i� są�

naraEeni�na�dyskryminację.��

�

Unia�Europejska�nadal�obserwuje� sytuację�w�zakresie�praw�człowieka,�a� zwłaszcza�sytuację�grup�

w�niekorzystnej� sytuacji� społecznej� oraz� mniejszości� w� Kosowie� w� ramach� procesu� stabilizacji�

i�stowarzyszenia,�na�podstawie�partnerstwa�europejskiego� i�przy�uEyciu�corocznego�sprawozdania�

z�postępu�prac�i�za�pomocą�ocen�wzajemnych.�

�

6.2.� Europejska�polityka�sąsiedztwa�(EPS)�

�

Armenia,�AzerbejdHan�i�Gruzja�

�

UE� nadal� prowadziła� z� Armenią,� AzerbejdHanem� i� Gruzją� stały� dialog� o� prawach� człowieka�

w�ramach� struktur� instytucjonalnych� utworzonych� na� podstawie� trzech� umów� o� partnerstwie�

i�współpracy� oraz� zgodnie� z� hierarchią� waEności� działań� określoną� w� trzech� planach� działania�

w�ramach� europejskiej� polityki� sąsiedztwa� (EPS).� Rozmowy� odbywały� się� w� szczególności� na�

forum�Komitetów�Współpracy�między�UE�a,�odpowiednio,�Armenią,�AzerbejdEanem�i�Gruzją�we�

wrześniu� 2007� roku� oraz� na� forum� Komitetów� Współpracy� między� UE� a� Armenią� oraz� UE�

a�AzerbejdEanem�w�czerwcu�2008�roku,�a�takEe�na�forum�rady�współpracy�z�tymi�trzema�krajami�

w�dniu� 16� października� 2007� r.� Trojka� ministrów� spraw� zagranicznych� UE,� która� odwiedziła�

Południowy�Kaukaz�w�dniach�4–6� lutego�2008� r.,� równieE�prowadziła�dyskusje�na� temat�kwestii�

dotyczących�praw�człowieka.�

�
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Przyjęte� w� listopadzie� 2006� r.� plany� działania� w� ramach� europejskiej� polityki� sąsiedztwa�

skierowane� do� wymienionych� trzech� państw� Południowego� Kaukazu� są� obecnie� w� drugim� roku�

realizacji.�W�ramach�planów�działania�stanowiących�element�EPS,�obie�strony�zgodziły�się�dąEyć�

do� zacieśnienia� współpracy� politycznej� i� dialogu� opierających� się� na� wyznawanych� wspólnie�

wartościach:� poszanowaniu� praw� człowieka� i� podstawowych� wolności,� demokracji,�

praworządności,�dobrych�rządach�i�prawie�międzynarodowym.�Trzy�plany�działania�w�ramach�EPS�

zawierają�odrębną�część�poświęconą�prawom�człowieka�i�podstawowym�wolnościom�oraz�określają�

konkretne� działania,� jakie� naleEy� podjąć.� W� kwietniu� 2008� roku� Komisja� podsumowała� postęp�

poczyniony�przez�wszystkie�kraje�objęte�EPS�w�realizacji�planu�działania,�takEe�w�dziedzinie�praw�

człowieka�i�demokratyzacji128.��

�

Demokracja� i� praworządność� są� bardzo� słabo� ugruntowane� w� regionie� Południowego� Kaukazu,�

czego� dowodzą� trudności� z� końca� roku� 2007� i� z� roku� 2008.� Istniały� obawy� co� do� prowadzenia�

przedterminowych� wyborów� prezydenckich� i� parlamentarnych� w� Gruzji� odpowiednio� w� dniach�

5�stycznia� 2008� r.� i� 21� maja� 2008� r.,� oraz� co� do� wyborów� prezydenckich� w� Armenii� w� dniu�

19�lutego�2008�r.�W�okresie�objętym�sprawozdaniem�UE�uwaEnie�obserwowała�sytuację�w�zakresie�

praw�człowieka�we�wszystkich�trzech�krajach.��

�

W�Armenii�po�wyborach�prezydenckich�w�dniu�19�lutego�w�Erewanie�miały�miejsce�demonstracje�

i� starcia�między�protestującymi�opozycjonistami� a� siłami�policyjnymi,� czego� skutkiem�było�kilka�

ofiar� śmiertelnych� i� zatrzymanie� duEej� liczby� działaczy� opozycji� oraz� ogłoszenie� stanu�

wyjątkowego.� UE� kilkakrotnie� wzywała� do� zwolnienia� osób� zatrzymanych� w� związku�

z�działalnością�polityczną,�do�wznowienia�dialogu�politycznego,�przywrócenia�całkowitej�wolności�

zgromadzeń� oraz� do� przeprowadzenia� niezaleEnego� dochodzenia� w� sprawie� wypadków� z� dnia�

1�marca.�Prezydent�Sargsian�publicznie�stwierdził,�Ee�zamierza�pracować�nad�tworzeniem�zaufania�

i�reformami� oraz� zwrócił� się� do� UE� o� oddelegowanie� niewielkiego� zespołu� ekspertów,� którzy�

pracowaliby�w�jego�kancelarii� i�w�kancelariach�głównych�ministrów�rządu,�doradzając�w�sprawie�

głównych�obszarów�reform�i�wspomagając�rząd�w�przyspieszaniu�realizacji�najwaEniejszych�reform�

w�kraju,�między�innymi�w�kwestiach�demokracji�i�praw�podstawowych.��

�

�������������������������������������������������
128� Dokument� roboczy� Komisji� towarzyszący� Komunikatowi� Komisji� dla� Rady� i� Parlamentu� Europejskiego�

„Realizacja� europejskiej� polityki� sąsiedztwa�w� roku�2007”�–� zob.� sprawozdania� z� postępów�odnoszące� się� do�
poszczególnych�krajów�na�stronie�http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm.�
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W�AzerbejdHanie�ogólna�sytuacja�w�zakresie�praw�człowieka� jest�nadal�wysoce�problematyczna.�

W�dalszym�ciągu�wywierane�są�naciski�na�opozycję�i�niezaleEne�media,�a�liczni�dziennikarze�byli�

nękani,� fizycznie� atakowani� i� skazywani� na� podstawie� wątpliwych� zarzutów.� Znacznie� wzrosła�

liczba� procesów� o� zniesławienie� wytaczanych� niezaleEnym� dziennikarzom� przez� urzędników�

państwowych.�Wprawdzie�władze�AzerbejdEanu� ułaskawiły� licznych� dziennikarzy�w� końcu� roku�

2007,�lecz�nadal�wielu�dziennikarzy�przebywa�w�więzieniu.��

�

W� dniach� 20� i� 21� lipca� 2007� r.� SPUE� w� regionie� Południowego� Kaukazu� oraz� osobisty�

przedstawiciel� SG/WP� ds.� praw� człowieka� wspólnie� wyjechali� do� Baku,� by� przeprowadzić�

rozmowy�na�temat�praw�człowieka�i�wolności�mediów.�W�dniu�19�grudnia�2007�r.�w�Baku�podjęto�

interwencję� dyplomatyczną� w� sprawie� obrończyni� praw� człowieka� Fainy� Kungurowej� i� trzech�

dziennikarzy.�

�

Zarówno�w�przypadku�Armenii,�jak�i�AzerbejdEanu�UE�postanowiła�prowadzić�regularny�dialog�na�

temat� praw� człowieka;� miałby� on� formę� miejscowych� spotkań� między� władzami� Armenii�

i�AzerbejdEanu�a�szefami�misji�stacjonującymi�w�Erewanie�i�Baku�oraz�wizyt�trojki�z�ramienia�UE�

w� regularnych� odstępach� czasu.� UE� postanowiła� takEe� nawiązać� z� Gruzją� na� szczeblu� trojki�

UEregularny�dialog�na�temat�praw�człowieka.��

�

Wypadki� wokół� wyborów� prezydenckich� oraz� ogłoszenie� stanu� wyjątkowego� w� Gruzji�

w�listopadzie� 2007� roku� spowodowały� powaEne� obawy� dotyczące� sytuacji� w� zakresie� praw�

człowieka� w� tym� kraju.� W� końcu� roku� 2007,� po� wprowadzeniu� stanu� wyjątkowego,� SPUE�

w�regionie�Południowego�Kaukazu�nawiązał�współpracę� z�przedstawicielem�OBWE�ds.�wolności�

mediów� przy� tworzeniu�warunków� do� ponownego� otwarcia� zamkniętej� stacji� telewizyjnej� Imedi.�

SPUE� ułatwił� takEe� utworzenie� grupy� gruzińskich� dziennikarzy� i� intelektualistów,� którzy� pod�

kierownictwem�polskiego� dziennikarza�Adama�Michnika� oceniają� sytuację�mediów�w� tym�kraju;�

inicjatywa�ta�została�przychylnie�przyjęta�przez�wszystkie�podmioty�polityczne�w�Gruzji.�W�ramach�

instrumentu� na� rzecz� stabilności� UE� przyjęła� w� kwietniu� 2008� roku� program� wspomagający�

przygotowania�do�wyborów�parlamentarnych�w�Gruzji.�Program�obejmował:� szkolenie�personelu�

pomocniczego� (mediatorów�i�szkoleniowców)�oraz�personelu�obwodowych� i�okręgowych�komisji�

wyborczych� oraz� centralnej� komisji�wyborczej;� informacje� dla�wyborców,�wsparcie� dla� znacznej�

liczby�obserwatorów�z�organizacji�pozarządowych�oraz�równoległe�zestawienie�wyborców�w�dniu�

wyborów.� Komisja� obecnie� wprowadza� powyborcze� elementy� programu,� obejmujące� m.in.�

doradztwo� w� sprawie� poprawy� odpowiedniego� ustawodawstwa,� organizacji� wyborów�

i�informowania�wyborców�w�obszarach�zamieszkanych�przez�mniejszości.�
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�

Międzynarodowa� misja� obserwacji� wyborów� pod� przewodnictwem� OBWE/ODIHR� stwierdziła�

w�swoich�wstępnych�wnioskach� na� temat�wyborów�parlamentarnych�w� dniu� 21�maja� 2008� r.,� Ee�

„pomimo� pluralistycznego� środowiska� medialnego,� większość� środków� przekazu� pozostaje� pod�

silnym�wpływem�właścicieli�i�patronów�politycznych”.�

�

Podkomitet� UE–Gruzja� ds.� Wolności,� Bezpieczeństwa� i� Sprawiedliwości� odbył� swoje� pierwsze�

posiedzenie� w� dniu� 30� kwietnia� 2008� r.� Obie� strony� uzgodniły,� Ee� będą� zwoływać� regularne�

nieformalne�spotkania�w�formie�trojki,�na�których�będą�prowadziły�dialog�na�temat�praw�człowieka;�

spotkania�te�będą�odbywały�się�bezpośrednio�po�posiedzeniach�podkomitetu.�

�

W� następstwie� misji� wyjaśniającej� UE� w� Gruzji� na� początku� roku� 2007� zaproponowano� zestaw�

środków�budowy� zaufania.�Wprowadzenie� pakietu� tych� środków�w�Gruzji� i�w� strefach� konfliktu�

rozpoczęło�się�wkrótce�po�konsultacjach�ze�wszystkimi�stronami,�a�zwłaszcza�po�tym,�jak�w�końcu�

lipca� 2007� roku�Gruzja� zgodziła� się� na� proponowany�pakiet.� Pakiet� ten� zawiera� środki� związane�

z�ochroną� praw� wszystkich� osób� naleEących� do� mniejszości� w� Gruzji,� z� racji� ich� potencjalnego�

pozytywnego� wpływu� na� mniejszości� etniczne� zamieszkujące� regiony� pragnące� oderwać� się� od�

Gruzji.� Do� osiągnięcia� tego� celu� przyczyniły� się� seminaria� w� październiku� 2007� roku� (UE�

i�rozwiązanie� konfliktu� w� Gruzji)� i� w� listopadzie� 2007� roku� (Ochrona� mniejszości� w� Gruzji),�

w�których� wzięli� udział� niezaleEni� eksperci� i� przedstawiciele� społeczeństwa� obywatelskiego�

z�Gruzji,�takEe�ci�z�obu�obszarów�konfliktu.�

�

Republika�Mołdowy129�

�

Plan� działania� UE–Mołdawia� w� ramach� EPS� zapoczątkowany� w� lutym� 2005� r.� zawiera� część�

poświęconą� demokracji,� praworządności,� prawom� człowieka� i� podstawowym� wolnościom.�

Wprawdzie�początkowy�trzyletni�okres�obowiązywania�planu�działania�zakończył�się�w�lutym�2008�

roku,� lecz� UE� i� Mołdawia� uzgodniły� utrzymanie� planu� jako� narzędzia� słuEącego� wzmacnianiu�

procesu�reform.�W�kwietniu�2008�roku�Komisja�podsumowała�postępy�poczynione�przez�Mołdawię�

w� realizacji� planu� działania� w� ramach� EPS,� takEe� w� dziedzinach� praw� człowieka�

i�demokratyzacji130.��

�

�������������������������������������������������
129� Od�tego�miejsca�Republika�Mołdowy�określana�jest�jako�„Mołdawia”.�
130� Sprawozdanie�z�postępów�prac�w�Mołdawii�za�rok�2007�–�� �

http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/progress2008/sec08_399_en.pdf�
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Mołdawia� dołoEyła� co� prawda� starań,� by� uzgodnić� swoje� prawodawstwo� z� odpowiednimi�

standardami� europejskimi� i� międzynarodowymi� –� na� przykład� przyjęła� postępową� ustawę�

o�wolności� zgromadzeń,� potrzebne� są� jednak� dalsze� starania,� zwłaszcza� w� odniesieniu� do�

wprowadzania�w�Eycie�i�egzekwowania�tych�ustaw.�Ograniczona�wolność�i�róEnorodność�mediów�

oraz� problemy� z� niezawisłością� sądownictwa� nadal� stanowią� szczególny� powód� do� obaw.�

Problemem�jest�równieE�złe�traktowanie�osób�aresztowanych�przez�organy�ścigania.�

�

Prawa�człowieka,�praworządność,�wolność�mediów�oraz�rozwiązanie�konfliktu�naddniestrzańskiego�

znajdowały� się� wśród� kluczowych� kwestii� omawianych� na� posiedzeniu� Rady� Współpracy� UE–

Mołdawia�w�maju�2008�r.�Strona�UE�podkreśliła�potrzebę�prowadzenia�dalszych�reform�krajowych�

w�tych�dziedzinach�oraz�konieczność�dopilnowania,�by�wybory�parlamentarne,�które�mają�się�odbyć�

wiosną�roku�2009,�były�przygotowane�i�przeprowadzone�zgodnie�z�normami�międzynarodowymi.��

�

Na�posiedzeniu�Podkomitetu�UE–Mołdawia�ds.�Sprawiedliwości,�Wolności�i�Bezpieczeństwa,�które�

odbyło� się�w�Brukseli�w� dniu� 19�września� 2007� r.� szczegółowej� analizie� poddano� kwestie� praw�

człowieka�i�praworządności.��

�

SPUE� ds.� Mołdawii� regularnie� omawiał� kwestie� dotyczące� praw� człowieka� ze� swoimi�

odpowiednikami.�Jeden�z�doradców�SPUE�w�Kiszyniowie�działał�jako�punkt�kontaktowy�ds.�praw�

człowieka,�na�bieEąco�obserwując�sytuację�w�zakresie�praw�człowieka�w�Mołdawii� i�dostarczając�

materiałów�informacyjnych�potrzebnych�w�pracy�SPUE�w�tej�dziedzinie.�

�

Komisja,�wraz� z� przedstawicielami�Rady�Europy� i�OBWE� zorganizowała� dwie� sesje� rozmów�na�

temat� praw� człowieka� z� udziałem� ekspertów� w� tej� dziedzinie� oraz� przedstawicieli� wszystkich�

odpowiednich�ministerstw�i�słuEb�w�Mołdawii,�jej�parlamentu�i�rzecznika�praw�obywatelskich,�by�

szczegółowo� omówić� konkretne� działania,� jakich� wymaga� się� od� Mołdawii� w� celu� realizacji�

odpowiednich�części�planu�działania�UE–Mołdawia�w�ramach�EPS.��

�
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Osobisty� przedstawiciel� SG/WP�w� zakresie� praw� człowieka�wziął� udział�w� konferencji� na� temat�

wolności� mediów,� która� to� konferencja� odbyła� się� w� maju� 2008� r.� w� Kiszyniowie,� i� którą�

zorganizowały� Komisja� Europejska� i� rząd� Mołdawii� w� ramach� synergii� czarnomorskiej131.�

W�trakcie�wizyty�przedstawiciel�spotkał�się� takEe�z�mołdawskim�rzecznikiem�praw�obywatelskich�

Raisą�Apolischii� oraz� z�przewodniczącym�Komisji� Praw�Człowieka�w�mołdawskim�parlamencie,�

Stefanem�Secareanu.�

�

Ukraina�

�

Uruchomiony�w�lutym�2005�r.�plan�działania�UE–Ukraina�zawiera�część�poświęconą�demokracji,�

praworządności,�prawom�człowieka�i�podstawowym�wolnościom.�Wprawdzie�początkowy�trzyletni�

okres� obowiązywania� planu� działania� zakończył� się� w� lutym� 2008� roku,� lecz� UE� i� Ukraina�

uzgodniły�przedłuEenie�waEności�tego�dokumentu�na�okres�nie�dłuEszy�niE�jeden�rok,�gdyE�jest�to�

waEne� narzędzie� słuEące� wzmacnianiu� procesu� reform.� W� kwietniu� 2008� roku� Komisja�

podsumowała�postępy�poczynione�przez�Ukrainę�w�realizacji�planu�działania�w�ramach�EPS,�takEe�

w�dziedzinach�praw�człowieka�i�demokratyzacji132.��

�

Od�czasu�Pomarańczowej�Rewolucji�z�końca�2004�roku,�na�Ukrainie�poczyniono�znaczne�postępy�

w� dziedzinie� demokratyzacji,� zwłaszcza� w� odniesieniu� do� wolności� mediów� i� rozwoju�

społeczeństwa�obywatelskiego.� Istnieje�szeroka�gama�niezaleEnych�mediów�oraz�oEywiony�sektor�

organizacji�pozarządowych.�Państwo�to�przeprowadziło�takEe�dwukrotnie�–�w�marcu�2006�r.� i�we�

wrześniu� 2007� r.� –� wybory� parlamentarne,� które� uznano� za� ogólnie� odpowiadające� normom�

międzynarodowym.�

�

Jednocześnie� przed� Ukrainą� ciągle� stoją� liczne� wyzwania,� zwłaszcza� te� odnoszące� się� do�

niezawisłości�i�bezstronności�sądownictwa�i�sprawnego�funkcjonowania�sądów.�UE�wyraziła�takEe�

obawy�związane�z�brutalnym�traktowaniem�osób�aresztowanych�przez�organy�ścigania.�Powodem�

do� obaw� jest� takEe� wzrost� liczby� rasistowskich� ataków� przeciw� mniejszościom� etnicznym�

i�religijnym� oraz� azylantom.� UE� stale� podnosiła� te� kwestie� na� spotkaniach� z� przedstawicielami�

Ukrainy.��

�

�������������������������������������������������
131� http://ec.europa.eu/external_relations/blacksea/index_en.htm�
132� Sprawozdanie�z�postępów�na�Ukrainie�za�rok�2007�–�� �

http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/progress2008/sec08_399_en.pdf�
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Na�posiedzeniu�Podkomitetu�UE–Ukraina�ds.�Sprawiedliwości,�Wolności� i�Bezpieczeństwa,�które�

odbyło� się� w� Kijowie� w� dniu� 9� kwietnia� 2008� r.� szczegółowej� analizie� poddano� kwestie� praw�

człowieka�i�praworządności.��

�

Białoruś�

�

Niedobra� sytuacja�w� zakresie� praw� człowieka� na�Białorusi� utrzymuje� się,� co� uniemoEliwia� pełne�

uczestnictwo� tego� kraju� w�EPS.�Unia� nadal� jest� otwarta� na�współpracę� z� Białorusią,� równieE� za�

pośrednictwem� EPS,� gdy� tylko� Białoruś� podejmie� konkretne� kroki� w� kierunku� demokratyzacji,�

poszanowania�praw�człowieka�i�praworządności.��

�

Przesłanie�to�jest�podkreślone�w�publikacji�Komisji�pt.�„Co�UE�moEe�dać�Białorusi”.�Dokument�ten�

nakreśla� liczne� działania� w� zakresie� demokratyzacji,� poszanowania� praw� człowieka�

i�praworządności,�do�podjęcia�których�zachęca�się�Białoruś,�a� takEe�korzyści,�które�EPS�mogłaby�

przynieść� temu� krajowi� i� jego� mieszkańcom.� W� swoich� kontaktach� z� białoruskimi� władzami�

prezydencja�UE,�Komisja�oraz�punkt�kontaktowy�wysokiego�przedstawiciela�UE�ds.�WPZiB,�takEe�

w� składzie� trojki,� konsekwentnie� poruszali� kwestię�moEliwości� i� warunków� poprawy� stosunków�

Białorusi�z�UE.��

�

Istnienie� więźniów� politycznych,� a� takEe� ciągłe� represje� wobec� społeczeństwa� obywatelskiego�

i�działaczy� opozycji,� nadal� stanowią� powszechne� zjawisko� na� Białorusi.� Sytuacja� w� zakresie�

wolności� mediów� na� Białorusi� jest� nadal� przyczyną� szczególnej� troski,� zwłaszcza� po� ostatnim�

przyjęciu�nowej�ustawy� o� środkach�masowego�przekazu�nakładającej�dodatkowe�ograniczenia�na�

białoruskie�media,�w�tym�na�media�internetowe,�i�ignorującej�zalecenia�przedstawiciela�OBWE�ds.�

wolności�mediów.�UE�nadal�popiera�starania� i�udziela�pomocy�niezaleEnym�mediom�na�Białorusi�

i�niezaleEnym�mediom�nadającym�swoje�programy�z�państw�sąsiadujących.��

�
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Po� podjęciu� kilku� pozytywnych� działań� na� początku� roku� 2008,� kiedy� to� zwolniono� prawie�

wszystkich� więźniów� politycznych,� z� wyjątkiem� jednego� –� byłego� kandydata� opozycji� na�

prezydenta,�Aliaksandra�Kazulina,�który�nadal�przebywa�w�więzieniu�–�w�marcu�i�kwietniu�reEim�

ponownie� zaostrzył� swoje� stanowisko,� skazując�Andrieja�Kima� i� Siergieja� Parsjukiewicza� za� ich�

rzekome� działania� w� związku� z� demonstracją� w� styczniu� 2008� r.,� na� zorganizowanie� której� nie�

wyraEono�zgody.�Jednym�z�głównych�postulatów�UE�w�jej�kontaktach�z�władzami�białoruskimi�jest�

nadal� zwolnienie� wszystkich� więźniów� politycznych� i� połoEenie� kresu� dalszym� aresztowaniom�

i�represjom�wobec�członków�opozycji�i�organizacji�społecznych.��

�

Wobec� braku� zmian� demokratycznych� na�Białorusi�w� kwietniu� 2008� roku�UE� przedłuEyła� okres�

obowiązywania� środków� ograniczających� wobec� niektórych� urzędników� białoruskich�

odpowiedzialnych� za� powaEne� naruszenia� praw� demokratycznych,� szczególnie� w� kontekście�

wyborów�prezydenckich�z�marca�2006�roku,�podczas�których�doszło�do�zasadniczych�uchybień.�We�

wspólnym� oświadczeniu� dołączonym� do� decyzji� Rada� i� Komisja� zauwaEają,� Ee� w� związku�

z�przewidywanym�przeglądem�środków�ograniczających�przywiązują�one�szczególną�wagę�do�tego,�

by� nadchodzące� wybory� parlamentarne� (które� mają� się� odbyć� w� dniu� 28� września)� zostały�

przeprowadzone�zgodnie�z�normami�międzynarodowymi.�UE�uwaEa,�Ee�przeprowadzenie�wyborów�

zgodnie� z� normami� międzynarodowymi� moEe� być� dla� Białorusi� okazją� do� uczynienia� dalszego�

kroku� na� drodze� do� demokratyzacji,� a� tym� samym� ponownie� umoEliwi� Białorusi� konstruktywny�

kontakt� z�UE.�W� związku� z� tym�UE�wielokrotnie� podkreślała,� Ee� przy� ocenie� tego,� czy�wybory�

odbywają� się� zgodnie� z� normami� międzynarodowymi,� naleEy� obserwować� proces� wyborów�

w�całości,� łącznie�z� takimi�aspektami� jak�poszanowanie�wolności�wyraEania�opinii,�zrzeszania�się�

i�zgromadzeń,� umoEliwianiem� kandydatom� z� opozycji� na� udział� we� wszystkich� etapach� procesu�

wyborczego� na� równi� z� kandydatami� rządowymi� oraz� dopuszczeniem� obserwatorów� z� ramienia�

OBWE/ODIHR.��

�

Okupowane�terytoria�palestyńskie�

�

W� okresie� objętym� sprawozdaniem� odnotowano� znaczne� pogorszenie� sytuacji� w� zakresie� praw�

człowieka,� zwłaszcza� w� odniesieniu� do� prawa� do� Eycia� i� jego� ochrony� oraz� prawa� do� wolności�

osobistej� i� bezpieczeństwa� osobistego� (szczególnie� w� związku� z� aresztem,� zatrzymaniem,�

procedurami�rewizji,�a�takEe�torturami�i�brutalnym�traktowaniem�w�trakcie�przesłuchań).�Zarówno�

władze�palestyńskie,�jak�i�izraelskie�są�odpowiedzialne�za�łamanie�praw�człowieka.��

�
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W�Strefie�Gazy�sytuacja�w�zakresie�praw�człowieka�i�podstawowych�wolności�uległa�powaEnemu�

pogorszeniu�w�pierwszych�kilku� tygodniach�po�przejęciu�Strefy�przez�organizację�Hamas�w�dniu�

14�czerwca.� Odnotowano� przypadki� nieuzasadnionego� aresztowania,� tortur,� a� nawet� zgonów��

w�areszcie�policyjnym,�chociaE�ostatnio�zauwaEono�pewną�poprawę�w�tym�zakresie.�Ograniczono�

wolność� prasy� i� wzrosła� ilość� doniesień� o� represjach� wobec� dziennikarzy.� Zamknięto� wszystkie�

rozgłośnie�radiowe�i�stacje�telewizyjne�naleEące�do�organizacji�Fatah.�Zakazano�takEe�działalności�

kilku� organizacji� pozarządowych.� Pogorszyło� się� funkcjonowanie� sądownictwa� w� Strefie� Gazy,�

m.in.�z�powodu�utworzenia�przez�Hamas�równoległego�systemu�prokuratury.�Sądownictwo�równieE�

powaEnie�ucierpiało,�gdyE�rok�zakończył�się�upadkiem�systemu�sądów�cywilnych.��

�

Doniesiono� o� licznych� przypadkach� tortur� zadawanych� przez� palestyńskie� słuEby� bezpieczeństwa�

na� Zachodnim� Brzegu.� Zastraszono� wielu� dziennikarzy.� Nadal� miały� miejsce� politycznie�

umotywowane�aresztowania�(członków�Hamasu).�Siły�bezpieczeństwa�dokonały�setek�aresztowań�

bez� nakazu.� We� wrześniu� 2007� r.� Autonomia� Palestyńska� zakazała� działalności� ponad� stu�

organizacji� charytatywnych.� Doszło� do� częstych� naruszeń� przepisów� o� naleEytych� procedurach�

gwarantowanych� przez� prawo� palestyńskie.�Większość� udokumentowanych� przypadków� dotyczy�

SłuEby� Bezpieczeństwa� Prewencyjnego,� jednostki� paramilitarnej� zajmującej� się� zbrojnymi�

ugrupowaniami�i�przestępstwami�politycznymi,�oraz�Głównych�SłuEb�Wywiadowczych.��

�

W� okresie� objętym� sprawozdaniem� równieE� Izrael� dopuścił� się� powaEnych� naruszeń� praw�

człowieka� zarówno� w� Strefie� Gazy,� jak� i� na� Zachodnim� Brzegu.� Na� Zachodnim� Brzegu� nadal�

prowadzona� jest� akcja� osiedleńcza,� która� w� świetle� prawa� międzynarodowego� jest� nielegalna.�

Postępująca� budowa� bariery� separacyjnej� na� Zachodnim� Brzegu� zagraEa� podstawowym� prawom�

ludności�palestyńskiej.�Prawie�całkowita�blokada�Strefy�Gazy�wprowadzona�przez�Izrael�nadal�ma�

bardzo� niekorzystny�wpływ� na� ludność� cywilną,� gdyE� zmniejsza� dostępność� podstawowych� dóbr�

i�bardzo�utrudnia�świadczenie�podstawowych�usług.�

�
Izrael�
�

W�ramach�spotkań�z�Izraelem�poświęconych�dialogowi�politycznemu�UE�nadal�podnosiła�kwestię�

swoich� powaEnych� obaw� dotyczących� praw� człowieka;� spotkania� te� były� sposobnością� do�

omówienia� takich� zagadnień� jak� poszanowanie� praw� człowieka,� łącznie� z� wolnością� religii��

i�wolnością�przekonań,�a�takEe�rozszerzanie�osiedli,�zatrzymania�administracyjne�z�uwzględnieniem�

indywidualnych�przypadków�oraz�międzynarodowe�prawo�humanitarne.�

�
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Ponadto� trzecie� posiedzenie� nieformalnej� grupy� roboczej� UE–Izrael� ds.� praw� człowieka� w� dniu��

30�kwietnia�2008�r.�stanowiło�okazję�do�omówienia�szerokiej�gamy�spraw,�takich�jak�mniejszości,�

obrońcy�praw�człowieka,�prawa�dzieci�oraz�Rada�Praw�Człowieka�ONZ,�a�takEe�sytuacja�w�zakresie�

praw� człowieka,� które� są� przedmiotem� troski� obu� stron.� W� związku� z� tym� UE� ponownie�

wspomniała� o� potrzebie� prowadzenia� odpowiednich� dalszych� działań� dotyczących� kwestii�

omawianych�na�poprzednich�posiedzeniach.�

�

Pogłębienie�między�UE�a�Izraelem�dialogu�na�temat�praw�człowieka�ma�zasadnicze�znaczenie�dla�

zacieśniania�stosunków�między�nimi.�W�związku�z�powyEszym�UE�zamierza�utworzyć�w�ramach�

układu� o� stowarzyszeniu� podkomitet� ds.� praw� człowieka,� który� zastąpi� obecnie� działającą�

nieformalną�grupę�roboczą.�

�

Ponadto�dobrze�przyjętą�okazją�do�rozwiązania�kwestii�będących�przedmiotem�wspólnej�troski�było�

drugie� seminarium� dwustronne� na� temat� walki� z� rasizmem,� ksenofobią� i� antysemityzmem,� które�

odbyło�się�w�styczniu�2008�r.�

�
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Algieria�

�

W� wyniku� wejścia� w� Eycie� układu� o� stowarzyszeniu� UE–Algieria� we� wrześniu� 2005� r.� istnieje�

odpowiednia� struktura� umoEliwiająca� obu� stronom� pogłębienie� dialogu� w� kwestiach� praw�

człowieka� i� demokracji.� Kwestie� te� zostały� poruszone� przez� UE� podczas� ostatniego� posiedzenia�

Rady� Stowarzyszenia� UE–Algieria� 10� marca� 2008� r.� oraz� podczas� pierwszego� posiedzenia�

Komitetu�Stowarzyszenia�w�dniu�16�września�2008�r.�JeEeli�chodzi�o�poszanowanie�praw�człowieka�

i� podstawowych� zasad,� istnieją� obszary� budzące� zaniepokojenie,� zwłaszcza� w� kontekście� nadal�

napiętej� sytuacji�w� zakresie� bezpieczeństwa� i�walki� z� terroryzmem.�Dziesięć� lat� po� zakończeniu�

przypominających�wojnę� domową� rozpowszechnionych� aktów�przemocy� i� następujących� po� nich�

dość� owocnych� inicjatyw� pojednawczych� Algieria� nadal� walczy� z� aktami� terroru� popełnianymi�

przez� Salaficką� Grupę� Nauki� i� Walki� (GSPC),� obecnie� występującą� pod� nazwą� AlNKaida�

w�Islamskim�Maghrebie�i�bezpośrednio�powiązaną�z�AlNKaidą.�Nadal�obowiązuje�stan�wyjątkowy,�

a� słuEby� bezpieczeństwa� stosują� represje.� Donoszono� o� torturach,� tajnych� więzieniach�

i�wymuszonych� zaginięciach.� UE� twierdzi,� Ee� trudne� warunki� w� zakresie� bezpieczeństwa� nie�

powinny�prowadzić� do� ograniczeń�w�korzystaniu� z� pewnych�podstawowych�wolności,� takich� jak�

prawo� do� zgromadzeń� publicznych,� oraz� Ee� walka� z� terroryzmem� musi� być� związana�

z�poszanowaniem� praw� człowieka� i� obywatela.� W� tym� kontekście� naleEy� lepiej� przyjrzeć� się�

sytuacji�w�zakresie�wolności� religii� i� sumienia,� zwłaszcza� co� się� tyczy� rosnącej� liczby�przepisów�

dotyczących�działań�wspólnot�niemuzułmańskich�i�ściślejszej�kontroli�nad�nimi.�Ustrój�polityczny�

jest� w� duEej� mierze� prezydencki,� przy� czym� istnieją� demokratyczne� instytucje� i� procedury�

konstytucyjne.�W�roku�2007�odbyły�się�wybory�samorządowe�i�parlamentarne,�stanowiące�pewien�

postęp� na� drodze� do� systemu� wielopartyjnego.� W� rzeczywistości� jednak� ustrój� ten� musi� dalej�

ewoluować,�by�umoEliwić�faktyczny�udział�w�nim�obywateli�i�społeczeństwa�obywatelskiego�jako�

całości.�Kolejnym�waEnym�momentem�będą�wybory�prezydenckie�w�2009�roku.��

�
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Egipt�

�

Po� przyjęciu� planu� działania�UE–Egipt�w�marcu� 2007� roku� utworzono�Podkomitet�UE–Egipt� do�

spraw� Politycznych,� który� zajmuje� się� kwestiami� praw� człowieka� i� demokracji� oraz� kwestiami�

międzynarodowymi�i� regionalnymi.�Po�przyjęciu�w�dniu�17�stycznia�2008�r.�rezolucji�Parlamentu�

Europejskiego� krytykującej� sytuację�w� zakresie� praw� człowieka�w�Egipcie� rząd� egipski� odwołał�

spotkanie� podkomitetu� ds.� politycznych,� które� miało� się� odbyć� niedługo� później.� Ostatecznie�

pierwsze�spotkanie�tego�podkomitetu�zwołano�w�dniach�2–3�czerwca�2008�r.�w�Brukseli.�Dla�obu�

stron�była�to�okazja�do�omówienia�kwestii�praw�człowieka�w�sposób�otwarty�i�konstruktywny.��

�

Krajową�debatę�na�temat�sytuacji�w�zakresie�praw�człowieka�w�Egipcie�oraz,�w�pewnym�stopniu,�

arbitraE,� prowadzi�Krajowa�Rada� ds.� Praw�Człowieka� (NCHR),�w� skład� zarządu� której�wchodzą�

politycy,� wykładowcy� wyEszych� uczelni,� prawnicy,� urzędnicy� państwowi� oraz� –� w� mniejszym�

zakresie�–�przedstawiciele�społeczeństwa�obywatelskiego.�UE�wyraziła�uznanie�dla�zaangaEowania�

rządu� egipskiego� na� rzecz� wprowadzania� kwestii� praw� człowieka� do� strategii� krajowej�

i�z�zadowoleniem�przyjęła�sfinalizowanie�planu�krajowego�przez�NCHR.�

�

W�marcu�2008�r.�NCHR�opublikowała�swoje�czwarte�sprawozdanie� roczne�zawierające�zalecenia�

dla�rządu�egipskiego.�W�sprawozdaniu�podkreślono,�Ee�ani�międzynarodowe�zobowiązania�Egiptu,�

ani�jego�strategie�krajowe�propagujące�prawa�człowieka�nie�doprowadziły�do�faktycznych�zmian�na�

lepsze� w� kategoriach� legislacyjnych� czy� wykonawczych;� górę� wzięło� nieustanne� dąEenie� przez�

władze�do�bezpieczeństwa�i�stabilności,�które�przewaEa�nad�prawami�obywatelskimi�i�politycznymi.�

W� sprawozdaniu� skrytykowano� takEe� ciągłe� wysiłki� rządu� podejmowane� w� roku� 2007� w� celu�

zdyskredytowania�międzynarodowych�raportów�o�sytuacji�w�zakresie�praw�człowieka�w�Egipcie.�

�

Przeprowadzenie� wolnych� i� uczciwych� wyborów� zgodnie� ze� wszystkimi� międzynarodowymi�

normami� ma� podstawowe� znaczenie� dla� postępów� w� kierunku� bardziej� demokratycznego�

społeczeństwa.� UE� z� uwagą� śledziła� wybory� samorządowe� w� dniu� 8� kwietnia� 2008� r.,� które�

odbywały�się�zgodnie�z�poprawkami�konstytucyjnymi�z�marca�2007�roku.�Istniały�obawy�związane�

z�powaEnymi�niedociągnięciami�w�procesie�wyborczym.�Z�róEnych�powodów�wielu�potencjalnych�

kandydatów�nie�dopuszczono�do�zgłoszenia�udziału�w�wyborach.�UE�zachęciła�władze�egipskie�do�

przeglądu� ordynacji� wyborczej,� mając� na� uwadze� jej� dostosowanie� do� standardów�

międzynarodowych,�w�tym�w�kwestii�biernego�prawa�wyborczego.�

�
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UE� była� zaniepokojona� tym,� Ee� w� dniu� 26� maja� 2008� r.� parlament� egipski� przegłosował�

przedłuEenie� –� do� dnia� 31� maja� 2010� r.� lub� do� czasu� uchwalenia� ustaw� antyterrorystycznych� –�

obowiązującego� od� kilku� dziesięcioleci� stanu�wyjątkowego.� UE�ma� nadzieję� na� zniesienie� stanu�

wyjątkowego,� jednocześnie� oczekując� jak� najszybszego� przyjęcia� ustaw� antyterrorystycznych�

zgodnych�ze�standardami�międzynarodowymi.�

�

UE� jest� powaEnie� zaniepokojona� powtarzającymi� się� obecnie� przypadkami� aresztowań�

i�prześladowania� przeciwników� politycznych,� w� tym� Bractwa� Muzułmańskiego,� co� stoi�

w�sprzeczności� z� dalszą� liberalizacją� polityki,� jakiej� oczekiwano� po� wyborach� w� 2005� roku.�

Powodem� do� niepokoju� jest� równieE� wykorzystywanie� sądów� wojskowych� do� sądzenia� spraw�

cywilnych.�Ostatnia�sprawa�dotyczyła�procesu�40�kluczowych�członków�Bractwa�Muzułmańskiego,�

w�którego�wyniku�25�z�nich�skazano�na�kary�do�10� lat�więzienia,�co� jest�najwyEszym�wymiarem�

kary.� UE� jest� bardzo� zaniepokojona� liczbą� skarg� dotyczących� torturowania,� zatrzymań�

administracyjnych�i�złego�traktowania�zatrzymanych.��

�

Nadal� ograniczona� jest� wolność� zrzeszania� się.� Z� kolei� pozytywne� jest� podtrzymanie� przez� sąd�

prawa�Ośrodka�Związków�Zawodowych� i�Usług�Pracowniczych� do� działalności� i� rejestracji� jako�

organizacja� pozarządowa� –� prawie� rok� po� tym,� jak� ośrodek� ten� został� zamknięty� na� mocy�

rozporządzenia�administracyjnego.��

�

Wprawdzie�niezaleEne�i�opozycyjne�gazety�działają�bardzo�dobrze,�a�media�mają�większą�swobodę�

wypowiedzi,� ale� władze� postawiły� przed� sądem� kilku� dziennikarzy� i� redaktorów� gazet,� którzy�

zostali� skazani� (obecnie� wyroki� są� przedmiotem� apelacji).� Władze� zwiększają� kontrolę� nad�

Internetem,� takEe� poprzez� nękanie� autorów� blogów.� Pojawiły� się� skargi� dotyczące� ograniczania�

wolności�religii,�szczególnie�przez�prześladowanie�osób,�które�zmieniły�wyznanie,�lub�odmawianie�

im�odnotowania�takiej�zmiany�w�księgach�stanu�cywilnego.�

�

Krajowa� Rada� na� rzecz� Dzieciństwa� i� Macierzyństwa� (NCCM)� przeprowadziła� popierane� przez�

władze� kampanie� publiczne� na� rzecz� delegalizacji� okaleczania� narządów� płciowych� kobiet� oraz�

propagowania� prawa� kobiet� do� rozwodu,� a� takEe� kampanię� przeciwko� przemocy� w� domu.�

Okaleczanie�Eeńskich�narządów�płciowych�zostało�oficjalnie�zabronione�w�czerwcu�2007�roku.�

�
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W� ramach� EIDHR� Komisja� Europejska� wystosowała� zaproszenie� do� składania� wniosków�

dotyczących� „Uwypuklenia� roli� społeczeństwa� obywatelskiego� w� propagowaniu� praw� człowieka�

i�demokratycznych� reform”�w�Egipcie.�Środki�w�wysokości�873�000�EUR�zostaną�przekazane�na�

rzecz� przedsięwzięć� wspierających� demokratyczne� procesy� wyborcze,� propagujących� prawa�

społeczne�i�gospodarcze�lub�zwalczających�tortury�i�brutalne�traktowanie.�

�

Jordania�

�

Podstawowym�elementem�układu�o�stowarzyszeniu�z�Jordanią�oraz�priorytetem�w�planie�działania�

w� ramach� EPS� jest� poszanowanie� zasad� demokratycznych,� praw� człowieka� i� podstawowych�

wolności.� Jordania� była� pierwszym� krajem� objętym� EPS,� który� stworzył� podkomitet� ds.� praw�

człowieka� i� demokracji.�Za� jego� pośrednictwem�udało� się� nawiązać�pozytywny�dialog� z� rządem.�

Trzecie� posiedzenie� w� ramach� dialogu� w� dniu� 25� czerwca� 2008� r.� stanowiło� okazję� do�

szczegółowego�omówienia�wielu�kwestii�będących�przedmiotem�wspólnego�zainteresowania.�

�

Unia� Europejska� z� zadowoleniem� przyjęła� uchwalenie� w� roku� 2007� ustaw� o� reformach�

politycznych,�ustawy�o�partiach�politycznych�i�ustawy�o�wyborach�do�rad�miejskich.�UE�zachęcała�

Jordanię�do�kontynuowania,�lub�w�stosownych�przypadkach�przyspieszania,�wprowadzania�w�Eycie�

tych� ustaw.�Uczestnictwo�kobiet�w� Eyciu� politycznym�wzrosło,� gdyE� nowa�ustawa� samorządowa�

gwarantuje� kobietom� 20%� miejsc� w� radach� miejskich.� Jest� to� bardzo� istotny� pierwszy� krok�

w�kierunku�prawdziwego,�merytorycznego�uczestnictwa�kobiet�w�Eyciu�politycznym.�UE�zachęcała�

takEe� Jordanię� do� realizacji� konkretnych� zaleceń� Komitetu� Programu� Narodowego,� takich� jak�

utworzenie�niezaleEnej�komisji�organizującej�i�nadzorującej�wybory�oraz�odpowiadającej�na�skargi,�

tak� by� zapewnić� przejrzystość� procesu� wyborczego.� UE� wyraziła� gotowość� do� wspomagania�

Jordanii�w�przygotowywaniu�następnych�wyborów�parlamentarnych�w�roku�2011.�

�

UE� podkreśliła� inne� pozytywne� elementy,� takie� jak� przyjęcie� ustawy� o� przemocy� domowej� oraz�

ustawy�o�dostępie�do�informacji,�komisja�antykorupcyjna,�która�rozpoczęła�prace�w�styczniu�2008�

r.,�oraz�propagowanie�równego�traktowania�kobiet�polegające�na�kwotach�w�radach�miejskich�oraz�

utworzeniu� specjalnej� jednostki� w� ministerstwie� pracy.� UE� z� zadowoleniem� przyjęła� ustawę�

o�prasie� i� publikacjach� z� 2007� roku,� która� rozszerza� obecne� przepisy� i� zwiększa� ochronę�

dziennikarzy�oraz�wszystkich�swobód�osobistych.� Jednocześnie�UE�podkreśliła,� Ee�niezbędna� jest�

większa�spójność�między�tą�ustawą�a�kodeksem�karnym.��

�
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UE� wyraziła� powaEne� obawy� w� związku� z� niedawno� przyjętą� przez� parlament� ustawą�

o�społeczeństwie� obywatelskim,� która� nie� uwzględnia� zaleceń� ani� sprzeciwów� organizacji�

społecznych.� UE� pozytywnie� oceniła� rolę� tych� organizacji� w� procesie� reform� i� podkreśliła�

znaczenie�konsultacji�z�przedstawicielami�społeczeństwa�obywatelskiego�w�sprawie�nowej�ustawy.��

�

UE� Eywiła� nadzieję,� Ee� wprowadzenie� w� Eycie� niedawno� zmienionej� ustawy� o� zgromadzeniach�

publicznych� będzie� mogło� zapewnić� równowagę� między� potrzebą� zapewnienia� bezpieczeństwa�

a�potrzebą� udostępnienia� ludziom� przestrzeni� do� formułowania� i� wyraEania� opinii� i� do�

uczestniczenia�w�Eyciu�publicznym.�UE�przyjęła�do�wiadomości�mianowanie�pierwszego�rzecznika�

praw�obywatelskich� jako� struktury� instytucjonalnej�mającej� na� celu� ochronę� praw�obywateli.�UE�

zachęcała� Jordanię� do� podjęcia� publicznych� kampanii� informacyjnych� mających� na� celu�

podniesienie�poziomu�świadomości�obywateli�na�temat�stanowiska�rzecznika.�

�

UE� przyjęła� do� wiadomości� niedawno� przyjęte� środki� mające� zwalczać� tortury� i� inne� okrutne,�

nieludzkie� i� poniEające� traktowanie.� Z� zadowoleniem� przyjęła� fakt,� Ee� definicja� tortur�

w�prawodawstwie�jordańskim�została�uzgodniona�z�konwencją�ONZ�w�sprawie�zakazu�stosowania�

tortur.�

�

UE� takEe� z� zadowoleniem� przyjęła� wprowadzone� przez� Jordanię� w� maju� 2006� r.� faktyczne�

moratorium�na�wykonywanie�kary�śmierci.�UE�zwróciła� się�do�Jordanii,�by� ta�dokonała�dalszych�

zmian�i�zniosła�karę�śmierci�zarówno�w�praktyce,�jak�i�w�przepisach�prawa.�Właściwym�narzędziem�

do� tego� celu� byłaby� ratyfikacja� drugiego�Protokołu� fakultatywnego�do�Międzynarodowego�paktu�

praw�obywatelskich�i�politycznych.��

�

W�agendzie�krajowej�Jordanii�oraz� jej�krajowym�programie� rozwoju�gospodarczoNspołecznego�na�

lata�2009–2011�podkreśla�się,�Ee�naleEy�zwiększać�niezawisłość�sądownictwa.�W�agendzie�krajowej�

wyraźnie� zaznaczono,� Ee� naleEy� zagwarantować� odrębny� budEet� dla� sądownictwa,� zatem� UE�

z�zadowoleniem�przyjęła�zamiar�Jordanii,�by�wprowadzić�od�roku�2009�harmonogram�prowadzący�

do�niezaleEności�finansowej�sądownictwa.�

�
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Liban�

�

Ogólna�sytuacja�w�zakresie�praw�człowieka�w�Libanie�jest�zróEnicowana,�pomimo�pewnej�poprawy�

odnotowanej�od�czasu�wycofania�się�Syrii�w�2005�roku.�Prawa�obywatelskie�i�polityczne�są�na�ogół�

respektowane,� chociaE� istnieją� powaEne� problemy� związane� z� praktykami� sądownictwa� i� aparatu�

bezpieczeństwa,�słabą�praworządnością,�niewydolną�administracją�oraz�korupcją.�Kolejny�problem�

to� warunki� w� więzieniach� i� doniesienia� o� torturach.� Planowane� reformy� w� dziedzinie�

demokratyzacji,� praw� człowieka� i� sprawowania� rządów� zostały� spowolnione� w� związku�

z�niestabilną� sytuacją� polityczną,� spowodowaną� między� innymi� konfliktem� między� Izraelem�

a�Hezbollahem� w� 2006� roku� oraz� kryzysem� politycznym,� który� po� nim� nastąpił,� co� znacznie�

ograniczyło� działalność� rządu� i� działalność� ustawodawczą.� Oczekiwana� jest� poprawa� ogólnej�

atmosfery�w�związku�z�poprawą�sytuacji�po�zawarciu�porozumienia�dauhańskiego�w�maju�2008�r.�

i�późniejszych� wyborach� prezydenckich� oraz� uformowaniu� rządu� jedności� narodowej.� Obecnie�

istnieje� dobra� atmosfera� dla� reform,� które� doprowadziłyby� do� zgodności� procesów� wyborczych�

z�praktyką�międzynarodową.��

�

Wiele� ugrupowań� politycznych� ma� charakter� zbrojny,� co� przyczynia� się� do� utrzymywania�

atmosfery� napięcia;� zagraEa� ona� niektórym� podstawowym�wolnościom,� co� uwidoczniły� wypadki�

z�maja�2008�r.�w�Bejrucie�i�w�innych�częściach�Libanu,�kiedy�to�doniesiono�o�naruszeniach�praw�

człowieka.�Nadal�dochodzi�do�starć�w�północnym�Libanie.�

�

Poczyniono�pewien�postęp�w�uregulowaniu�sytuacji�znacznej�liczby�uchodźców�irackich�w�Libanie�

(100� 000).� Przedmiotem� szczególnej� troski� pozostaje� jednak� nadal� sytuacja� uchodźców�

palestyńskich�i�pracowników�migrujących.��

�
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JeEeli� chodzi� o� Palestyńczyków,� Eyją� oni� w� skrajnie� trudnych� warunkach� i� pomimo� utworzenia�

Komitetu�ds.�Dialogu�LibańskoNPalestyńskiego�oraz�starań�rządu�w�ramach� inicjatywy�dotyczącej�

poprawy� warunków� w� obozach� dla� uchodźców� oraz� rozwiązania� waEnego� problemu,� jakim� jest�

brak�dokumentów�osobistych,�uchodźcy�palestyńscy�nadal�nie�mają�normalnego�dostępu�do�rynku�

pracy� i� nie� wolno� im� nabywać� nieruchomości.� Trudne� warunki� w� obozach� mogą� być�

wykorzystywane�przez�ugrupowania�ekstremistyczne;�i�tak�się�dzieje,�co�zostało�ujawnione�podczas�

przedłuEającego�się�konfliktu�(od�maja�do�sierpnia�2007�r.)�w�obozie�dla�uchodźców�Nahr�elNBared.�

W� czerwcu� 2008� r.� UE� wezwała� do� przekształcenia� faktycznego� moratorium� na� karę� śmierci�

obowiązującego�w�Libanie�w�moratorium�ustawowe�do�czasu�ostatecznego�zniesienia�tej�kary.�Przy�

tej� okazji� wspomniano� takEe� o� zobowiązaniu� Libanu� do� podpisania� i� ratyfikowania� Protokołu�

fakultatywnego�do�Konwencji�w�sprawie�zakazu�stosowania�tortur�(zobowiązanie�podjęte�na�forum�

pierwszej�grupy�roboczej�ds.�praw�człowieka�w�ramach�EPS).��

�

Libia�

�

Sytuacja� w� zakresie� praw� człowieka� w� Libii� nadal� stanowi� powaEny� powód� do� niepokoju.� UE�

zaobserwowała� liczne�przeszkody�dla�praw�politycznych� i�obywatelskich,�zwłaszcza�dla�wolności�

wyraEania� opinii,� wolności� prasy� i� wolności� zgromadzeń.� Partie� polityczne� są� zakazane;� system�

sądowniczy� jest� daleki� od� niezaleEności� od� nacisków� politycznych.� Regularnie� mają� miejsce�

zatrzymania� bez� prawa� kontaktu� i� tortury,� stosowana� jest� takEe� kara� śmierci.� Po� pozytywnym�

zakończeniu� sprawy� bułgarskiego� i� palestyńskiego� personelu� medycznego� latem� 2007� r.� UE�

rozpoczęła� z� Libią� proces� negocjacji� mających� na� celu� zawarcie� umowy� ramowej.� Umowa� ta�

obejmowałaby� szeroką� gamę� kwestii� politycznych� stanowiących� przedmiot� dialogu� politycznego�

i�współpracy�w�dziedzinach�polityki�zagranicznej�i�bezpieczeństwa.�Poszanowanie�praw�człowieka,�

podstawowych�wolności�i�zasad�demokratycznych�będzie�stanowiło�podstawowe�elementy�umowy.�

W� trakcie� negocjacji� UE� jest� zobowiązana� do� rozpoczęcia� konstruktywnego� dialogu� na� temat�

większego� poszanowania� praw� człowieka� i� podstawowych� wolności,� praworządności� i� dobrych�

rządów�w�celu�zachęcenia�Libii�do�wprowadzania�reform.�

�
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Maroko�

�

Drugie�posiedzenie�Podkomitetu�ds.�Praw�Człowieka,�Demokratyzacji� i�Dobrych�Rządów�odbyło�

się�w�dniu�27� listopada�2007� r.�w�Brukseli.�Dyskusje�umoEliwiły�dalsze�prowadzenie�dialogu�na�

róEne� tematy� dotyczące� demokracji� i� praworządności.� Omawiano� takEe� zwiększanie� zdolności�

administracyjnych�w�celu�lepszego�stosowania�środków�prawodawczych,�funkcjonowanie�wymiaru�

sprawiedliwości�i�wspieranie�praw�człowieka�i�podstawowych�wolności.�JeEeli�chodzi�o�wybory�do�

organów�prawodawczych,�które�odbyły�się�we�wrześniu�2007�r.,�UE�zauwaEyła,�Ee�w�porównaniu�

z�poprzednimi� doświadczeniami� poczyniono� znaczne� postępy.� Istnieje� jednak� potrzeba�

wprowadzenia� jasnej� struktury� prawnej� umoEliwiającej� działanie� niezaleEnego� mechanizmu�

obserwacji� wyborów.� Król� Maroka� podkreślił,� jak� waEne� jest� rozpoczęcie� znaczących� reform�

w�zakresie�wymiaru�sprawiedliwości.�Reformy�te�są�wspierane�przez�programy�UE�mające�na�celu�

modernizację� wymiaru� sprawiedliwości� (modernizację� systemu� więziennictwa� i� szkolenie�

sędziów/prokuratorów).�Rozpoczęto�proces�rewizji�kodeksu�karnego.��

�

Maroko� wprowadziło� reformę� kodeksu� rodzinnego,� promując� w� ten� sposób� rolę� kobiety�

w�społeczeństwie.� Wprowadzono� równieE� zmiany� do� kodeksu� obywatelstwa,� które� umoEliwiają�

dziecku� Marokanki� i� cudzoziemca� otrzymanie� obywatelstwa� marokańskiego.� W� nowym� rządzie�

kobiety� są� szerzej� reprezentowane.� Poczyniono� wielkie� wysiłki,� by� walczyć� z� przemocą� wobec�

kobiet,� zwłaszcza� poprzez� organizację� systemu� informacyjnego� i� kampanie� słuEące� podnoszeniu�

świadomości�społecznej.�

�

JeEeli� chodzi� o� prawa� człowieka� i� podstawowe� wolności,�Maroko� rozpoczęło� przygotowania� do�

wprowadzenia� strategii� krajowej� i� planu� działania� w� tych� dziedzinach� przy�wsparciu� UE.� Nadal�

istnieją�powaEne�problemy�w�zakresie�wolności�zrzeszania�się�i�wolności�wyraEania�opinii.�

�

W� ramach� EPS� Komisja� Europejska� uruchomiła� takEe� program� wspierający� realizację� zaleceń�

Komisji�ds.�Sprawiedliwości�i�Pojednania�oraz,�w�szczególności,�proces�reparacji.�Ponadto�Komisja�

Europejska� zacieśniła� współpracę� z� organizacjami� pozarządowymi,� przekazując� im� pomoc�

finansową�z�europejskiego�instrumentu�na�rzecz�wspierania�demokracji�i�praw�człowieka,�po�to�by�

uwydatnić�rolę�społeczeństwa�obywatelskiego�w�propagowaniu�praw�człowieka�i�demokratycznych�

reform�w�Maroku.��

�
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Sahara�Zachodnia�

�

UE�nadal�uwaEnie�śledziła�rozwój�sytuacji�w�związku�z�Saharą�Zachodnią.�W�dalszym�ciągu�zabierała�

głos� w� sprawie� aspektów� humanitarnych� tego� konfliktu.� Kwestię� tę� omawiano� w� trakcie� dialogu�

politycznego�z�Marokiem�na�posiedzeniu�Rady�Stowarzyszenia�w�dniu�23�lipca�2007�r.�oraz�przy�okazji�

zintensyfikowanego�dialogu�politycznego�w�dniu�21�grudnia�2007�r.�Omówiono�ją�takEe�z�Algierią�na�

posiedzeniu�Rady�Stowarzyszenia�w�dniu�10�marca�2008� r.�Nadal�pojawiały� się�problemy�dotyczące�

praw� człowieka� w� związku� z� wolnością� wyraEania� opinii� i� zgromadzeń,� jak� równieE� dostępem� do�

terytorium�administrowanego�przez�Maroko�oraz�do�obozów�dla�uchodźców�w�kontrolowanym�przez�

Front� Polisario� rejonie�Tinduf� na� terytorium�Algierii.� JeEeli� chodzi� o� zagadnienia� polityczne,� proces�

negocjacyjny�rozpoczęty�w�następstwie�przyjęcia�w�dniu�30�kwietnia�2007�r.�rezolucji�nr�1754�Rady�

Bezpieczeństwa�ONZ�toczy�się�dalej�bez�wymiernych�rezultatów.�

�

Syria�

�

Ogólna�sytuacja�w�zakresie�praw�człowieka�w�Syrii�nadal�jest�nie�do�przyjęcia�ze�względu�na�silną�

pozycję�słuEb�bezpieczeństwa�i�brak�funkcjonującego�społeczeństwa�obywatelskiego.�Co�do�zasady�

syryjska�konstytucja�zapewnia�główne�prawa�polityczne,�obywatelskie�i�społeczne.�Prawo�o�stanie�

wyjątkowym�w�praktyce�uniemoEliwia�jednak�obywatelom��korzystanie�z�podstawowych�praw�

obywatelskich�i�politycznych.��

�

W�grudniu�2007�i�styczniu�2008�roku�syryjskie�słuEby�bezpieczeństwa�rozpoczęły�serię�aresztowań�

działaczy�politycznych�w�całym�kraju�w�odpowiedzi�na�spotkanie�w�dniu�1�grudnia�2007�r.�

szerokiej�koalicji�aktywistów�wzywających�do�reform�politycznych�w�ramach�„Deklaracji�

z�Damaszku�na�rzecz�zmian�demokratycznych�i�narodowych”.�Dwunastu�przywódców�tego�ruchu�

ma�obecnie�stanąć�przed�sądem�karnym�w�Damaszku.�UE�i�kilka�państw�członkowskich�

wielokrotnie�wyraEały�swoje�zaniepokojenie�zatrzymaniami�syryjskich�aktywistów,�za�to�Ee�

pokojowo�wyraEali�swoje�poglądy�i�wzywały�do�ich�uwolnienia.�

�

Stałym�problemem�są�nieuprawnione�zatrzymania.�Podejrzani�bywają�przetrzymywani�przez�długie�

okresy�bez�oskarEenia�czy�rozprawy.�Nie�ma�moEliwości�ubiegania�się�o�zadośćuczynienie�za�

nieuprawnione�aresztowanie.�Zgodnie�z�opiniami�prawników,�obrońców�praw�człowieka�i�byłych�

więźniów,�nadal�stosuje�się�tortury,�zwłaszcza�w�stosunku�do�przesłuchiwanych,�w�tym�wobec�

przeciwników�politycznych.�
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�

Nie�zostały�spełnione�obietnice�dotyczące�politycznej�liberalizacji,�takie�jak�złagodzenie�prawa�

o�stanie�wyjątkowym,�przyznanie�obywatelstwa�bezpaństwowym�Kurdom�czy�przyjęcie�ustawy�

o�systemie�wielopartyjnym.�

�

Władze� Syrii� tradycyjnie� niechętnie� poruszają� temat� praw� człowieka� z� rozmówcami� z� zewnątrz,�

w�tym� z� UE.� Powołują� się� przy� tym� na� suwerenność� narodową� i� brak� odpowiednich� struktur�

instytucjonalnych,� takich� jak� układ� o� stowarzyszeniu�UE–Syria.� Jednak� przedstawiciele�UE�mają�

obecnie� prawo� regularnego� wstępu� na� procesy� toczące� się� przed� Trybunałem� Bezpieczeństwa�

Państwowego,�Sądem�Wojskowym�i�Trybunałem�Karnym.�

�

Kwestię�układu�o� stowarzyszeniu� z�Syrią�będzie�moEna�ponownie�przeanalizować�w�następstwie�

odwilEy�w�stosunkach�między�Damaszkiem�a�Zachodem.��

�

Od�czasu� rozpoczęcia�wojny�w� Iraku�Syria�z�otwartymi� rękami�przyjmuje�uchodźców.� Ich� liczba�

wzrosła� gwałtownie� w� 2006� i� na� początku� 2007� roku.� Aby� pomóc� Syrii� w� poradzeniu� sobie�

z�masowym�napływem�uchodźców�UE�i�jej�państwa�członkowskie�udzielają�pomocy�humanitarnej�

oraz� wspierają� władze� w� zwiększaniu� wewnętrznych� zdolności� w� zakresie� zaspokajania�

najpilniejszych� potrzeb� zdrowotnych� i� edukacyjnych.� Stosunek� Syrii� do� uchodźców� irackich,�

zwłaszcza�jej�skłonność�do�współpracy�w�tej�sprawie�z�UE,�moEna�postrzegać�jako�pierwszy�krok�

na�drodze�poprawy�stosunków�między�obiema�stronami.�

�
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Tunezja�

�

UE�wyraziła�zadowolenie�z�faktu,�Ee�ostatecznie�w�dniu�12�listopada�2007�r.�w�Tunisie�odbyło�się�

posiedzenie�Podkomitetu�ds.�Praw�Człowieka�i�Demokracji.�Po�raz�pierwszy�między�UE�a�Tunezją�

odbył� się� zorganizowany� dialog� na� temat� praw� człowieka� i� demokracji.� Propagowanie�

poszanowania�praw�człowieka�stanowi�centralny�punkt�polityki�UE�wobec�Tunezji.�W�trakcie�tego�

pierwszego�posiedzenia�UE�zauwaEyła�ciągły�brak�poszanowania�praw�człowieka,�w�szczególności�

wolności�wyraEania�opinii�i�wolności�zrzeszania�się.�Organizacje�pozarządowe�działające�na�rzecz�

obrony�praw�człowieka�i�poszczególni�obrońcy�praw�człowieka�napotykają�róEne�przeszkody�i�nie�

mogą� swobodnie� działać� na� rzecz� propagowania� tych� praw,� czego� przykładem� jest� Liga� Praw�

Człowieka.�Z�uwagi�na�wybory�w�2009�roku�priorytetem�powinno�być�uwydatnienie�roli�i�udziału�

społeczeństwa� obywatelskiego�w� Eyciu� politycznym.�Wydarzenia� polityczne�w�Tunezji� i� kwestie�

związane� z� prawami� człowieka� były� omawiane� takEe� na� posiedzeniu� poświęconym� dialogowi�

politycznemu� między� UE� a� Tunezją,� które� odbyło� się� w� trakcie� szóstego� posiedzenia� Rady�

Stowarzyszenia�w�Brukseli�19�listopada�2007�r.�

�

6.3.� Rosja�i�Azja�Środkowa�

�

Pomimo�zagwarantowania�w�konstytucji�rosyjskiej�praw�człowieka�i�mimo�udziału�Rosji�w�wielu�

międzynarodowych� konwencjach� w� dziedzinie� praw� człowieka,� UE� pozostaje� powaEnie�

zaniepokojona� pogarszającą� się� sytuacją� w� zakresie� praw� człowieka� w� tym� kraju,� szczególnie�

w�odniesieniu� do� poszanowania� praworządności,� wolności� wyraEania� opinii� i� zgromadzenia� oraz�

wolności� prasy,� sytuacją� rosyjskich� organizacji� pozarządowych� i� społecznych,� oraz� sytuacją�

w�Czeczenii�i�w�innych�częściach�Północnego�Kaukazu.�

�

Podczas� szczytu� UENRosja,� który� odbył� się� w� listopadzie� 2004� roku� w� Hadze,� zapadła� decyzja�

o�podjęciu� dialogu� dotyczącego� praw� człowieka;� zgodnie� z� ustaleniami� konsultacje�w� tej� kwestii�

pomiędzy�UE�a�Rosją�są�obecnie�prowadzone�dwa�razy�w�roku133.�

�

�������������������������������������������������
133� Zob.�rozdział�2.6.5�„Konsultacje�z�Federacją�Rosyjską�dotyczące�praw�człowieka”.�
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W�związku�z�wyborami�parlamentarnymi�w�grudniu�2007�roku�i�prezydenckimi�w�marcu�2008�roku�

UE�wyraziła�niepokój�z�powodu�ograniczenia�wolności�zgromadzeń�i�stosowania�restrykcji�wobec�

demonstracji�organizowanych�przez�opozycję.�W�przypadkach�wieców�opozycji,�które�odbyły�się�

pomimo� zakazów,� miały� miejsce� brutalne� działania� policji,� nieproporcjonalne� uEycie� siły�

i�nieuzasadnione�aresztowania.�Przedmiotem�niepokoju�jest�takEe�rządowa�kontrola�nad�głównymi�

środkami� masowego� przekazu� w� Rosji,� zwłaszcza� nad� telewizją;� kwestia� ta� była� szczególnie�

niepokojąca�w� trakcie�ostatnich�parlamentarnych� i�prezydenckich�kampanii�wyborczych,�kiedy� to�

brak� równego� dostępu� do� mediów� dla� opozycji� oraz� wykorzystywanie� „środków�

administracyjnych”� uniemoEliwiły� przeprowadzenie� naprawdę� konkurencyjnych� wyborów.�

W�przypadku� wyborów� prezydenckich� progowa� liczba� dwóch� milionów� podpisów,� które� naleEy�

zebrać� dla� poparcia� osób� innych� niE�wytypowane� przez� partie�Dumy�Państwowej� starających� się�

o�rejestrację�jako�kandydaci,�stanowi�nieracjonalnie�trudną�przeszkodę,�która�ułatwia�naduEycia.��

�

Bardzo� niepokojące� są� zagroEenia,� z� którymi�muszą� się� liczyć� dziennikarze�w�Rosji.�Wprawdzie�

liczba�dziennikarzy� zabitych�w�Rosji�w� roku�2007� spadła�do� jednego� (w�porównaniu� z�pięcioma�

zabitymi�w�roku�2006),�ale�niemal�wszystkie�te�sprawy�pozostają�nierozwiązane.�

�

Nadal�trudna�jest�sytuacja�rosyjskich�organizacji�pozarządowych�i�społecznych;�do�tej�pory�nie�było�

jednak� przypadków� zakazania� działalności� wpływowych� i� krytycznie� nastawionych� organizacji�

z�powodu�poprawek�do�prawodawstwa�ich�dotyczącego,�które�weszły�w�Eycie�w�kwietniu�2006�r.�

Przepisy�ustaw�o�organizacjach�pozarządowych�są�jednak�często�wykonywane�w�sposób�ocięEały,�

kosztowny� i� czasochłonny� dla� tych� organizacji.� Ponadto� istnieją� niepokojące� róEnice� regionalne�

w�sposobie�wykonywania�ustawy�o�organizacjach�pozarządowych.�

�

Wiele� ustaw� i� przepisów� przyjętych� w� ogólnym� kontekście� zwalczania� terroryzmu� ogranicza�

wolność�wyraEania�opinii,�zwłaszcza�wśród�sił�opozycji,�organizacji�pozarządowych�i�mediów.�UE�

nadal� jest� zaniepokojona� ustawą� przeciw� ekstremizmowi,� w� której� bardzo� szeroka� definicja�

ekstremizmu�zatarła�róEnicę�między�działaniami�opozycyjnymi�a�działaniami�ekstremistycznymi.�

�
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Nadal� przedmiotem� troski� są� doniesienia� o� brutalnym� traktowaniu� i� stosowaniu� tortur� przez�

funkcjonariuszy�rosyjskich�organów�ścigania,�chociaE�podejmowane�są�kroki,�by�temu�zaradzić.�To,�

Ee� funkcjonariusze� ci� często� nie� są� pociągani� do� odpowiedzialności� za� swoje� działania� tylko�

zaostrza� problem.� Panująca� w� rosyjskich� sądach� tendencja� do� opierania� wyroków� skazujących�

jedynie�na�zeznaniach�podejrzanych�równieE�przyczynia�się�do�utrwalania�brutalnego� traktowania�

w�ośrodkach�zatrzymań�przed�procesami.�Ponadto�warunki�w�więzieniach�są�nadal�bardzo�cięEkie,�

a�niekiedy�zagraEają�Eyciu.�Znęcanie�się�jednych�więźniów�nad�innymi�jest�nadal�problemem�i�jest�

podobno� wykorzystywane� lub� popierane� (niekiedy� zinstytucjonalizowane)� przez� administrację�

niektórych�ośrodków�zatrzymań�w�celu�utrzymywania�porządku�za�pomocą�terroru.�

�

Zjawisko� „fali”� jest� nadal� powaEnym� problemem�w�wojsku,� chociaE� podejmowane� są� kroki,� by�

temu� zaradzić.� Według� Ministerstwa� Obrony� 20� osób� pełniących� słuEbę� wojskową� zginęło�

w�incydentach�związanych�z�tym�zjawiskiem�tylko�w�pierwszych�dziewięciu�miesiącach�2007�roku.�

Niestety�wydaje� się,� Ee� niewielu�podejrzanych�o� spowodowanie� tych� incydentów� jest� stawianych�

w�stan� oskarEenia� lub� pociąganych� do� odpowiedzialności.� NaleEy� takEe� skutecznie� rozwiązać�

kwestię�wysokiej�liczby�samobójstw�–�oraz�ich�przyczyn�–�w�siłach�zbrojnych.�

�

Wszelkie� sprawozdania� wskazują� na� stale� wysoki� poziom� rasizmu� i� ksenofobii� utrzymujący� się�

w�Rosji;�szczególnie�głębokie�są�uprzedzenia�wobec�Czeczenów,�mieszkańców�Kaukazu,�Romów,�

eydów,� Turków,� Afrykanów� i� Azjatów.� Ponadto� nadal� problemem� jest� dyskryminacja� rasowa.�

ChociaE�kodeks�pracy�zawiera�szczegółowe�przepisy�przeciwko�dyskryminacji�rasowej,�nie�są�one�

często�stosowane.�Dyskryminacja�rasowa�ogranicza�takEe�dostęp�mniejszości�rasowych�do�edukacji,�

mieszkań,�usług� i�miejsc�publicznych,�a� takEe�do�obywatelstwa� i�systemu�meldunkowego.�Policję�

często�oskarEa�się�o�zachowania�dyskryminujące�i�arbitralne�wobec�widocznych�mniejszości.�

�
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Wprawdzie�Rosja� jest�w� trakcie� powolnego�wprowadzania� kompleksowych� reform� sądownictwa,�

a�prezydent� Miedwiediew� podkreślił� zamiar� uporania� się� z� „nihilizmem� prawnym”� w� Rosji,� ale�

system�sądowy,�zwłaszcza�na�poziomie�sądów�niEszej�instancji,�nadal�nie�szanuje�praw�człowieka�

w� wystarczającym� stopniu� i� zdradza� objawy� braku� niezawisłości.� Większość� orzeczeń�

Europejskiego� Trybunału� Praw� Człowieka� przeciwko� Rosji� wynika� z� tego,� Ee� rosyjski� system�

administracyjny� nie� wykonuje� orzeczeń� wydawanych� przez� sądy� tego� kraju.� Pojawiły� się�

doniesienia�o�interwencjach�państwa�w�celu�utrudnienia�obywatelom�rosyjskim�składania�skarg�do�

Trybunału,�wśród�których�najbardziej�niepokojące�są�sprawy�związane�z�konfliktem�w�Północnym�

Kaukazie.� Ponadto� fakt,� Ee� Duma� nie� ratyfikowała� protokołu� nr� 14� Rady� Europy� dotyczącego�

ETPC,� który� zawiera� postanowienia� niezbędne� do� zagwarantowania� funkcjonowania� Trybunału�

w�przyszłości�wobec�rosnącego�obciąEenia�pracą,�moEe�podwaEyć�jego�działalność.�

�

Pomimo� zakończenia� wojny� w� Czeczenii� i� bieEącej� odbudowy� tej� republiki,� nadal� przedmiotem�

niepokoju�jest�sytuacja�w�zakresie�praw�człowieka�w�Północnym�Kaukazie.�Nadal�dochodzi�tam�do�

wielu� pogwałceń� praw� człowieka,� w� tym� wymuszonych� zaginięć,� tortur,� nieuzasadnionych�

aresztowań,� represji� wobec� obrońców� praw� człowieka� i� ograniczeń� wolności� wyraEania� opinii.�

Wprawdzie� sytuacja� w� Czeczenii� w� ciągu� ostatnich� dwóch� lat� poprawiła� się,� to� jednak� sytuacja�

w�zakresie�praw�człowieka�pogorszyła�się�zwłaszcza�w�sąsiedniej�Inguszetii,�a�takEe�w�Dagestanie.�

Rosja� nadal� odmawia� zezwolenia� specjalnemu� sprawozdawcy� ONZ� ds.� tortur� na� wizytę�

w�więzieniach�w�Północnym�Kaukazie�na�jego�zwykłych�warunkach�i�niechętnie�realizuje�zalecenia�

Komisji�Rady�Europy�ds.�Zapobiegania�Torturom.�

�

Unijna�strategia�nowego�partnerstwa�z�Azją�Środkową�stanowi�ogólne�ramy�stosunków�UE�z�tym�

regionem�od�czasu�jej�przyjęcia�przez�Radę�Europejską�na�posiedzeniu�w�dniach�21�i�22�czerwca�

2007� r.� Przez� ostatni� rok� wyłoniła� się� nowa� jakość� współpracy� między� Azją� Środkową� a� UE,�

a�dialog�polityczny�z�krajami�w�tym�regionie�zintensyfikowano.��

�



��
��

�

14146/1/08�REV�1� � hs/KS/kal� 167�
� DG�E�HR� LIMITE� PL�

Rada�jest�nadal�zaniepokojona�sytuacją�w�zakresie�praw�człowieka�w�Azji�Środkowej�i�w�dalszym�

ciągu�zobowiązuje�się�do�pracy�na�rzecz�konkretnej�poprawy�w�tym�zakresie�w�pięciu�krajach�Azji�

Środkowej,� które� wszystkie,� acz� w� róEnym� stopniu,� mają� powaEne� problemy� z� ochroną�

podstawowych� praw� i� wolności.� W� unijnej� strategii� nowego� partnerstwa� z� Azją� Środkową�

przyjmuje� się� do� wiadomości� fakt,� Ee� prawa� człowieka,� praworządność,� dobre� rządy�

i�demokratyzacja�leEą�u�podstaw�długoterminowej�stabilności�politycznej�i�rozwoju�gospodarczego�

Azji� Środkowej.� Zgodnie� ze� strategią,� kwestie� praw� człowieka� zostały� zatem� podniesione�

w�rozmowach� z� kaEdym� krajem�Azji� Środkowej� za� pośrednictwem� róEnych� kanałów� i�w� trakcie�

wszystkich�dialogów�politycznych,�takEe�na�spotkaniu�koordynatorów�krajowych�10�marca�2008�r.�

w�Brukseli�oraz�na�spotkaniu�ministerialnym�UE–Azja�Środkowa�w�Aszchabadzie�w�kwietniu�2008�

r.� UE� nieustannie� podnosi� kwestie� związane� z� prawami� człowieka� na� posiedzeniach� Komitetu�

Współpracy�i�Rady�Współpracy,�jak�równieE�na�spotkaniach�w�ramach�innych�forów�odbywających�

się�z�udziałem�państw�Azji�Środkowej�–�w�przypadku�braku�umowy�o�współpracy.�W�najbardziej�

palących� kwestiach� wystosowano� pewną� liczbę� dwustronnych� démarche� wobec� krajów� tego�

regionu.��

�

Według� strategii�UE�powinna� starać� się� nawiązać� zorganizowany,� regularny� i� ukierunkowany�na�

wyniki�dialog�na�temat�praw�człowieka�ze�wszystkimi�krajami�w�regionie.�Do�30�czerwca�2008�r.�

dialog� taki� odbył� się� z� Uzbekistanem� i� Turkmenistanem.� Na� spotkaniu�ministerialnym�UE–Azja�

Środkowa� w� Aszchabadzie� w� kwietniu� 2008� r.� osiągnięto� zasadnicze� porozumienie� w� sprawie�

rozpoczęcia�takiego�dialogu�takEe�z�Kazachstanem,�TadEykistanem�i�Republiką�Kirgiską�do�końca�

roku�2008.��

�

Mandat� SPUE� w� Azji� Środkowej,� Pierre'a� Morela,� obejmuje� udział� w� realizacji� polityki� UE�

w�zakresie� praw� człowieka.� Pierre� Morel� ściśle� współpracował� z� osobistym� przedstawicielem�

SG/WP� w� zakresie� praw� człowieka� i� ciągle� poruszał� kwestie� z� nimi� związane� w� trakcie� wizyt�

w�regionie�i�kontaktów�dwustronnych.��

�

Z� uwagi� na� przewodnictwo� Kazachstanu� w� OBWE� w� roku� 2010� UE� podkreśliła� znaczenie�

wprowadzania� dalszych� reform� politycznych,� zwłaszcza� w� zakresie� praw� człowieka,� wolności�

zgromadzeń,� roli� społeczeństwa� obywatelskiego� i� organizacji� pozarządowych,� sytuacji� opozycji�

politycznej�i�wolności�mediów.�

�
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W�dniu�13�listopada�2007�r.�Rada�przyjęła�wspólne�stanowisko�2007/734/WPZiB134�wprowadzające�

środki�ograniczające�wobec�Uzbekistanu.�Jednak�by�zachęcić�Uzbekistan�do�poprawienia�sytuacji�

w� zakresie� praw� człowieka� i� biorąc� pod� uwagę� poczynione� zobowiązania,� ograniczenia� wizowe�

zawieszono� na� sześć� miesięcy.� Po� dokonaniu� przeglądu� w� dniu� 29� kwietnia� 2008� r.� Rada�

przedłuEyła�obowiązywanie� zawieszenia�ograniczeń�wizowych�na�kolejny� okres� sześciu�miesięcy�

do�13�listopada�2008�r.��

�

Przy�okazji�przeglądu�w�dniu�29�kwietnia�Rada�przyjęła�konkluzje,�w�których�wyraziła�zadowolenie�

z� powodu� zniesienia� kary� śmierci,� wprowadzenia� zasady� habeas� corpus,� oraz� zwolnienia� kilku�

obrońców� praw� człowieka,� lecz� takEe� wyraziła� niepokój� z� powodu� sytuacji� w� zakresie� praw�

człowieka� w� innych� dziedzinach;� wezwała� Uzbekistan� m.in.� do� zagwarantowania� zwolnienia�

obrońców� praw� człowieka,� sfinalizowania� akredytacji� krajowego� dyrektora� organizacji� Human�

Rights� Watch,� współpracy� ze� specjalnymi� sprawozdawcami� ONZ� ds.� tortur� i� ds.� wolności�

wyraEania�opinii�oraz�do�cofnięcia�restrykcji�nałoEonych�na�organizacje�pozarządowe.�

�

W� dniu� 5� czerwca� 2008� r.135� UE� przeprowadziła� z� Uzbekistanem� drugą� rundę� dialogu� na� temat�

praw�człowieka.�

�

W� dniu� 24� czerwca� 2008� r.� podczas� pierwszego� spotkania� w� ramach� regularnego� dialogu� UE–

Turkmenistan� dotyczącego� praw� człowieka136� UE� wyraziła� niepokój� co� do� takich� kwestii,� jak�

wolność�zrzeszania�się� i�zgromadzeń,�wolność�wyraEania�opinii,�wolność�mediów,�wolność�myśli�

i�religii,�warunki�w�więzieniach�oraz�swoboda�przemieszczania�się�i�przymusowe�przesiedlenia.��

�

W� odniesieniu� do�Republiki� Kirgiskiej� UE� podniosła� takie� kwestie� jak� reforma� konstytucyjna,�

sytuacja� społeczna�duEej� części� ludności,� działania� legislacyjne�wskazujące�na� ściślejszą�kontrolę�

nad� wolnościami� demokratycznymi� oraz� ograniczony� dostęp� do� informacji,� a� takEe� wybory�

parlamentarne�w�grudniu�2007�r.,�które�–�według�ODIHR�–�były�„przegapioną�okazją”.�

�

�������������������������������������������������
134�� Dz.U.�L�295�z�14.11.2007,�s.�34–39.�
135� Zob.�część�dotyczącą�Uzbekistanu�w�rozdziale�2.6.3.��
136� Zob.�część�dotyczącą�Turkmenistanu�w�rozdziale�2.6.3.�
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UE� wyraziła� ubolewanie,� Ee� TadHykistan� nadal� ma� powaEne� kłopoty� na� drodze� do� stabilizacji�

i�wezwała� ten� kraj� do� poprawy� w� tym� zakresie.� Sytuacja� społecznoNgospodarcza� większości�

ludności,� zwłaszcza� w� okresie� zimowym,� jest� dramatyczna,� a� sporadycznie� podejmowane� przez�

rząd� starania� w� walce� z� korupcją� i� złym� stylem� sprawowania� władzy� skutkują� zahamowaniem�

wzrostu� społeczeństwa� obywatelskiego.� UE� wyraziła� takEe� niepokój� związany� z� trudnymi�

warunkami� działania� organizacji� pozarządowych� w� tym� kraju,� a� takEe� ograniczaniem� wolności�

religii.�

�

6.4.� Afryka�

�

Od� czasu� przyjęcia� wspólnej� strategii� Afryka–UE� i� pierwszego� planu� działania� w� jej� ramach� na�

szczycie�UE–Afryka�w�Lizbonie�w�grudniu�2007� r.�wiele�uwagi�poświęcono�propagowaniu�praw�

człowieka,�praworządności�i�dobrych�rządów.��

�

W�dniu�6�grudnia�2007�r.�Rada�przyjęła�wspólne�działanie,�w�którym�mianowała�Koena�Vervaeke�

specjalnym�przedstawicielem�UE�przy�Unii�Afrykańskiej.�W�tym�samym�dniu�K.�Vervaeke�został�

mianowany� przez� Komisję� szefem� delegatury� Komisji� Europejskiej� przy� Unii� Afrykańskiej.�

Mianowanie�to�odzwierciedla�wspólne�dąEenie�obydwu�instytucji�do�połączenia�instrumentów�UE�

i�tym�samym�zapewnienia�w�sprawie�Afryki�spójnego�podejścia�na�wszystkich�szczeblach.��

�

Afryka�i�UE�określiły�wybrane�dziedziny�priorytetowe�na�okres�początkowy,�tj.�na�lata�2008–2010,�

i� uzgodniły� ich� realizację� w� ramach� partnerstwa� UE–Afryka� na� rzecz� rządów� demokratycznych�

i�praw�człowieka.�Partnerstwo� to� skupia�w�sobie� szereg�działań�priorytetowych�mających�na�celu�

intensyfikację� dialogu� zarówno� na� szczeblu� światowym,� jak� i� na� forach� międzynarodowych,�

propagowanie�afrykańskiego�mechanizmu�wzajemnej�oceny�oraz�wspieranie�afrykańskiej�karty�na�

rzecz� demokracji,� wyborów� i� dobrych� rządów.� W� zakresie� praw� człowieka� toczy� się� regularny�

dialog�między�AU�a�EU.�Strony�uzgodniły�cele�dialogu,�jego�format�i�harmonogram137.�Afrykański�

Trybunał� Praw� Człowieka� i� Ludów� wraz� z� wiodącą� organizacją� społeczną,� Koalicją� na� rzecz�

Skutecznego�Afrykańskiego�Trybunału�Praw�Człowieka�i�Ludów,�we�wrześniu�2008�r.�zwrócił�się�

do�Podkomisji�Praw�Człowieka�Parlamentu�Europejskiego.�

�

�������������������������������������������������
137� Zob.�rozdział�2.6.4.�„Dialog�UE�–�Unia�Afrykańska�dotyczący�praw�człowieka”�
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Ponadto�kwestie�praw�człowieka�poruszane�są�w�ramach�zintensyfikowanego�dialogu�politycznego�

z� kaEdym� krajem� afrykańskim,� a� dialogowi� temu� towarzyszą� praktyczne� działania,� takie� jak�

wsparcie� dla� umacniania� społeczeństwa� obywatelskiego,� zwiększanie� roli� parlamentów� oraz�

programy� na� rzecz� decentralizacji,� które� pomagają� zwiększyć� rolę� i� wpływy� władz� prowincji�

i�samorządów� lokalnych.� PowaEne� naruszenia� praw� człowieka,� praworządność� i� procesy�

demokratyczne� naleEą� do� tematów� stale� omawianych� z� Gwineą,� Mauretanią,� Togo� i� Zimbabwe�

w�ramach� konsultacji� na� mocy� art.� 96� umowy� z� Kotonu.� W� Gwinei� daje� się� dostrzec� postęp,�

natomiast� stosunki� z� Zimbabwe� są� nadal� bardzo� problematyczne.� Z� kolei� pozytywne� jest� to,� Ee�

z�uwagi�na�znaczną�poprawę�sytuacji�w�zakresie�praw�człowieka�w�Togo,�w�listopadzie�2007�r.�UE�

postanowiła� cofnąć� podjęte� środki� i� zakończyć� procedurę� konsultacyjną� z� Republiką� Togijską�

w�ramach�art.�96�umowy�z�Kotonu.��

�

Afryka�Zachodnia�

�

Porozumienie�polityczne�z�Wagadugu�z�marca�2007�roku�spowodowało�pozytywne�zmiany�w�wielu�

obszarach� i� dało� nadzieję� na� trwały� pokój� w� WybrzeHu� Kości� Słoniowej.� Kraj� ten� ma�

przeprowadzić� wielokrotnie� odkładane� wybory� prezydenckie� w� listopadzie� 2008� r.;� UE� została�

zaproszona�do�pomocy� i�obserwacji� tych�wyborów.�Nadal� jednak�postępy�są�zbyt�słabe�w�innych�

kluczowych� dziedzinach,� takich� jak� rozbrojenie� i� rozwiązanie� oddziałów� milicji� oraz� ponowne�

zjednoczenie�sił�zbrojnych.�

�

Sytuacja� w� zakresie� praworządności� w� Liberii� poprawiła� się� od� czasu� wybrania� na� prezydenta�

Ellen� JohnsonNSirleaf.� Jedyne� nadal� obowiązujące� sankcje,� których� okres� obowiązywania�

przedłuEono� o� kolejne� 12� miesięcy138,� to� embargo� na� broń� i� ograniczenia� w� podróEowaniu�

niektórych� osób.�Ciągle� szerzą� się� jednak� akty� przemocy� –� zwłaszcza� rozboje� przy� uEyciu� broni�

i�gwałty� –� szczególnie� w�Monrowii� i� jej� okolicach,� co� wskazuje� na� nieskuteczne� wykonywanie�

obowiązków� przez� liberyjską� policję� krajową.� Ponadto� naleEy� rozwiązać� liczne� kwestie� mające�

kluczowe� znaczenie� dla� utrzymania� trwałego� pokoju� i� stabilności;� obejmują� one� reformę� ustroju�

prawnego�i�sądowego,�ponowną�integrację�ludności�dotkniętej�wojną�i�rozszerzenie�praworządności�

na�cały�kraj.�

�

�������������������������������������������������
138� Wspólne� stanowisko� Rady� 2008/109/WPZiB� dotyczące� środków� ograniczających� skierowanych� przeciwko�

Liberii�(Dz.U.�L�38�z�13.2.2008,�s.�26).�
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W�maju�2008� r.�UE�wzięła�udział�w�spotkaniu�w� formie� trojki�z�ministrem�spraw�zagranicznych�

Nigerii�w�celu�postanowienia�o�intensywniejszym�dialogu�między�UE�a�Nigerią�uwzględniającym�

kwestie� praw� człowieka� zarówno� na� szczeblu� światowym,� jak� i� krajowym.� Nigeria� odgrywa�

kluczową�rolę�dla�pokoju�i�stabilizacji�w�Afryce�w�ogóle,�a�w�Afryce�Zachodniej�w�szczególności.�

Oczekuje� się,� Ee� pomoc� UE� będzie� kierowana� na� wspieranie� działań� priorytetowych�

w�następujących� obszarach:� pokoju� i� bezpieczeństwa,� dobrych� rządów� i� praw� człowieka,� handlu�

i�integracji� regionalnej,� głównych� spraw� dotyczących� rozwoju� (łącznie� z� ochroną� środowiska�

naturalnego�i�zmianami�klimatycznymi).�

�

Utrzymująca� się� sytuacja� bezpieczeństwa� na� północy�Mali� jest� nadal� przedmiotem� troski.� Przed�

końca� okresu� objętego� sprawozdaniem� rozpoczęto� negocjacje� pokojowe� między� rebeliantami�

a�rządem�Mali,�w�których�to�negocjacjach�pośredniczy�Algieria.�W�okresie�objętym�sprawozdaniem�

ataki� rebeliantów� i� reakcja� armii� spowodowały� wiele� ofiar� śmiertelnych,� takEe� wśród� ludności�

cywilnej.� Z� niecierpliwością� oczekuje� się� rozpoczęcia� regionalnej� konferencji� na� temat� pokoju�

i�rozwoju,�którą�władze�zapowiadają�od�jesieni�2007�r.�

�

Wiosną�2008�roku�w�Senegalu�ponownie�doszło�do�aktów�agresji�wobec�homoseksualistów.�Policja�

interweniowała� w� celu� połoEenia� kresu� aktom� przemocy.� W� najbliEszej� przyszłości� nie� naleEy�

oczekiwać� depenalizacji� homoseksualizmu,� poniewaE� kwestia� ta� jest� politycznie� draEliwa.� UE�

z�zadowoleniem� przyjęła� decyzję� rządu� Senegalu� o� postawieniu� przed� sądem�w�Senegalu� byłego�

prezydenta�Czadu�Hissène�Habré.�UE�wyraziła�zamiar�uczestniczenia�w�procesie.�

�

Afryka�Środkowa�

�

Unia�Europejska�nadal�uwaEnie�obserwuje�sytuację�w�zakresie�praw�człowieka�w�Demokratycznej�

Republice�Konga�(DRK)�i�jest�zaniepokojona�ciągłymi�naruszeniami�praw�człowieka�w�tym�kraju�–�

takEe�przemocą�seksualną�wobec�kobiet�–�zwłaszcza�na�wschodzie�kraju.�

�

UE� wielokrotnie� potępiała� naruszenia� praw� człowieka� w� DRK,� wyraEając� swoje� głębokie�

zaniepokojenie,� równieE� w� kontaktach� bezpośrednich� z� kongijskimi� urzędnikami.� Ponadto,� gdy�

tylko�jest�to�konieczne,�u�władz�krajowych�przeprowadzane�są�interwencje�dyplomatyczne�na�rzecz�

obrońców�praw�człowieka�lub�w�innych�sprawach�będących�przedmiotem�troski.��

�
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Państwa� członkowskie� UE� i� Komisja� nadal� wspierają� dobre� rządy,� obejmujące� utrwalanie�

demokracji,�praworządności�oraz�reform�sektora�bezpieczeństwa.�W�związku�z�tym�do�dnia�1�lipca�

2009�r.�przedłuEono�dwie�misje�UE�w�ramach�WPZiB�–�EUSEC�DR�Konga�i�EUPOL�DR�Konga�–�

co�wskazuje�na�priorytet�UE,�jakim�jest�dalsze�wspieranie�reform�armii�i�policji�oraz�ugruntowane�

starania�WE�w�obszarze�wymiaru�sprawiedliwości/policji.�

�

W� następstwie� podpisania� komunikatu� z� Nairobi� oraz� dokumentów� określających� zobowiązania�

z�Gomy�na�rzecz�prowincji�Kiwu�sytuacja�na�wschodzie�kraju�uległa�pewnej�poprawie.�Jednak�jej�

stopniowe�pogarszanie�się�od�sierpnia�2008�r.�po�raz�kolejny�potwierdziło�niepewność�sytuacji.�UE�

będzie� nadal� wspierać� procesy� polityczne,� uwaEając,� Ee� dialog� oraz� wypełnianie� podjętych�

zobowiązań� politycznych� i� dotyczących� bezpieczeństwa� stanowią� jedyne�moEliwe� podejście,� aby�

zmniejszyć�liczbę�naruszeń�praw�człowieka�i�osiągnąć�trwały�pokój.�

�

Oprócz� tego�brak�władz�państwowych�we�wschodniej�części�kraju� jest�nadal�powaEnym�problemem,�

a�sytuacja�w�zakresie�praw�człowieka�nie�poprawiła� się.�Setki� tysięcy� ludzi� jest� nadal�wysiedlonych,�

a�kobiety,� dzieci,� ale� takEe� męEczyźni,� cierpią� z� powodu� zgwałceń,� tortur,� zabójstw� i� grabieEy.�

Zgwałcenie,�często�wykorzystywane�jako�broń�w�wojnie,�zostało�uznane�przez�RB�ONZ�za�potencjalne�

zagroEenie�dla�pokoju�międzynarodowego.�Wyjście�FDLR�z�DRK,�reforma�i�zdyscyplinowanie�armii�

kongijskiej,� połoEenie� kresu� bezkarności� oraz� wzmocnienie� władzy� państwa� w� prowincji� Kiwu� są�

waEnymi�elementami�międzynarodowych�działań�na�rzecz�połoEenia�kresu�tym�aktom�przemocy.�UE�

sprzeciwiła�się�wycofaniu�w�marcu�2008�r.�mandatu�specjalnego�sprawozdawcy�ONZ�ds.�sytuacji�praw�

człowieka�w�DRK�i�będzie�uwaEnie�śledziła�sprawozdania�na�temat�DRK,�które�kilku�sprawozdawców�

specjalnych�ds.�praw�człowieka�przedstawi�w�marcu�2009�r.�

�

Osobisty�przedstawiciel�SG/WP,�Riina�Kionka,�wraz�ze�SPUE�w�regionie�Wielkich�Jezior,�złoEyli�

wizytę�we�wschodniej� części�DRK�w� październiku� 2007� r.� i� poruszyli� te� kwestie�w� rozmowach�

z�miejscowymi� gubernatorami,� dowódcami� wojskowymi� oraz� urzędnikami� państwowymi�

w�Kinszasie.��

�

UE� nadal� będzie� prowadziła� dialog� z� rządem� DRK� i� innymi� państwami� w� regionie� z� myślą�

o�propagowaniu�w�tym�regionie�pokoju�i�bezpieczeństwa�ludności.�

�
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UE�zdecydowanie�popiera�zasadę,�zgodnie�z�którą�osoby�naruszające�prawa�człowieka�w�stosunku�

do�ludności�cywilnej�muszą�być�pociągnięte�do�odpowiedzialności.�W�związku�z�tym�UE�ponownie�

wyraziła� swoje� poparcie� dla� działań� MTK� dotyczących� dawnych� i� bieEących� naruszeń� praw�

człowieka�w�regionie�Wielkich�Jezior.�W�następstwie�wydania�przez�Trybunał�nakazu�aresztowania�

JeanaNPierre'a� Bemby,� jedno� z� państw� członkowskich�UE� dokonało� aresztowania,� co� umoEliwiło�

przekazanie�Bemby�MTK.�

�

Afryka�Południowa�

�

UE� nadal� z� uwagą� śledziła� sytuację� w� zakresie� praw� człowieka� w� Zimbabwe,� która� uległa�

dalszemu� pogorszeniu� w� okresie� objętym� sprawozdaniem.� UE� wystosowała� liczne� oświadczenia�

publiczne�potępiające�tę�sytuację.��

�

Ze�względu�na�brak�poprawy�sytuacji�w�zakresie�praw�człowieka�w�tym�kraju�w�lutym�2008�roku�

Rada� przedłuEyła� obowiązywanie� wspólnego� stanowiska� 2008/135/WPZiB139,� przyjętego�

pierwotnie�w�lutym�2002�roku�(2002/145/WPZiB140),�dotyczącego�środków�ograniczających�wobec�

wiodących� osób� odpowiedzialnych� za� kryzys� rządów� i� łamanie� praw� człowieka� w� Zimbabwe.�

Wspomniane� środki� ograniczające� polegają� na� zakazie�wjazdu� na� terytorium�UE� dla� osób,� które�

angaEują�się�w�działania�powaEnie�naruszające�zasady�demokracji,�przestrzeganie�praw�człowieka�

oraz�zasady�praworządności�w�Zimbabwe�oraz�na�zamroEeniu�aktywów�finansowych�naleEących�do�

tych� osób.� Obowiązuje� równieE� embargo� na� dostawy� broni� i� wyposaEenia� przeznaczonego� do�

przeprowadzania�operacji�wojskowych.��

�

W� okresie� tym� waEne� były� zwłaszcza� dwa� wydarzenia.� Pierwsze� z� nich� to� ciągłe� działania�

mediacyjne� prezydenta� Republiki� Południowej� Afryki� Thabo� Mbekiego,� drugie� zaś� to�

przygotowania�do�wyborów�prezydenckich�i�parlamentarnych�w�Zimbabwe�w�roku�2008.�

�

�������������������������������������������������
139� Dz.U.�L�43�z�19.2.2008,�s.�39–39.�
140� Dz.U.�L�50�z�21.2.2002,�s.�1.�
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Podczas� corocznego� szczytu� Południowoafrykańskiej� Wspólnoty� Rozwoju� (SADC)� w� Lusace�

(Zambia)�w�sierpniu�2008�r.�prezydent�Mbeki�przedstawił�sprawozdanie�z�mediacji�między�partiami�

ZANUNPF� i� MDC.� Na� szczycie� przyjęto� postęp� z� zadowoleniem� i� zachęcono� strony� do�

przyspieszenia� negocjacji� i� zakończenia� prac� moEliwie� jak� najszybciej,� tak� by� następne� wybory�

mogły� się� odbyć� w� pokojowej� atmosferze� umoEliwiającej� obywatelom� Zimbabwe� swobodne�

wybranie�przywódców.�Niestety,� drogą�mediacji� nie�udało� się� stworzyć� pokojowej� atmosfery�dla�

wyborów.� Rządząca� partia� ZANUNPF� nigdy� nie� wydawała� się� być� rzeczywiście� gotowa� do�

zaangaEowania�się�w�negocjacje�i�pod�koniec�roku�nasiliły�się�przemoc�i�naruszenia�praw�człowieka�

ze� strony� sił� bezpieczeństwa� i� zwolenników� ZANUNPF� nie� tylko� wobec� partii�MDC,� lecz� takEe�

wobec�ogółu�ludności.�

�

Prezydent� Robert� Mugabe� wziął� udział� w� szczycie� UE–Afryka� w� Lizbonie� w� grudniu� 2007� r.�

Wydano�mu�wizę�mimo� tego,� Ee� figuruje�on�w�wykazie�osób,�którym�zakazano�wydawania�wiz,�

poniewaE� liczne� państwa� afrykańskie� dały� do� zrozumienia,� Ee� jego� obecność� jest�warunkiem� ich�

uczestnictwa�w�szczycie.�Podczas�szczytu�liczni�szefowie�państw�UE�ostro�krytykowali�prezydenta�

Mugabe�i�jego�reEim�w�Zimbabwe.�

�

Pierwsza� tura� wyborów� odbyła� się� 29� marca� 2008� r.� Obserwowały� je� SADC,� UA� i� Parlament�

Panafrykański.� Mimo� Ee� obserwatorzy� krytycznie� ocenili� wybory,� opozycja� wygrała� zarówno�

wybory�parlamentarne,�jak�i�prezydenckie.�W�znacznym�stopniu�pomogła�w�tym�mediacja�podjęta�

przez�prezydenta�Mbekiego;� jednym�z�jej�skutków�było�to,�Ee�wynik�wyborów�w�kaEdym�okręgu�

był� wywieszany� przed� lokalem� wyborczym� natychmiast� po� przeliczeniu� głosów.� UmoEliwiło� to�

organizacjom� pozarządowym� i� obserwatorom� sfotografowanie� i� podliczenie� poszczególnych�

wyników,�zanim�rząd�mógł�rozpocząć�niepotrzebne�przetwarzanie�tych�wyników.�Wynik�wyborów�

prezydenckich� nie� był� jednak� na� tyle� jasny� (Robert� Mugabe� otrzymał� 43%� głosów,� Morgan�

Tsvangirai� –� 48%),� by� moEna� było� uniknąć� drugiej� tury.� Odbyła� się� ona� 27� czerwca� i� wszyscy�

obserwatorzy� jednogłośnie� bardzo� ostro� skrytykowali� jej� przebieg.� Jeszcze� przed� rozpoczęciem�

drugiej� tury� partia� rządząca� i� siły� bezpieczeństwa� rozpoczęły� kampanię� terroru� bez� precedensu�

w�tym�kraju;�w�jej�wyniku�kandydat�opozycji�musiał�się�wycofać�z�udziału�w�wyborach�przed�ich�

rozpoczęciem�w�obawie�o�Eycie�swoje�i�swoich�zwolenników.�Wybory�odbyły�się�mimo�wszystko�

z�udziałem� jednego� kandydata,� który� –� jak�moEna� było� się� spodziewać� –� zdobył� 85%� oddanych�

głosów� według� obliczeń� urzędników� rządowych;� obliczanie� głosów� odbyło� się� bez� nadzoru�

neutralnych�obserwatorów.�

�
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Afryka�Wschodnia�

�

UE� wzięła� udział� w� charakterze� obserwatora� w� rozmowach� w� Jubie� w� północnej� Ugandzie,� do�

których�przystąpiły�rząd�Ugandy�i�Armia�Oporu�Pana�(Lord's�Resistance�Army�–LRA).�Rada�w�ten�

sposób�wsparła�mediację�prowadzoną�przez�byłego�prezydenta�Mozambiku� Joaquima�Chissano�–�

specjalnego�wysłannika� sekretarza�generalnego�ONZ�ds.�obszarów,�na�których�działała�LRA.�UE�

miała� udział� w� opracowaniu� i� podpisaniu� pięciu� odrębnych� załączników� do� porozumienia�

pokojowego� z� Juby,� z� których� jeden� dotyczył� odpowiedzialności� i� sprawiedliwości,� i� wyraziła�

ubolewanie� z� powodu� tego,� Ee� ostateczne� porozumienie� pokojowe� nie� mogło� ostatecznie� zostać�

podpisane.� W� północnej� Ugandzie� nie� doszło� jednak� do� nowych� aktów� przemocy� i� UE� jest�

zobowiązana� do� udzielania� pomocy� w� odbudowie� północnej� Ugandy,� tak� by� około� miliona�

wewnętrznych�przesiedleńców�mogło�wrócić�do�swoich�domów.�UE�wezwała� takEe� rząd�Ugandy�

do� podtrzymania� zaangaEowania� w� ten� proces� i� do� tego,� by� była� gotowa� wprowadzić� w� Eycie�

porozumienie� pokojowe� zgodnie� ze� statutem� rzymskim� ustanawiającym� MTK,� oraz� wzmocnić�

praworządność�w�całym�kraju.��

�

Sytuacja� polityczna,� bezpieczeństwa� i� z� zakresu� praw� człowieka� w� Sudanie,� a� szczególnie�

w�Darfurze,� nie� poprawiła� się� w� ciągu� ostatniego� roku.� Ciągłe� akty� przemocy� wobec� ludności�

cywilnej,� personelu� misji� pokojowych� i� organizacji� humanitarnych,� jak� równieE� doniesienia�

o�utrzymującym�się�wysokim�poziomie�przemocy�związanej� z�płcią�oraz�duEej� ilości� przestępstw�

seksualnych�stanowią�przyczynę�głębokiego�niepokoju�ze�strony�UE.�

�

Choć� moratorium� w� sprawie� dostępu� pomocy� humanitarnej� do� Darfuru� przedłuEono� w� końcu�

stycznia� 2008� r.� na� kolejny� rok,� to� sytuacja� uległa� dalszemu� pogorszeniu.� Nadal� typowym�

następstwem� napadów� wojska� na� wioski� w� Darfurze� jest� ludzkie� cierpienie� –� kolejne� dziesiątki�

tysięcy� uchodźców� i� przesiedleńców� wewnętrznych� mających� ograniczony� dostęp� do� pomocy�

humanitarnej�lub�pozbawionych�dostępu�do�tej�pomocy.�Zarówno�siły�rządowe,�jak�i�ugrupowania�

rebelianckie� przyczyniają� się� do� naruszeń� praw� człowieka� i� międzynarodowego� prawa�

humanitarnego.�Obie� strony�odmawiają�nawiązania� faktycznych� rozmów�pokojowych,� co�utrwala�

godną� ubolewania� sytuację� humanitarną.� Sprawcy� tych� przestępstw� i� naruszeń� praw� człowieka�

i�międzynarodowego� prawa� humanitarnego� nie� mogą� pozostać� bezkarni.� Wielokrotnie�

przypominano�znaczenie�przestrzegania�rezolucji�nr�1325(2000)�RB�ONZ�w�sprawie�kobiet,�pokoju�

i�bezpieczeństwa.�

�
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Zgodnie� z� rezolucją� RB� ONZ� nr� 1593� (2005)� UE� kilkakrotnie� wzywała� rząd� Sudanu� do�

bezwarunkowej� współpracy� z� Międzynarodowym� Trybunałem� Karnym� i� do� przekazania� dwóch�

osób,� wobec� których� Trybunał� wydał� 27� kwietnia� 2007� r.� nakazy� aresztowania� w� związku�

z�oskarEeniem� o� zbrodnie� przeciwko� ludzkości� i� zbrodnie� wojenne� w� Darfurze.� Nie� moEna�

dopuścić,� by� sprawcy� tych�przeraEających�zbrodni�pozostali� bezkarni.�Rada�Europejska�w� swych�

konkluzjach� wezwała� Radę� ds.� Ogólnych� i� Stosunków� Zewnętrznych� do� uwaEnego� śledzenia�

sytuacji� w� Sudanie� i� rozwaEenia� dodatkowych� środków� w� przypadku� braku� pełnej� współpracy�

z�ONZ�i�innymi�instytucjami,�w�tym�MTK141.�

�

Róg�Afryki��

�

UE� jest� nadal� powaEnie� zaniepokojona� sytuacją� w� zakresie� praw� człowieka� w� Erytrei,� takEe�

pogarszającą� się� sytuacją� w� zakresie� wolności� religii� i� wolności� mediów,� co� zakomunikowała�

bezpośrednio� prezydentowi� Erytrei.� W� dniu� 18� września� 2007� r.� UE� wydała� oświadczenie,�

w�którym�wyraziła� troskę� o� sytuację�więźniów� politycznych�w� tym� kraju,�w� tym� prominentnych�

posłów� i� dziennikarzy� aresztowanych� we� wrześniu� 2001� r.� pozostających� w� areszcie� bez� prawa�

kontaktu� i� bez� postawienia� im� zarzutów.� UE� nadal� wzywa� do� wprowadzenia� w� Eycie� traktatów�

o�prawach�człowieka�ratyfikowanych�przez�Erytreę;�w�tym�zakresie�UE�wspiera,�za�pośrednictwem�

przedsięwzięcia� WE� wraz� z� miejscowymi� związkami� zawodowymi,� wprowadzenie� w� Eycie�

konwencji�Międzynarodowej�Organizacji�Pracy.��

�

JeEeli� chodzi�o�Etiopię,� to�UE�nadal�prowadzi�prace�na� rzecz�propagowania�poszanowania�praw�

człowieka� i� demokracji� wielopartyjnej.� UE� wyraziła� obawy� w� związku� z� projektem� ustawy�

o�organizacjach� pozarządowych,� która� moEe� utrudnić� propagowanie� demokracji� przez�

społeczeństwo� obywatelskie.� WyraEono� równieE� zaniepokojenie� przemocą� i� innymi� rodzajami�

nacisku� wywieranego� na� dziennikarzy� oraz� innymi� ograniczeniami� wolności� wyraEania� opinii�

i�wolności� stowarzyszania� się.� UE� przesłała� pismo� do� premiera� Etiopii,� w� którym� wyraziła�

zaniepokojenie� z� powodu� sytuacji� w� zakresie� praw� człowieka� w� regionie� Etiopii� zamieszkanym�

przez�Somalijczyków� (Ogaden)� i� zaoferowała�pomoc�przy�propagowaniu� rozwoju�gospodarczego�

w�regionie.�UE�monitoruje�równieE�problematyczne�procesy�sądowe�osób�aresztowanych�w�wyniku�

demonstracji�w� roku� 2005.� Jako� plus�moEna� odnotować� pierwsze� kroki� na� drodze� do� stworzenia�

krajowych�mechanizmów�monitorujących�poszanowanie�praw�człowieka.�

�

�������������������������������������������������
141� Zob.�rozdział�4.8.�„Międzynarodowy�Trybunał�Karny�a�zwalczanie�bezkarności”�
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UE� wyraziła� swój� niepokój� z� powodu� pogarszającej� się� sytuacji� w� zakresie� praw� człowieka�

w�Somalii,� będącej� wynikiem� toczącego� się� konfliktu� i� wezwała� do� oficjalnego� potępienia�

wszystkich�naruszeń�praw�człowieka�w�Somalii�i�do�przeprowadzenia�dochodzeń�w�ich�sprawie.�Po�

szesnastu� latach� wojny� domowej� przed� Somalią� stoją� wyzwania� w� postaci� budowy� pokoju�

i�bezpieczeństwa,� tworzenia� demokratycznych� procesów� i� instytucji� oraz� wzmacniania� praw�

człowieka.� Bardzo� powaEnie� zaniedbane� są� w� szczególności� podstawowe� prawa� dzieci,� kobiet�

i�innych� grup� w� niekorzystnej� sytuacji� .� Szczególnie� zagroEone� są� dzieci� (50%� ludności� jest�

w�wieku�poniEej�18�lat,�a�około�20%�jest�w�wieku�poniEej�5�lat),�głównie�z�powodu�niedoEywienia�

i�braku� ochrony.� UE� wspiera� Biuro� Wysokiego� Komisarza� ONZ� ds.� Praw� Człowieka� oraz�

niezaleEnego�eksperta�ds.� praw�człowieka�w�Somalii� i� stale�zachęcała� ich�do�podjęcia�w�Somalii�

niezaleEnej�misji�wyjaśniającoNrozpoznawczej.�Byłby� to� tak�oczekiwany�pierwszy�krok�na�drodze�

do� utworzenia� mechanizmu� systematycznego� monitorowania� naruszeń� praw� człowieka� przez�

wszystkie� strony.� UE� jest� gotowa� zwiększyć� swoje� wsparcie� dla� Somalii� w� dziedzinie� praw�

człowieka,�w�szczególności�by�zwiększyć�potencjał�instytucji�i�słuEb�publicznych.�

�

6.5.� Bliski�Wschód�i�Półwysep�Arabski��

�

W� Iranie� nadal� mają� miejsce� powaEne� przypadki� łamania� praw� człowieka.� Nie� odnotowano�

postępów� w� głównych� dziedzinach� zainteresowania� UE� od� czasu� ostatniego� sprawozdania�

rocznego;� pod� wieloma� względami� sytuacja� uległa� pogorszeniu.� ZatrwaEająco� rośnie� liczba�

wykonywanych� wyroków� śmierci,� takEe� wobec� nieletnich.� W� Iranie� wykonuje� się� najwięcej�

wyroków�śmierci�na�nieletnich�na� świecie;� jest� to� równieE� jedno�z�bardzo�niewielu�państw,�które�

utrzymują� karę� śmierci� za� przestępstwa� popełnione� przez� osoby� poniEej� 18� roku� Eycia.�Wolność�

wyraEania� opinii� jest� powaEnie� ograniczona.� Sposób� traktowania� mniejszości� etnicznych�

i�religijnych�budzi�nadal�niepokój�UE.�Częste�są�doniesienia�o�torturach.�Obrońcy�praw�człowieka�

coraz�częściej�trafiają�do�więzienia�przez�swoją�pracę,�nadal�teE�zgłaszają�przypadki�prześladowania�

i� zastraszania.� Iran� podejmuje� niewiele� skutecznych� działań� w� celu� zreformowania� przepisów�

prawa,�instytucji�i�oficjalnych�praktyk�sprzyjających�naruszaniu�praw�człowieka.�Z�drugiej�strony,�

zaniepokojenie� UE� budzi� projekt� nowego� kodeksu� karnego,� którego� niektóre� części� wyraźnie�

naruszają� zobowiązania� Islamskiej� Republiki� Iranu� w� ramach� międzynarodowych� konwencji�

dotyczących�praw�człowieka,�gdyE�wprowadza�obowiązek�wykonania�kary�śmierci�za�przestępstwa�

odstępstwa�od�wiary,�herezji�i�uprawiania�czarów.�

�
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UE� zawsze� reagowała� na� wszystkie� powaEne� naruszenia� praw� człowieka� (wykonywanie� kary�

śmierci,� tortury,� sytuację� obrońców� praw� człowieka,� prawa� kobiet,� prawa� osób� naleEących� do�

mniejszości),� w� wielu� przypadkach� wydając� publiczne� oświadczenia.� W� omawianym� okresie�

przedstawiciele� UE� przy� wielu� okazjach� zgłaszali� władzom� irańskim,� Ee� niepokoi� ich� sytuacja�

w�zakresie�praw�człowieka.�Omawiane�tematy�obejmowały�egzekucje�młodocianych�przestępców�–�

pomimo� moratorium� ogłoszonego� na� takie� działania� –� a� takEe� przypadki� amputacji� i� egzekucje�

publiczne;�prześladowanie�i�uwięzienie�przez�władze�osób�przekazujących�lub�wyraEających�swoje�

opinie�w�sposób�pokojowy.�Troską�napawa�równieE�ciągła�dyskryminacja�mniejszości�religijnych,�

zwłaszcza� bahaitów,� którzy� są� szczególnie� prześladowani,� czego� dowodem� jest� bezprawne�

aresztowanie� w� maju� przywódców� ich� społeczności,� zwiększenie� liczby� ataków� z� uEyciem�

przemocy� i� ciągłe� kampanie� propagandowe� przeciwko� bahaizmowi� w� mediach� irańskich.� UE�

zgłosiła� takEe� zastrzeEenia� co� do� powaEnych� ograniczeń� wolności� wyraEania� opinii,� m.in.�

zamknięcia� gazet,� zdecydowanych� kroków� podjętych� przeciw� autorom� blogów� i� uniwersytetom,�

oraz� zatrzymania� więźniów� politycznych,� w� szczególności� kobiet� będących� obrońcami� praw�

człowieka,�związkowców�i�dziennikarzy.��

�

Władze� irańskie�zdradzają�coraz�większą�niechęć�do�dyskutowania� i� rozwiązywania�kwestii�praw�

człowieka�z�UE.�Stale�odmawiają�przeprowadzenia�sesji�w�ramach�dialogu�UE–Iran�na�temat�praw�

człowieka,�pomimo�starań�ze�strony�UE.�W�grudniu�2007�roku�na�forum�Zgromadzenia�Ogólnego�

Organizacji� Narodów� Zjednoczonych� wszystkie� państwa� członkowskie� UE� poparły� rezolucję� na�

temat�praw�człowieka�w�Iranie.�W�rezolucji�wyraEono�powaEne�zaniepokojenie�powtarzającymi�się�

przypadkami� łamania� praw� człowieka� i� wezwano� Islamską� Republikę� Iranu� do� przestrzegania�

dobrowolnie�przyjętych�zobowiązań�międzynarodowych.�

�
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Dobre�rządy,�demokracja,�prawa�człowieka�i�praworządność�stanowią�główne�obszary,�na�których�

UE� koncentruje� się� w� stosunkach� z� Irakiem� oraz� w� jej� pomocy� dla� tego� kraju.� UE� propaguje�

utrwalenie� bezpieczeństwa� przez� ugruntowanie� państwa� prawnego� i� propagowanie� kultury�

poszanowania� praw� człowieka,� popiera� takEe� model� rządu� demokratycznego� ponad� podziałami�

i�wprowadzenie�w�Eycie�międzynarodowego�porozumienia�z� Irakiem�zawierającego�zobowiązania�

Iraku�na�rzecz�praworządności�i�praw�człowieka.�W�ramach�zintegrowanej�misji�w�Iraku�dotyczącej�

państwa� prawnego� (EUJUST� LEX)� w� państwach� członkowskich� UE� nadal� prowadzono� –� na�

wniosek� Iraku� –� szkolenia� przeznaczone� dla� wyEszych� urzędników� irackich� słuEb� policyjnych,�

sądowniczych� i� więziennych.� WE� uczestniczy� we� wspieraniu� praworządności� i� wymiaru�

sprawiedliwości�w�Iraku�od�2005�roku.�Podkreśla�się�praktyczne�zastosowania�rozwiązań�w�samym�

Iraku.� W� 2007� roku� Komisja� uruchomiła� fundusze� przeznaczone� na� wspieranie� praworządności�

i�wymiaru� sprawiedliwości� poprzez� wzmacnianie� najwaEniejszych� instytucji� publicznych�

i�prywatnych�oraz�ich�zdolności.�Wsparcia�udziela�się�wielu�instytucjom�publicznym�i�prywatnym;�

dotyczy� to� równieE� rozwoju� społeczeństwa� obywatelskiego�w� dziedzinie� praw� człowieka.� Biorąc�

pod�uwagę�rozpaczliwe�połoEenie�przesiedleńców�wewnętrznych�i�uchodźców�w�regionie,�fundusze�

WE�przeznaczone�są�takEe�na�wsparcie�humanitarne,�które�ma�pomóc�złagodzić�sytuację.�

�

We�wrześniu�2005�roku�UE�i� Irak�podpisały�wspólną�deklarację�w�sprawie�dialogu�politycznego.�

UE� wykorzystuje� ten� dialog� do� propagowania� celów� UE� w� zakresie� praw� człowieka� i� w� jego�

ramach� porusza� kwestie� dotyczące� praw� człowieka� w� Iraku,� które� budzą� jej� niepokój.� UE� była�

rozczarowana� przywróceniem� kary� śmierci� w� Iraku� we� wrześniu� 2005� roku� i� od� tej� pory�

wielokrotnie� apelowała� o� jej� zniesienie.� Obecnie� UE� negocjuje� z� Irakiem� umowę� o� handlu�

i�współpracy,� która� –� jak� się� oczekuje� –� będzie� zawierała� klauzulę� dotyczącą� praw� człowieka,�

a�takEe� utworzy� strukturę� ramową� dla� współpracy� w� kwestiach� praw� człowieka� i� obejmie� róEne�

kwestie�dotyczące�praworządności�oraz�postanowienia�związane�z�Międzynarodowym�Trybunałem�

Karnym.��

�

Wydaje� się,� Ee�wzrasta�wiedza� społeczeństwa� saudyjskiego�o� prawach� człowieka;�UE�pragnie� to�

wykorzystać� i�kontynuować�dialog�na� ten� temat�z�Arabią�Saudyjską.�Nadal� jednak�ma�powaEne�

zastrzeEenia� co� do� sytuacji� w� zakresie� praw� człowieka� w� Arabii� Saudyjskiej,� zarówno�

w�odniesieniu� do� konkretnych� przypadków,� jak� i�w�kwestiach� ogólnych,� takich� jak� kara� śmierci,�

sytuacja�kobiet� i�wolność�prasy.�UE�ciągle�poruszała� te�budzące�niepokój�kwestie�w� rozmowach�

z�władzami� saudyjskimi,� zarówno� na� spotkaniach� dwustronnych,� jak� i� na� posiedzeniach� Rady�

Współpracy�Państw�Zatoki�Perskiej.��
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UE� nadal� wspomagała� Republikę� Jemeńską� w� jej� wysiłkach� na� rzecz� reform,� równieE�

w�dziedzinie� praw� człowieka� i� podstawowych� wolności.� Jako� kraj� zaangaEowany� na� rzecz�

demokracji� pośredniej� i� praw� człowieka� Jemen� jest� dla� UE� oczywistym� partnerem� w� regionie�

Zatoki� Perskiej.� Pozytywne� przejście� do� demokracji� w� Jemenie,� w� tym� udana� realizacja�

zdeklarowanych� przez� ten� kraj� działań� z� zakresu� praw� człowieka,� będzie� zaleEeć� od� jego�

moEliwości� zwalczania� ubóstwa,� fundamentalizmu� i� terroryzmu.�UE,�we�współpracy� z�władzami�

jemeńskimi,� będzie� nadal� zapewniać� wiedzę� (know�how)� i� pomoc� w� budowaniu� zdolności� we�

wszystkich�tych�dziedzinach.�

�

6.6.� Azja�

�

Prawa�człowieka�stanowią�podstawowy�wymiar�stosunków�politycznych�UE�z�państwami�regionu.�

UE�stara�się�propagować�prawa�człowieka�i�umacnianie�demokracji,�wykorzystując�cały�wachlarz�

instrumentów� polityki� zagranicznej,� zwłaszcza� przez� umieszczanie� klauzul� praw� człowieka�

w�umowach� dwustronnych,� negocjowanie� umów�o� partnerstwie� i�współpracy,� omawianie� kwestii�

związanych� z� prawami� człowieka� w� kontekście� regularnego� dialogu� politycznego,� organizację�

dialogów�poświęconych�prawom�człowieka�i�ustanawianie�misji�obserwacji�wyborów.�Ponadto�UE�

konsekwentnie�realizuje�swoją�politykę�w�zakresie�praw�człowieka�w�ramach�dialogu�Azja–Europa�

(ASEM)�–�wielostronnego�procesu�obejmującego�kraje�zarówno�z�Europy,�jak�i�z�Azji.�UE�zaleciła,�

by�karta�ASEAN,�przyjęta�przez�Stowarzyszenie�Narodów�Azji�PołudniowoNWschodniej�(ASEAN),�

objęła� propagowanie� i� ochronę� praw� człowieka� i� podstawowych� wolności,� przewidując� w� ten�

sposób�utworzenie�organu�ASEAN�zajmującego�się�prawami�człowieka,�który�byłby�pierwszą�tego�

typu�instytucją�regionalną�w�Azji.�

�

Uznając�ogólne�postępy�w�dziedzinie�praw�człowieka�poczynione�na�kontynencie�azjatyckim,�UE�

jest� zdania,� Ee� konieczne� są� o� wiele� większe� wysiłki,� zwłaszcza� w� odniesieniu� do� sytuacji�

mniejszości,� uchodźców� i� najsłabszych� grup� społecznych,� wolności� wyraEania� opinii,� wolności�

stowarzyszania�się�oraz�słabych�i�zaleEnych�systemów�wymiaru�sprawiedliwości.�

�
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Azja�PółnocnoNWschodnia�

�

W�okresie�objętym�sprawozdaniem�sytuacja�w�zakresie�praw�człowieka�w�Chinach�została�poddana�

wnikliwej�analizie�przez� społeczność�międzynarodową� i� społeczeństwo�obywatelskie�z� racji� tego,�

Ee� Chiny� były� gospodarzem� igrzysk� olimpijskich� w� sierpniu� 2008� r.� Częściowo� na� podstawie�

obietnic� składanych� przez� Chiny� w� trakcie� i� w� ramach� ich� starań� o� organizację� olimpiady� –�

obejmujących� m.in.� całkowitą� wolność� mediów� dla� zagranicznych� reporterów� przed� igrzyskami�

i�w�czasie� ich� trwania� –� oczekiwano� z� nadzieją,� Ee� Chiny� będą� dąEyć� do� przedstawienia� światu�

pozytywnego� wizerunku� i� poprawią� przestrzeganie� praw� człowieka.� Oczekiwania� te� nie� zostały�

w�najmniejszym� stopniu� spełnione;� przeciwnie,� przygotowania� do� igrzysk� spowodowały�

wzmocnienie�środków�bezpieczeństwa�kosztem�swobód�obywatelskich�i�paradoksalnie�przyczyniły�

się� w� niektórych� przypadkach� do� łamania� praw� człowieka.� Do� takich� naruszeń� zaliczyć� moEna�

uciszanie� głosów� krytyki� przez� zastraszanie,� prześladowanie� i� aresztowania� przed� igrzyskami,�

kontrolę�internetu,�wymuszone�eksmisje�ludzi�z�ich�domów�w�celu�zwolnienia�miejsca�pod�budowy�

związane� z� igrzyskami� oraz� ogólną� czystkę�w� Pekinie� polegającą� na� aresztowaniu� sygnatariuszy�

petycji,�działaczy�i�innych�osób.��

�

UE�przeprowadziła�dotychczas�niespotykaną�liczbę�interwencji�dyplomatycznych,�takEe�w�sprawie�

głośnych� aresztowań� i� skazania� obrońców� praw� człowieka,� takich� jak� Hu� Jia,� który� był� takEe�

przedmiotem� rzadkiego� publicznego� oświadczenia� ze� strony� UE.� W� okresie� objętym�

sprawozdaniem142� odbyły� dwa� posiedzenia� w� ramach� dialogu� UE–Chiny� dotyczącego� praw�

człowieka,� a� kwestie� dotyczące� tych� praw� poruszono� takEe� na� innych� posiedzeniach� w� ramach�

dialogu�politycznego�wysokiego�szczebla,�m.in.�w�trakcie�wizyty�kolegium�komisarzy�w�kwietniu�

2008�r.�

�

Zamieszki� w� Lhasie� 14� marca� i� późniejsze� rozruchy� na� innych� obszarach� zamieszkanych� przez�

Tybetańczyków� jeszcze� bardziej� nadszarpnęły� reputację� Chin,� jeEeli� chodzi� o� prawa� człowieka�

i�skierowały� na� Chiny� międzynarodową� krytykę.� Podczas� gdy� jasne� jest,� Ee� dopuszczono� się�

powaEnych� naruszeń� praw� człowieka,� trudno� jest� określić� zakres� tych� naruszeń,� poniewaE�Tybet�

został� skutecznie� odizolowany� od� świata.� Zgłoszone� liczby� osób,� które� poniosły� śmierć,� rannych�

i�aresztowanych� bardzo� się� róEnią� i� istnieją� ciągłe� obawy,� Ee� aresztowani� są� maltretowani�

i�torturowani,� Ee� zagwarantowane� przez� normy� międzynarodowe� prawo� do� rzetelnego� procesu�

sądowego�nie�jest�przestrzegane�i�Ee�prowadzi�się�wzmoEoną�kampanię�reedukacji�patriotycznej.��

�������������������������������������������������
142� Zob.�rozdział�2.6.1�„Dialog�z�Chinami�dotyczący�praw�człowieka�”.�
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�

W� dniu� 17�marca�UE�wydała� publiczne� oświadczenie,�w� którym�m.in.�wezwała� rząd� chiński� do�

poświęcenia�uwagi�obawom�Tybetańczyków�dotyczącym�praw�człowieka�i�zachęciła�obie�strony�do�

przystąpienia� do� konkretnego� i� konstruktywnego� dialogu� z� myślą� o� osiągnięciu� trwałego,�

dopuszczalnego� dla� wszystkich� rozwiązania,� przy� pełnym� poszanowaniu� tybetańskiej� kultury,�

religii�i�toEsamości.�W�następstwie�międzynarodowych�nacisków�odbyły�się�dwa�spotkania�między�

przedstawicielami�Dalajlamy�a�władzami�chińskimi,�lecz�do�tej�pory�bez�konkretnych�rezultatów.��

�

Represje�wobec�kulturowej�i�religijnej�toEsamości�ciągle�stanowi�problem�w�przypadku�mniejszości�

ujgurskiej�w�prowincji�Xinjiang.��

�

Z� drugiej� strony,� trzęsienie� ziemi� w� Syczuanie,� które� miało� miejsce� w� maju,� wywołało�

międzynarodowe� współczucie� i� było� powodem� okazania� obywatelom� Chin� międzynarodowego�

wsparcia,� zaś� początkowa� otwartość� w� przekazywaniu� wiadomości� i� doniesień� stanowiła�

pozytywny�kontrast�w�porównaniu�z�atmosferą�tajności�otaczającą�wypadki�w�Tybecie.�Wprawdzie�

rząd� uciszył� później� debatę� na� temat� zawalonych� budynków� szkół� i� ofiar� wśród� dzieci,� jednak�

przypadek� Syczuanu� pokazał,� Ee� władze� chińskie� stają� się� coraz� bardziej� wraEliwe� na� opinię�

publiczną�i�naciski�ze�strony�rozwijającego�się�w�Chinach�społeczeństwa�obywatelskiego.��

�

Ogólnie�w�okresie�objętym�sprawozdaniem�nie�odnotowano�postępów�w�kilku�głównych�obszarach�

będących� przedmiotem� troski� UE,� obejmujących� ratyfikację� Międzynarodowego� paktu� praw�

obywatelskich� i� politycznych,� wolność� wyraEania� opinii� i� zrzeszania� się� –� ze� szczególnym�

uwzględnieniem� obrońców� praw� człowieka� –� a� takEe� reformy� systemu� sądownictwa� karnego�

i�zniesienie� systemu� reedukacji� przez� pracę,� prawa� więźniów,� wolność� religii� i� prawa� osób�

naleEących� do�mniejszości;� przeciwnie,� w� niektórych� dziedzinach� odnotowano� regres.� Z� drugiej�

strony�nastąpiły�pewne�zmiany�w�zakresie�praw�gospodarczych,�społecznych�i�kulturalnych,� takie�

jak� przyjęcie� nowej� ustawy� o� umowach� o� pracę,� która� zwiększa� ochronę� pracowników,� a� takEe�

rewizja�spraw�zagroEonych�karą�śmierci.�

�

UE� z� troską� przyglądała� się� pogarszaniu� się� sytuacji� w� związku� ze� stosowaniem� kary� śmierci�

w�Japonii143.�Szefowie�misji�w�Tokio�zorganizowali�kilka�spotkań�z�członkami�rządu�japońskiego,�

parlamentarzystami� oraz� z� organizacjami� pozarządowymi,� by� przekazać� przesłanie�UE�dotyczące�

nieakceptowalności�kary�śmierci.��

�������������������������������������������������
143� Zob.�rozdział�2.6.6.�„Konsultacje�trojki�dotyczące�praw�człowieka”��
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�

UE� jest� nadal� bardzo� zaniepokojona� powaEnymi� naruszeniami� praw� człowieka� w� Koreańskiej�

Republice� LudowoNDemokratycznej� (KRLD).� Wielokrotnie� wyraziła� ten� niepokój� na� forach�

międzynarodowych�i�w�trakcie�rozmów�dwustronnych�oraz�stale�nalegała�na�Phenian,�by�poprawił�

sytuację.� Kwestie� praw� człowieka� poruszyli� ambasadorowie� państw� członkowskich� UE�

w�rozmowach�z�KRLD�podczas�wizyty�trojki�UE�(na�szczeblu�dyrektorów)�w�Phenianie�(w�grudniu�

2007�r.)�i�podczas�spotkań�z�urzędnikami�KRLD�w�Brukseli�i�w�innych�państwach�członkowskich.��

�

W� październiku� 2007� roku,� z� okazji� piątego� Światowego� Dnia� przeciwko� Karze� Śmierci� Unia�

Europejska� ponownie�wyraziła� swoje� długoletnie� stanowisko� przeciwko� karze� śmierci�we�wszelkich�

okolicznościach.� UE� jest� głęboko� zatroskana� faktem,� Ee� w� Koreańskiej� Republice� LudowoN

Demokratycznej�ludzie�są�nadal�skazywani�na�karę�śmierci,�a�wyroki�wykonywane.�UE�z�wielką�troską�

odnotowała�odrzucenie�w�grudniu�2007�r.�przez�rząd�Koreańskiej�Republiki�LudowoNDemokratycznej�

rezolucji�Zgromadzenia�Ogólnego�ONZ�dotyczącej�moratorium�na�wykonywanie�kary�śmierci.��

�

Na�ostatnim�posiedzeniu�Trzeciego�Komitetu�Zgromadzenia�Ogólnego�ONZ�przyjęto�większością�

głosów� konkretną,� przedstawioną� przez� UE,� rezolucję� dotyczącą� sytuacji� w� zakresie� praw�

człowieka�w�KRLD.�UE�przedstawiła�takEe�rezolucję�dotyczącą�KRLD�przyjętą�w�dniu�28�marca�

2008�r.�przez�Radę�Praw�Człowieka.�Rezolucja�ta�wzywa�Phenian�do�poprawy�sytuacji�w�zakresie�

praw� człowieka� i� pozwala� na� przedłuEenie� mandatu� specjalnego� sprawozdawcy� ONZ� ds.� praw�

człowieka�w�KRLD.�

�

UE� wezwała� takEe� Phenian� do� okazania� wyrozumiałości� wobec� obywateli� KRLD,� którzy�

przekraczają� granicę� w� poszukiwaniu� Eywności,� po� czym� są� odsyłani� do� swojego� kraju.� Wielu�

obywateli�Korei�Północnej�nadal� ryzykuje�ucieczkę�za�granicę�w�poszukiwaniu�Eywności� i�pracy;�

tendencję�tę�zaostrzyły�rozległe�powodzie,�które�uszkodziły�domy�i�zniszczyły�zbiory.��

�

UE,� zatroskana� brakiem� Eywności� w� KRLD,� nadal� przekazywała� pomoc� Eywnościową.� Przyjęła�

takEe� z� zadowoleniem� apel� o� pomoc� Eywnościową� wystosowany� przez� KRLD� do� Światowego�

Programu�eywnościowego.��

�

UE� przychylnie� odniosła� się� do� faktycznego� moratorium� na� wykonywanie� kary� śmierci,� które�

obowiązuje�w�Republice�Korei� od� dziesięciu� lat,� i� zachęciła�Seul� do�wprowadzenia�moratorium�

ustawowego�z�myślą�o�szybkim�zniesieniu�kary�śmierci.�



��
��

�

14146/1/08�REV�1� � hs/KS/kal� 184�
� DG�E�HR� LIMITE� PL�

�

Azja�PołudniowoNWschodnia�

�

UE�nadal�bardzo�uwaEnie�obserwowała�sytuację�w�Birmie/Związku�Myanmar,�szczególnie�z�uwagi�

na�gwałtowne�stłumienie�pokojowych�demonstracji�we�wrześniu�2007�r.�UE�podnosiła� tę�kwestię�

w�rozmowach� z� wieloma� partnerami,� głównie� azjatyckimi,� i� wydała� liczne� konkluzje� Rady,�

deklaracje� UE� i� oświadczenia� prezydencji� na� temat� wspomnianych� wydarzeń� oraz� na� temat�

przedłuEenia�w�maju�2008�r.�aresztu�domowego�Aung�San�Suu�Kyi,�przywódczyni�Narodowej�Ligi�

na� rzecz�Demokracji� i� laureatki� pokojowej� nagrody�Nobla.�UE�wezwała� do� zniesienia�wszelkich�

restrykcji� obowiązujących� wobec� niej� oraz� do� uwolnienia� innych� więźniów� politycznych� i� osób�

uwięzionych�podczas�demonstracji�w�sierpniu�i�wrześniu�2007�r.�i�później.�

�

W�sierpniu�i�wrześniu�2007�r.�UE�wielokrotnie�nalegała�na�rząd,�by�nie�stosował�przemocy�przeciw�

pokojowo� nastawionym� demonstrantom,� i� wyraEała� swoją� solidarność� z� obywatelami�

Birmy/Związku� Myanmar� oraz� podziw� dla� odwaEnych� mnichów� i� innych� obywateli,� którzy�

korzystali�ze�swojego�prawa�do�pokojowej�demostracji.��

�

UE,�w� reakcji� na� gwałtowne� rozprawienie� się� z�demonstrantami�przez� siły� rządowe�we�wrześniu�

2007�r.,�co�zostało�przez�nią�potępione,�rozszerzyła�istniejące�sankcje�o�zakaz�handlu�kamieniami�

szlachetnymi� i� drewnem�z�Birmy/Związku�Myanmar� i� związanych�z�nim� inwestycji.�W�kwietniu�

2008� roku� UE� przedłuEyła� swoje� zaostrzone� wspólne� stanowisko� w� sprawie� środków�

ograniczających�wobec�tych�osób�w�Birmie/Związku�Myanmar,�które�czerpią�największe�korzyści�

ze�złych�rządów�i�które�aktywnie�udaremniają�proces�pojednania�narodowego,�przestrzeganie�praw�

człowieka�i�demokrację.�

�

UE� czynnie� wspierała� pośrednictwo� Organizacji� Narodów� Zjednoczonych,� obejmujące� prace�

sekretarza� generalnego� Ban�KiNMoona� i� doradcy� specjalnego� Ibrahima�Gambariego,� jak� równieE�

byłych� i� obecnych� sprawozdawców� specjalnych� ds.� sytuacji� praw� człowieka� w� Birmie/Związku�

Myanmar�Sergia�Pinheiro�i�Tomása�Ojey�Quintany.�UE�zainicjowała�odbycie�specjalnej�sesji�Rady�

Praw�Człowieka�na�temat�Myanmar�w�dniu�2�października�2007�r.� i�z�powodzeniem�przedstawiła�

kilka� rezolucji� w� sprawie� sytuacji� w� zakresie� praw� człowieka� w� Myanmar.� Rezolucja� przyjęta�

w�wyniku�konsensu�w�czerwcu�2008�roku�była�najostrzejsza�od�lat.�

�
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Aby�wspierać�pośrednictwo�ONZ�w�sposób�bardziej� ugruntowany� i� by� energiczniej� przekazywać�

stanowiska� UE,� zwłaszcza� partnerom� azjatyckim,� w� listopadzie� 2007� r.� UE� mianowała� Piera�

Fassina�z�Włoch�specjalnym�wysłannikiem�w�Birmie/Związku�Myanmar.�Specjalny�wysłannik�UE�

P.� Fassino� ściśle�współpracował� z�wysłannikiem�ONZ� I.�Gambarim� i� konsultował� się�w� sprawie�

Związku�Myanmar�z�licznymi�partnerami�azjatyckimi�i�innymi�członkami�grupy�przyjaciół�ONZ.��

�

UE�zaakceptowała�rezultaty�uzyskane�przez�specjalnego�wysłannika�ONZ�Ibrahima�Gambariego�na�

jego�misjach�w�Związku�Myanmar,�ale�ubolewała�nad�brakiem�konkretów�w� rozmowach�między�

władzami� birmańskimi� a� Aung� San� Suu� Kyi,� a� takEe� nad� decyzją� o� przedłuEeniu� jej� aresztu�

domowego�oraz�o�uwięzieniu�działaczy�politycznych�Eądających�jej�uwolnienia.�UE�wyraziła�takEe�

ubolewanie� z� powodu� braku� wiarygodności� referendum� konstytucyjnego� przeprowadzonego�

w�dniach�10�i�24�maja�2008�r.�w�atmosferze�zastraszania.�Przedstawiciele�UE�ciągle�podkreślali,�Ee�

przeprowadzenie� referendum�zgodnie�z�normami�międzynarodowymi� i�uwolnienie�Aung�San�Suu�

Kyi� –� od� ponad� sześciu� lat� przebywającej�w� areszcie� domowym�bez� postawienia� jej� zarzutów� –�

pomogłoby� w� rozpoczęciu� procesu� pojednania� narodowego� i� faktycznych� przemian�

demokratycznych,� które� są� potrzebne� Birmie/Związkowi�Myanmar� bardziej� niE� kiedykolwiek� po�

klęsce�Eywiołowej,�która�dotknęła�ten�kraj�na�początku�maja�2008�roku.�

�

JeEeli�chodzi�o�katastrofę�spowodowaną�przez�cyklon�Nargis,�UE�natychmiast�udostępniła�znaczną�

pomoc� i� wysłała� w� teren� jak� najwięcej� ekspertów.� UE� wykorzystywała� deklaracje� publiczne�

i�kanały�dyplomatyczne,�nalegając�na�władze,�by�ułatwiły�dostęp�do�kraju�i�obszarów�dotkniętych�

katastrofą� i,�w� stosownych�przypadkach,� z� zadowoleniem�przyjmowała� takie� zmiany� jak� decyzja�

władz�o�umoEliwieniu�dostępu�zagranicznym�pracownikom�organizacji�humanitarnych�bez�względu�

na� ich� narodowość.� UE� jednak� nadal� była� zaniepokojona� tym,� Ee� postęp� nie� był� wystarczająco�

szybki�i�kompleksowy,�wystosowywała�zatem�dalsze�stanowcze�apele�do�władz�Związku�Myanmar�

o�dalsze�ułatwianie�dostępu�i�usprawnienie�procedur�biurokratycznych.�

�

UE� wyraziła� uznanie� dla� ONZ� i� państw� ASEAN� za� rolę,� jaką� odegrały� w� koordynacji�

i�usprawnianiu� działań.� UE� współpracowała� z� agencjami� międzynarodowymi� i� lokalnymi� oraz�

z�organizacjami� pozarządowymi� w� niesieniu� pomocy� osobom,� które� przeEyły� cyklon.� UE� nadal�

Eywi� nadzieję,� Ee� władze� Birmy/Związku� Myanmar� skorzystają� z� okazji,� jaką� są� znaczące�

i�szczodre� oferty� pomocy� międzynarodowej� i� faktycznie� nawiąEą� kontakt� ze� społecznością�

międzynarodową.��

�
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UE�jest�nadal�zaniepokojona�brakiem�praworządności� i� łamaniem�praw�człowieka�związanymi�ze�

sporami� o� ziemię� i� mieszkanie� w�KambodHy.� UE� takEe� bardzo� niepokoi� handel� ludźmi,� któego�

przedmiotem�są�obywatele�KambodEy�i�zakres�tego�procederu.��

�

UE�śledziła�wybory�samorządowe,�które�odbyły�się�w�kwietniu�2007�r.�W�następstwie�zaproszenia�

przez� rząd�Królestwa�KambodEy� i�Krajowego�Komitetu�Wyborczego�KambodEy�UE�wysłała� do�

KambodEy�misję�obserwacji�wyborów,�która�śledziła�wybory�do�zgromadzenia�narodowego�w�dniu�

27�lipca�2008�r.�Misja�UE�składała�się�ze�130�obserwatorów�i�działała�przez�okres�dwóch�miesięcy.�

Zgodnie�z�zasadami�misja�obserwacyjna�UE�obserwowała�wszystkie�aspekty�procesu�wyborczego�

i�oceniła,� w� jakim� zakresie� przy� ich� przeprowadzaniu� przestrzegano� międzynarodowych�

i�regionalnych�standardów�oraz�przepisów�prawa�krajowego.��

�

UE� (Komisja� Europejska� i� kilka� państw� członkowskich)� równieE� nadal� popierała� Trybunał� ds.�

Czerwonych� Khmerów� (Nadzwyczajne� Izby� Sądów� w� Trybunale� Konstytucyjnym� KambodEy� –�

ECCC),� które� jesienią� 2007� r.� rozpoczęły� procesy� byłych� starszych� rangą� przywódców� reEimu�

Czerwonych�Khmerów,�którym�zarzuca�się�popełnienie�powaEnych�przestępstw.�

�

Ogólnie�rzecz�biorąc,�UE�ma�coraz�większe�zaufanie�do�rządu�Indonezji,� jeśli�chodzi�o�realizację�

jego�zobowiązania�do�przestrzegania�poszanowania�praw� człowieka.�UE�odnotowała�w� Indonezji�

postęp�w�zakresie�ustalania�norm�prawnych�odnoszących�się�do�praw�człowieka,�czego�wyrazem�są�

dwa� orzeczenia� Trybunału� Konstytucyjnego� z� lipca� 2007� znoszące� ograniczenia� prawne� wobec�

wolności�wyraEania�opinii.�Wśród�wielu�pozytywnych�aspektów�na�szczególne�uznanie�zasługują�

dobrze�funkcjonujące�społeczeństwo�obywatelskie�i�wolność�mediów.�

�

W� sensie� praktycznym� UE� nadal� niepokoi� się� pewnymi� aspektami� praw� człowieka,� szczególnie�

stosunkami�między�grupami� religijnymi� i�wewnątrz� społeczności� religijnych.�Sytuacja�w�zakresie�

praw�człowieka�w�prowincjach�Papui�i�Papui�Zachodniej�ujawniła�lukę�między�międzynarodowymi�

zobowiązaniami� Indonezji� a� realiami�w� terenie.�Sytuacja�w�zakresie�praw�człowieka�w�prowincji�

Aceh�powinna�równieE�być�obserwowana�na�bieEąco.�UE�odnotowała�trudności�w�doprowadzaniu�

sprawców�powaEnych�naruszeń�praw�człowieka�przed�wymiar�sprawiedliwości.�

�
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W� kwietniu� 2008� r.� w� UE� zdumienie� wywołała� wiadomość� o� rozporządzeniu� ministerialnym�

praktycznie� zakazującym� działalności� członkom� ruchu� religijnego� Ahmadijja.� Decyzję� tę� moEna�

postrzegać�jako�niekonstytucyjne�ograniczanie�wolności�religii,�a�zatem�jako�krok�wstecz�w�tradycji�

umiarkowania,� tolerancji� i� pluralizmu� istniejącej� w� Indonezji.� UE� podjęła� interwencję�

dyplomatyczną�w�odniesieniu�do�ruchu�Ahmadija�i�podkreśliła,�jakie�znaczenie�ma�gwarantowanie�

wszystkim� osobom� naleEącym� do� mniejszości� religijnych� prawa� do� swobodnego� praktykowania�

swojej�wiary.��

�

UE� jest� takEe� nadal� zaniepokojona� kwestią� odpowiedzialności� za� pogwałcenia� praw� człowieka�

w�przeszłości� i� traktowaniem� obrońców� praw� człowieka.� Władze� sądowe� poczyniły� niewielkie�

postępy� w� sądzeniu� osób,� które� naruszyły� prawa� człowieka� w� przeszłości.� Policja� i� siły�

bezpieczeństwa�nadal� cieszą� się� ogólną� bezkarnością.�W�niektórych� regionach� Indonezji� obrońcy�

praw�człowieka�nadal�są�naraEeni�na�zastraszanie�i�nękanie�ze�strony�sił�bezpieczeństwa.�

�

Podczas� spotkania� urzędników� wysokiego� szczebla� w� Jogjakarcie� w� marcu� 2007� r.� uzgodniono�

prowadzenie�dialogu�na� temat�praw�człowieka�między�UE�a� Indonezją.�Na�spotkaniu�dyrektorów�

politycznych� z� unijnej� trojki� i� z� Indonezji� (DEakarta,�maj� 2008)� potwierdzono�gotowość� obydwu�

stron� do� uruchomienia� regularnego�dialogu� na� temat� praw� człowieka�w� celu�wymiany� poglądów�

i�dobrych� wzorców� odnoszących� się� do� kwestii� praw� człowieka� mających� znaczenie� światowe,�

regionalne�i�miejscowe.��

�

W�Laosie�UE�nadal�śledziła�traktowanie�azylantów�z�grupy�etnicznej�Hmong,�którzy�uciekają�przed�

prześladowaniami�ze�strony�władz�laotańskich.�W�grudniu�2007�r.�nowa�trojka�nowojorska�odbyła�

posiedzenie� na� szczeblu� ekspertów� ds.� praw� człowieka� z� przedstawicielami� dwóch� organizacji�

pozarządowych:� Stowarzyszenia� Zastraszanych� Osób� i� Laotańskiej� Rady� Praw� Człowieka.�

W�marcu�2008�r.�odbyło�się�drugie�posiedzenie�nieformalnej�grupy�roboczej�rządu�Laosu�i�Komisji�

Europejskiej� ds.współpracy� w� dziedzinie� budowy� instytucji� i� reformy� administracyjnej,� dobrych�

rządów� i� praw� człowieka.� Na� posiedzeniu� UE� podkreśliła� rolę� społeczeństwa� obywatelskiego�

w�rozwoju� demokracji� i� budowaniu� kapitału� społecznego.� Unia� wyraziła� takEe� niepokój� co� do�

wymuszonej�repatriacji�laotańskiej�grupy�etnicznej�Hmong�z�Tajlandii.�UE�czynnie�propaguje�prace�

Międzynarodowego� Trybunału� Karnego� w� Laosie.� Na� przykład� w� lutym� 2008� komisarz� Benita�

FerreroNWaldner� uczestniczyła� w� zajęciach� warsztatowych� na� temat� MTK� i� społeczeństwa�

obywatelskiego� w� Laosie,� w� trakcie� których� wezwała� Laos� do� podjęcia� kroków� w� kierunku�

ratyfikacji�statutu�rzymskiego�i�zapewniła�o�poparciu�Komisji�Europejskiej�w�tej�sprawie.��

�
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UE� z� zadowoleniem� przyjęła� decyzję� rządu� Filipin� o� ratyfikacji� w� kwietniu� 2008� r.� protokołu�

fakultatywnego� do� konwencji� w� sprawie� zakazu� stosowania� tortur� i� jego� zobowiązanie� do�

zlikwidowania� plagi,� jaką� są� egzekucje� pozasądowe� dotykające� działaczy� politycznych,�

dziennikarzy,� działaczy� na� rzecz� praw� człowieka,� sędziów� i� prawników,� oraz� do� postawienia�

sprawców�przed�wymiarem�sprawiedliwości.�

�

W� następstwie� rozmów� politycznych� między� rządem� Filipin� a� UE� i� wyraEenia� przez� ten� rząd�

zainteresowania� pomocą� techniczną� ze� strony� UE,� ta� ostatnia� oświadczyła� o� swej� gotowości� do�

pomocy� w� rozwiązaniu� kwestii� egzekucji� pozasądowych� i� połoEeniu� kresu� bezkarności�

powszechnej� w� przeszłości.� W� następstwie� misji� oceny� potrzeb� przeprowadzonej� w� roku� 2007�

i�szczegółowego�przeglądu�zaleceń�ekspertów,�władze�filipińskie�i�UE�uzgodnili�sposób,�w�jaki�UE�

moEe�pomóc�w�śledztwach�w�sprawie�egzekucji�pozasądowych�i�w�ich�karaniu.�

�

Za�pośrednictwem�misji�UE�na�rzecz�wspomagania�wymiaru�sprawiedliwości,�która�ma�rozpocząć�

prace�w� roku�2008,�UE�będzie�przekazywać�wsparcie,�doradztwo,�pomoc� techniczną� i�prowadzić�

szkolenia�w� takich� dziedzinach,� jak�wymiar� sprawiedliwości�w� sprawach�karnych� (sądownictwo,�

prokuratura,� policja),� Komisja� Praw� Człowieka� ONZ� i� społeczeństwo� obywatelskie,� w� tym�

szkolenia� z� zakresu� praw� człowieka� dla� policji� i� wojska.� UE� zaproponowała� takEe� pomoc� przy�

utworzeniu� wiarygodnej� i� skutecznej� metody� stałego� nadzoru� na� szczeblu� krajowym,� w� ramach�

którego� wszystkie� zainteresowane� strony� na� Filipinach� będą� w� stanie� śledzić� postęp�

w�rozwiązywaniu�tej�kwestii.��

�

UE�zwracała�baczną�uwagę�na�Tajlandię�po�zamachu�stanu�we�wrześniu�2006�r.�i�z�zadowoleniem�

odnotowała,�Ee�23�grudnia�2007�r.�odbyły�się�demokratyczne�wybory,�po�których�urząd�objął�rząd�

cywilny.�UE�nadal�uwaEnie�obserwuje�wydarzenia�polityczne,�równieE�na�południu�Tajlandii,�skąd�

napływają� regularne� doniesienia� o� egzekucjach� pozasądowych,� wymuszonych� zaginięciach�

i�przypadkach�stosowania�tortur�przez�siły�bezpieczeństwa.�Sprawami�regularnie�poruszanymi�przez�

UE�na�spotkaniach�z�rządem�Tajlandii�jest�traktowanie�azylantów�z�grupy�etnicznej�Hmong,�którzy�

uciekają�przed�prześladowaniami�ze�strony�władz�laotańskich�i�którzy�są�zmuszani�do�powrotu�do�

Laosu�bez�niezaleEnego�nadzoru�i�ustalania�ich�statusu�jako�uchodźców,�oraz�sytuacja�nielegalnych�

imigrantów�w�Tajlandii�–�z�których�wielu�pochodzi�z�Birmy/Związku�Myanmar.��

�
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Wybory� parlamentarne,� które� odbyły� się� w� roku� 2007� w� Timorze� Wschodnim,� są� kamieniem�

milowym� na� drodze� do� budowy� społeczeństwa� oraz� utworzenia� stabilnych� i� odpowiedzialnych�

struktur�i�instytucji�demokratycznych.�UE�wyraziła�uznanie�dla�obywateli�Timoru�za�wykazanie�się�

zaangaEowaniem� na� rzecz� demokracji� i� pokoju� przez� pokojowy� i� liczny� udział� w� wyborach�

parlamentarnych.�W�lutym�2008�r.�UE�stanowczo�potępiła�próby�zamachu�na�prezydenta�RamosaN

Hortę� i� premiera� Gusmão.� Próby� te� tylko� wzmacniają� determinację� UE,� z� jaką� wspiera� ona�

instytucje� Timoru� Wschodniego� i� ich� rozwój,� tak� by� zabezpieczyć� przyszłość� kraju.� Państwa�

członkowskie� UE� i� Komisja� Europejska� są� nadal� zaangaEowane� we� wspieranie� Timoru�

Wschodniego� w� stawianiu� czoła� trudnym� wyzwaniom� obejmującym� odbudowę� sektora�

bezpieczeństwa,� ponowne� ustanowienie� państwa� prawnego� i� gwarantowanie� rozwoju� społecznoN

gospodarczego�obywatelom�Timoru�Wschodniego�w�pokojowym�i�stabilnym�środowisku.�

�

Pomimo� ogólnie� pozytywnego� kierunku� zmian� w� dziedzinie� praw� obywatelskich� i� politycznych�

w�ostatnich� latach,� Wietnam� nadal� jest� przedmiotem� szczególnej� troski� z� powodu� ograniczeń�

wolności� wyraEania� opinii� (zwłaszcza� cenzury� internetu� i� surowych� kar� więzienia� dla� tzw.�

„dysydentów� internetowych”)� i� wolności� religii,� a� takEe� ciągłego� stosowania� kary� śmierci,� co�

stanowi� niepokojący� kontrast� dla� ogólnego� pozytywnego� rozwoju� tego� kraju� w� kategoriach�

większego�otwarcia�gospodarczego�i�postępu�społecznoNgospodarczego.�

�

Dobre� rządy� i� poszanowanie� praw� człowieka� stanowią� główne� obszary� współpracy� w� ramach�

partnerstwa�UE–Wietnam.�Kwestie� te� są� regularnie� omawiane�w� ramach�podgrupy�UE–Wietnam�

i�na�szczeblu�miejscowej�trojki.�30�maja�2008�r.�w�Hanoi�odbyło�się�trzecie�posiedzenie�Podgrupy�

Wietnam–WE� ds.� Współpracy� w� dziedzinie� Budowy� Instytucji,� Reform� Administracyjnych,�

Dobrych�Rządów�i�Praw�Człowieka�w�ramach�umowy�o�współpracy�WE–Wietnam.�Podczas�tego�

posiedzenia�omówiono�kwestie�Międzynarodowego�Trybunału�Karnego,�praw�człowieka�i�dobrych�

rządów,�migracji�i�roli�społeczeństwa�obywatelskiego�oraz�uzgodniono�liczne�konkretne�inicjatywy,�

zwłaszcza� w� dziedzinie� migracji,� dobrych� rządów� i� roli� społeczeństwa� obywatelskiego,� które�

zostaną�wprowadzone�w�Eycie�przed�następnym�posiedzeniem�podgrupy�w�Brukseli�w�2009�roku.��

�
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W�dniu�10�czerwca�2008�r.�w�ramach�odbywającego�się�co�pół�roku�w�Hanoi�dialogu�UE–Wietnam�

dotyczącego� praw� człowieka� omawiano� liczne� kwestie,� w� tym� wolność� wyraEania� opinii�

i�tolerancję� religijną.�Obie�strony�postanowiły�takEe�o�działaniach�z�zakresu�polityki� i�współpracy�

technicznej� w� dziedzinie� praw� człowieka.� Dialog� ten� powinny� jeszcze� wzmóc� ogólny� plan�

Wietnamu�dotyczący�dalszego�rozwoju�stosunków�UE–Wietnam�(odnoszący�się�do�dobrych�rządów�

i� praw� człowieka)� oraz� przyszła� umowa� o� partnerstwie� i� współpracy,� negocjowana� od� listopada�

2007�r.�

�

UE� jest� czynnie� zaangaEowana�w�działania� słuEące� poprawie� jakości� Eycia� osób�w�niekorzystnej�

sytuacji� i� osób� ubogich.�Komisja� realizuje� przewidziane� na� lata� 2006–2010� i�warte� 18�mln�EUR�

przedsięwzięcie,� którego� głównym� załoEeniem� jest� poprawa� standardów� zdrowotnych� poprzez�

zapewnienie� wysokiej� jakości� profilaktyki,� lecznictwa� i� informacji� ubogim� ludziom�

zamieszkującym� Regiony� WyEyn� Północnych� i� PłaskowyEu� Centralnego.� Oprócz� tego� Komisja�

przekazuje� dotację� w� wysokości� 11,45� mln� EUR� na� realizowane� przez� Bank� Światowy�

przedsięwzięcie� mające� na� celu� zapewnienie� podstawowej� opieki� zdrowotnej� większej� liczbie�

ludności,�szczególnie�społecznościom�zamieszkującym�górskie�regiony�Wietnamu.�Przedsięwzięcie�

to�ma�pomóc�ok.�3�milionom�osób,�głównie�mniejszościom�etnicznym�i�osobom�ubogim.�

�

Oprócz�tego�UE�czynnie�propaguje�prace�Międzynarodowego�Trybunału�Karnego�w�Wietnamie.�Na�

przykład,� w� maju� 2008� roku� delegatura� KE� w�Wietnamie� zorganizowała,� wraz� z� wietnamskim�

ministerstwem� sprawiedliwości,� seminarium� regionalne� na� temat� Międzynarodowego� Trybunału�

Karnego.�Rząd�brał�udział�w�takim�seminarium�po�raz�pierwszy.�

�
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Azja�Południowa�

�

Afganistan� stanowi� nadal� jeden� z� długoterminowych� priorytetów� Unii� Europejskiej.� DuEe�

znaczenie,�jakie�Rada�przywiązuje�do�stosunków�z�Afganistanem�odzwierciedla�fakt,�Ee�w�okresie�

objętym� sprawozdaniem� Rada� przyjęła� trzy� zestawy� istotnych� konkluzji� –� w� dniach� 10� grudnia�

2007� r.,� 10� marca� 2008� r.� i� 26� maja� 2008� r.�Wszystkie� podkreślały� szczególne� znaczenie� praw�

człowieka,� których� propagowanie� jest� dla� UE� przekrojowym� priorytetem.� Szczególną� uwagę�

poświęcono�naruszeniom�praw�człowieka� związanym�z�przemocą�przeciwko�cywilom,� zwłaszcza�

naruszeniom�praw�kobiet�i�dzieci,�oraz�zniesieniu�kary�śmierci�i�eliminacji�tortur.�Ogólnie�UE�jest�

nadal� zaangaEowana� we� współpracę� z� rządem� Afganistanu� w� celu� wzmacniania� jego� instytucji�

i�metod�dotyczących�praw�człowieka.�UE�nadal�nalegała�na�realizację�planu�działania�odnoszącego�

się� do� sprawiedliwości� okresu� przejściowego.� Wzywała� takEe� rząd� Afganistanu� do� wspierania�

wolności�mediów.�

�

Prawa� człowieka� były� jednym� z� kluczowych� przedmiotów� porządku� obrad� trojki� ministerialnej,�

które� odbyły� się� w� słoweńskiej� miejscowości� Brdo� w� dniu� 21� lutego� 2008� r.� Szczególnym�

przedmiotem� rozmów� była� kara� śmierci� oraz� sytuacja� kobiet� i� dziewcząt� w�Afganistanie.� Prawa�

człowieka�były�takEe�tematem�wizyty�WP�UE�Javiera�Solany�w�Afganistanie�21�kwietnia�2008�r.�

Wykorzystał�on�tę�okazję,�by�poruszyć�róEne�kwestie�będące�przedmiotem�troski�w�stosunkach�UE–

Afganistan,�w�tym�kwestię�kary�śmierci.�

�

Ostatnio,�w�dniu�12�czerwca�2008�r.�UE�odegrała�znaczącą�rolę�na�konferencji�paryskiej�na�temat�

Afganistanu.�Wszystkie�podmioty�reprezentowane�na�konferencji�zobowiązały�się�do�propagowania�

poszanowania�praw�człowieka�w�przypadku�wszystkich�Afgańczyków.�Na�konferencji�odnotowano,�

jak� istotne� znaczenie� ma� ochrona� praw� człowieka� dla� ustanowienia� państwa� prawnego.� Jest� to�

dziedzina,� w� której� naleEy� odnotować� szczególny� udział� UE� w� związku� z� jej� misją� policyjną�

EUPOL� Afganistan.� Na� konferencji� zobowiązano� się� takEe� do� wspierania� realizacji� krajowego�

planu� działania� na� rzecz� kobiet� i� podkreślono,� Ee�w� dalszym� ciągu� naleEy� dbać� o� przestrzeganie�

międzynarodowego�prawa�humanitarnego.�

�
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UE� nadal� obserwowała� sytuację� w� Bangladeszu� w� następstwie� wizyty� trojki� dyrektorów�

regionalnych�w�Dhace�w�dniach�6–9�czerwca�2007�r.�W�całym�okresie�objętym�sprawozdaniem�UE�

preferowała� dyskretne� działania� dyplomatyczne,� przypomocy� których� przekazywała� rządowi�

przejściowemu� i� społeczeństwu� obywatelskiemu� liczne� ukierunkowane� komunikaty.� UE�

z�zadowoleniem�przyjęła�działania�mające�na�celu�utworzenie�Narodowej�Komisji�Praw�Człowieka�

w� Bangladeszu,� oczekując,� Ee� będzie� ona� przestrzegała� zasad� paryskich.� W� bardziej� ogólnym�

zakresie� UE� nadal� śledziła� proces� reform� politycznych� w� Bangladeszu,� w� tym� dąEenie� do�

zwalczenia� korupcji,� ze� szczególnym� naciskiem� na� przestrzeganie� przez� Bangladesz�

międzynarodowych�zobowiązań�w�zakresie�praw�człowieka.�UE�regularnie�poruszała�kwestie�praw�

człowieka� w� kontaktach� z� władzami� Bangladeszu.� Najlepsza� okazja� do� omówienia� kwestii�

będących�przedmiotem�wspólnej� troski�nadarzyła� się�podczas�wizyty�w�Brukseli� radcy� (ministra)�

ds.� zagranicznych�Chowdhury'ego�w�kwietniu�2008� r.,�kiedy� to�odbył�on�spotkania�z�WP�Solaną�

i�komisarz� FerreroNWaldner.� W� trakcie� wizyty� UE� było� przede� wszystkim� wezwała� rząd�

przejściowy,�by�dotrzymywał�ustalonego�przez�ten�rząd�harmonogramu�powrotu�do�demokracji.�

�

Od� czasu� zawieszenia� wyborów� w� styczniu� 2007� r.� UE� popierała� stworzenie� warunków� dla�

przeprowadzenia� wiarygodnych� wyborów� parlamentarnych� do� grudnia� 2008� r.� W� tym� celu�

w�czerwcu�2008�r.�UE�wysłała�do�Bangladeszu�misję�rozpoznawczą.�Jej�zadaniem�było�ustalenie,�

czy� ponowne� wprowadzenie� zawieszonej� w� dniu� 11� stycznia� 2007� r.� unijnej� misji� obserwacji�

wyborów,�która�nadzorowałaby�wybory�parlamentarne�mające�się�odbyć�w�grudniu�2008�r.,�byłoby�

przydatne,�wykonalne�i�celowe�zgodnie�z�kryteriami�przedstawionymi�w�komunikacie�dotyczącym�

pomocy�UE�przy�wyborach�i�ich�obserwacji�(COM(2000)�191�wersja�ostateczna).�

�

Unia�Europejska�nadal�wspierała�dobre� rządy�w�Bhutanie�w� trakcie�historycznego� roku�dla� tego�

kraju.� W� dniu� 24� marca� 2008� r.� obywatele� Bhutanu� po� raz� pierwszy� w� historii� wybrali�

zgromadzenie� narodowe.�Aby� nadzorować� ten� proces,�UE�wysłała� do� Bhutanu�misję� obserwacji�

wyborów,�która�przedstawiła�ogólnie�pozytywną�ocenę�przemian�demokratycznych�prowadzących�

do�ustanowienia�monarchii�konstytucyjnej�i�dających�gwarancje�poszanowania�praw�podstawowych�

obywateli.�
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W� odniesieniu� do� Indii� troską� napawa� ciągła� dyskryminacja� mniejszości� i� najsłabszych� grup�

społecznych� oraz� przemoc,� z� jaką� się� spotykają.� Stosunki� UE� z� Indiami� nadal� rozwijają� się�

w�ramach�wspólnego�planu�działania�uzgodnionego�7�września�2005�r.�w�New�Delhi.�Ósmy�szczyt�

Indie–Unia�Europejska� odbył� się�w�Delhi�30� listopada�2007� r.�Obie� strony�potwierdziły�wspólne�

zaangaEowanie� na� rzecz� wartości� demokracji,� praw� podstawowych,� pluralizmu,� praworządności�

i�poszanowania�praw�człowieka.�Oprócz�tego�przywódcy�podkreślili,�jakie�znaczenie�ma�połoEenie�

kresu� bezkarności� sprawców� ludobójstwa,� zbrodni�wojennych� i� zbrodni� przeciwko� ludzkości.�Na�

szczycie�UE�i�Indie�uzgodniły,�Ee�będą�współpracować�ze�sobą�przy�wzmacnianiu�roli�Rady�Praw�

Człowieka.�W�dniu�15�lutego�2008�r.�trojka�UE�i�jej�indyjscy�odpowiednicy�przeprowadzili�czwarty�

dialog�dotyczący�praw�człowieka,�do�którego�rozwijania�i�intensyfikacji�UE�się�zobowiązała.�

�

W�dniu�27�września�2007�r.�UE�wydała�oświadczenie,�w�którym�m.in.�wyraEała�swoje�całkowite�

wsparcie� dla� procesu� reform� demokratycznych� na� Malediwach.� UE� nadal� pośredniczyła� we�

popieraniu� współpracy� między� partiami� z� myślą� o� przyjęciu� konstytucji,� która� byłaby� do�

zaakceptowania� przez� wszystkich� obywateli� Malediwów� i� która� gwarantowałaby� ich� prawa�

podstawowe.�

�

UE�wysłała�w�grudniu�2007�r.�–�po�raz�kolejny�w�ciągu�ostatnich�czterech�lat�–�trojkę�dyrektorów�

regionalnych� z� wizytą� do� �epalu.� Głównym� celem� tej� wizyty� było� zaoferowanie� obywatelom�

Nepalu� stałego� wsparcia� po� to,� by� zapewnić� przejmowanie� przez� naród� odpowiedzialności� za�

proces� pokojowy.� Spotkania� z� przedstawicielami� społeczeństwa� obywatelskiego,� w� tym�

z�obrońcami� praw� człowieka� i� przedstawicielami� grup� znajdujących� się� na� marginesie�

społeczeństwa,� stanowiły� istotną� część� programu.� Szczególnym� priorytetem� dla� trojki� było�

wezwanie�wszystkich�stron�do�podtrzymywania�praworządności�i�rozprawienia�się�z�bezkarnością,�

tak�by�obywatele�Nepalu�mogli�Eyć�bez�strachu.�Konkretnie�UE�nalegała�na�rząd,�by�działał�zgodnie�

z� ostatnimi� orzeczeniami� Sądu� NajwyEszego� dotyczącymi� łamania� praw� człowieka.� Trojka�

naciskała� takEe� na� rząd,� by� realizował� swoje� porozumienia� z� grupami� znajdującymi� się� na�

marginesie�społeczeństwa.�Kilka�miesięcy�później,�po�zawarciu�historycznego�porozumienia�przez�

partie� polityczne,� UE� –� na� wniosek� rządu� Nepalu� –� odegrała� istotną� rolę� przy� obserwowaniu�

wyborów� do� Zgromadzenia� Konstytucyjnego.� Wybory� te� otwierają� przed� Nepalem� nową�

perspektywę� –� nowego� państwa� z� udziałem�wszystkich� grup� społecznych,� opartego� na� równych�

prawach�i�równości�wobec�prawa.�

�
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W� latach�2007–2008�UE�zwracała� szczególną�uwagę�na�Pakistan.�Było� to� spowodowane�przede�

wszystkim� przygotowaniami� do� powszechnych� wyborów� parlamentarnych,� które� odbyły� się� 18�

lutego� 2008� r.�UE�odegrała�w� tym�procesie� pozytywną� i� konstruktywną� rolę� przez�wysłanie� tam�

misji�obserwacji�wyborów.�Przyczyniła�się�ona�do�ogólnej�akceptacji�wyników�wyborów�w�trudnej�

sytuacji,�co�spowodowało,�Ee�demokracja�w�Pakistanie�zaczęła�się�cieszyć�większym�publicznym�

zaufaniem.� Rada� z� zadowoleniem� przyjęła� zarówno� ustanowienie� nowych� rządów� na� szczeblu�

federalnym� i� regionalnym,� jaki� i� wstępne� działania� podjęte� w� celu� przywrócenia� niezaleEności�

wymiarowi� sprawiedliwości.� Od� tego� czasu� UE� podkreślała� swoje� zobowiązanie� do� stałego�

wspierania�obywateli� i� rządu�Pakistanu�w�ramach� intensywniejszego�dialogu.�Jednym�z�głównym�

priorytetów�UE� jest� propagowanie� praw� człowieka,� ze� zwróceniem� szczególnej� uwagi� na� prawa�

kobiet� i� dzieci.� Wyrazem� tego� zobowiązania� jest� wymiana� poglądów� na� temat� praw� człowieka�

odbywająca� się� dwa� razy�w� roku�między� szefami�misji�UE�w� Islamabadzie� a� przedstawicielami�

rządu� Pakistanu.� UE� pragnie� zbadać,� w� jaki� sposób� moEna� wspierać� umacnianie� instytucji�

demokratycznych,�ze�szczególnym�uwzględnieniem�tworzenia�instytucji�i�reformy�prawodawstwa.�

�

W� okresie� objętym� sprawozdaniem�Unia� Europejska� z� niepokojem� obserwowała� pogarszanie� się�

sytuacji� w� zakresie� praw� człowieka� w� Sri� Lance.� W� szczególności� UE� wyraziła� głębokie�

ubolewanie� z� powodu� decyzji� rządu� Sri� Lanki� o� anulowaniu� porozumienia� o� zawieszeniu� broni�

zawartego�w�roku�2002�z�Tygrysami�Wyzwolenia�Tamilskiego�Ilamu�(LTTE).�Decyzja�ta�i�bieEąca�

kampania� wojskowa� spowodowały� dodatkowe� pogorszenie� trudnej� sytuacji� w� kraju,� co� dotyczy�

takEe� sytuacji� humanitarnej� i� praw� człowieka.� UE� równieE� była� zaniepokojona� aktami� terroru�

popełnianymi� w� tym� czasie� przez� LTTE� –� które� osiągnęły� niespotykane� natęEenie� –� łącznie�

z�masowymi� atakami� na� cywilów;� równie� niepokojące� były� powaEne� naruszenia� praw� człowieka�

przez� LTTE,� obejmujące� zabójstwa� konkretnych� osób,� wykorzystywanie� dzieciNEołnierzy�

i�przymusowe�wcielanie�do�armii.�

�
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W� obliczu� tej� sytuacji�w�marcu� 2008� r.� UE� postanowiła�wysłać� do� Sri� Lanki� trojkę� dyrektorów�

regionalnych.�Podkreśliło�to�wiąEące�zobowiązania�UE�i�Sri�Lanki�w�ramach�podpisanych�przez�nie�

konwencji�międzynarodowych,�szczególnie�tych�dotyczących�praw�człowieka�i�międzynarodowego�

prawa� humanitarnego.� Trojka� poinformowała,� E� UE� jest� powaEnie� zaniepokojona� ciągłymi�

doniesieniami�o� łamaniu�praw� człowieka�w�Sri�Lance�–�które�dają�obraz�powszechnej� atmosfery�

bezkarności,� o� rozpowszechnionych� porwaniach,� zaginięciach,� stosowaniu� tortur�

i�nieuzasadnionego� aresztowania� oraz� kierowaniu� ataków� na� dziennikarzy.� Z� ubolewaniem�

odnotowano�postanowienie�Międzynarodowej�NiezaleEnej�Grupy�Wybitnych�Osobistości� (IIGEP)�

o�zakończeniu�współpracy�z�Prezydencką�Komisją�Śledczą�z�powodu�obaw�o�zgodność�jej�działań�

z�normami�międzynarodowymi� i�z�uwagi�na�brak�poparcia� instytucjonalnego�dla�prac� tej�komisji.�

UE�podkreśliła,�Ee�wezwania�ze�strony� IIGEP�i�Wysokiego�Komisarza�ONZ�ds.�Praw�Człowieka,�

do� tego,�by� rząd�przedstawił� faktyczne�rezultaty,�są�powaEne� i�Ee� rząd�powinien�uwzględniać� ich�

zalecenia,� przekazywać� sprawy� do� sądu� i� zapewniać� skuteczną� i� niezaleEną� obserwację�

przestrzegania� praw� człowieka.� UE� podkreśliła� takEe� znaczenie,� jakie� ma� zagwarantowanie�

norweskiemu� mediatorowi� dostępu� do� Kilinochchi� w� celu� przekazania� LTTE� kluczowych�

informacji�o�powrocie�do�procesu�pokojowego,�przestrzeganiu�zasad�dotyczących�dostępu�pomocy�

humanitarnej�i�praw�człowieka.�

�

Kwestie�będące�przedmiotem�troski�UE�zostały�ponownie�poruszone�na� forum�Wspólnej�Komisji�

UE–Sri�Lanka�w�czerwcu�2008�r.�

�

�
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Kraje�Pacyfiku�

�

Unia� Europejska� była� nadal� zaniepokojona� wewnętrzną� sytuacją� w� Republice� FidHi� oraz�

opóźnieniami�w�realizacji�zobowiązań�złoEonych�przez�władze�FidEi�w�Brukseli�w�dniu�18�kwietnia�

2007�r.�w�ramach�konsultacji�na�mocy�art.�96�umowy�o�partnerstwie�AKP–WE.�W�czerwcu�2008�r.�

UE�przeprowadziła�na�FidEi�misję�wyjaśniającą�mającą�na�celu�weryfikację�postępów�w�realizacji�

zobowiązań�złoEonych�w�ramach�konsultacji�na�mocy�art.�96,�a�dotyczących�demokracji,�państwa�

prawnego�i�praw�człowieka;� innym�celem�było�przyjrzenie�się� innym�sprawom�budzącym�obawy.�

Misja�posłuEyła�ponownemu�zaznaczeniu�przez�UE�jej�podejścia�do�kryzysu�będącego�następstwem�

zamachu� stanu� w� grudniu� 2006� roku,� było� takEe� próbą� podtrzymania� konstruktywnego� dialogu�

opartego� na�wspólnych�wartościach.�W� ramach�misji� omówiono� takEe� główne� sprawy�poruszone�

w�piśmie�tymczasowego�premiera�Bainimaramy�z�dnia�9�maja�2008�r.�adresowanego�do�komisarza�

Louisa� Michela,� w� którym� to� piśmie� wspomniano� o� moEliwości� odroczenia� wyborów� w� celu�

umoEliwienia�przeprowadzenia� reformy�ordynacji�wyborczej.�Wprawdzie� sama�misja�była�udana,�

lecz� sytuacja� w� kraju� jest� bardzo� delikatna;� UE� postanowiła� zatem� bardzo� uwaEnie� się� jej�

przyglądać.� UE� wyraziła� takEe� swój� niepokój� z� powodu� doniesień� o� rzekomych� naduEyciach�

popełnionych� przez� wojsko� i� policję� wobec� osób� aresztowanych� i� podejrzanych� o� spiskowanie�

w�celu�obalenia�rządu�tymczasowego�FidEi.�W�związku�z�tym�w�zimie�roku�2007�prezydencja�UE�

wezwała� władze� do� dopilnowania,� by� przestrzegano� zasad� państwa� prawnego� i� sprawiedliwego�

procesu� sądowego.� UE�wezwała� rząd� tymczasowy� FidEi� do� przeprowadzenia� –� zgodnie� z� wyEej�

wymienionymi� zobowiązaniami� –� kompleksowego� dochodzenia� w� sprawie� domniemanych�

naduEyć.��

�

6.7.� Ameryka�Łacińska�i�Karaiby�

�

UE�uwaEnie�obserwuje� sytuację�w�zakresie�praw�człowieka� i�bezpieczeństwa�w�krajach�Ameryki�

Łacińskiej� i� Karaibów� i� przywiązuje� wielką� wagę� do� ciągłego� procesu� budowania� demokracji�

i�pokojowych� przemian� demokratycznych� w� tym� regionie.� UE� ściśle� współpracuje� z� regionem�

w�tych� sprawach� w� ramach� układów� wielostronnych� oraz� wspiera� finansowo� przedsięwzięcia�

i�programy�mające�na�celu�ochronę�i�propagowanie�praw�człowieka,�w�tym�praw�ludów�tubylczych,�

demokratyzacji� i� braku� dyskryminacji;� UE� wykorzystuje� do� tego� w� szczególności� europejski�

instrument� na� rzecz� demokracji� i� praw� człowieka� oraz� instrument� na� rzecz� stabilności.� UE�

przyczynia�się�do�utrwalenia�demokracji�w�regionie�m.in.�przez�wysyłanie�swoich�misji�obserwacji�

wyborów.�Dwie�takie�misje�zostały�tam�wysłane�w�2007�roku�(do�Ekwadoru�i�Gwatemali).��
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Klauzule�praw� człowieka� stanowią� integralną� część�wszystkich�porozumień,� zarówno� juE� zawartych,�

jak� i� negocjowanych� z� krajami� regionu.� Obecnie� UE� negocjuje� układy� o� stowarzyszeniu� z� krajami�

Ameryki�Środkowej,�Wspólnotą�Andyjską�i�Mercosurem,�które�to�umowy�obejmują�punkty�na�temat�

dialogu�politycznego,�współpracy� i� liberalizacji�handlu.�Kwestie�praw�człowieka� i�bezpieczeństwa�są�

waEne� i� są� uwzględniane� we� wszystkich� rozdziałach� umów.� Prawa� człowieka� omawiane� są� takEe�

w�kontekście�nowych�partnerstw�strategicznych�przewidzianych�z�Brazylią�i�Meksykiem.�W�przypadku�

niektórych�krajów,� takich� jak�Argentyna,�dialogi� sektorowe�na� temat�praw�człowieka� stanowią� część�

regularnych� konsultacji� politycznych.� W� ramach� obecnych� umów� o� stowarzyszeniu�

zinstytucjonalizowany�dialog�polityczny�został�nawiązany�z�Chile� i�Meksykiem.�Dialog� ten�obejmuje�

regularne�rozmowy�na�temat�praw�człowieka�na�szczeblu�wyEszych�rangą�urzędników.��

�

Na�V�szczycie�w�Limie�(16�maja�2008�r.)�przywódcy�UE�i�krajów�Ameryki�Łacińskiej�i�Karaibów�

powtórzyli,� Ee� poszanowanie� praworządności� oraz�wartości� i� zasad� demokracji� i� praw� człowieka�

mają� pierwszorzędne� znaczenie� w� ramach� solidarności� i� równości� oraz� stanowią� podstawę�

strategicznego� partnerstwa�między�UE� a� tymi� krajami.� Przywódcy� zobowiązali� się� do� znacznego�

poprawienia� jakości� Eycia� swoich� obywateli� w� ramach� powszechnych� praw� człowieka�

obejmujących� prawa� obywatelskie,� kulturowe,� gospodarcze,� polityczne� i� społeczne� oraz�

podstawowe� wolności� dla� wszystkich� bez� jakiejkolwiek� dyskryminacji.� W� deklaracji� z� Limy�

zwrócono� równieE�uwagę�na�pogarszające� się�bezpieczeństwo�Eywnościowe�oraz�wezwano� rządy�

i�organizacje�międzynarodowe�do�poprawy� realizacji�praw�obywateli�do�poEywienia� jako� jednego�

z�aspektów� praw� człowieka.� Kwestie� praw� człowieka� poruszano� takEe� na� mniejszych� szczytach,�

dotyczących� danych� subregionów� kontynentu,� oraz� na� spotkaniach� dwustronnych� między�

przywódcami�UE�a�przywódcami�krajów�Ameryki�Łacińskiej�i�Karaibów�w�Limie.�

�

UE� uwaEnie� obserwuje� sytuację� w� zakresie� praw� człowieka� w� Ameryce� Środkowej� i� popiera�

starania� tego� regionu� na� rzecz� sprostania� wyzwaniom� bezpieczeństwa� demokratycznego.� Na�

szczycie�UE–Ameryka�Środkowa�w�Limie�17�maja�2008�r.�UE�z�zadowoleniem�przyjęła�znaczne�

postępy�poczynione�w� tej� dziedzinie�przez� region�Ameryki�Środkowej,� będące� głównie� skutkiem�

przyjęcia� serii� inicjatyw,� w� tym� strategii� bezpieczeństwa� dla� Ameryki� Środkowej,� mających� za�

zadanie�rozwiązanie�problemów�przemocy�oraz�problemów�związanych�z�zagroEoną�młodzieEą�lub�

młodzieEą�będącą�w�konflikcie�z�prawem144.�Komisja�wspiera�starania�w�zakresie�bezpieczeństwa�

na�szczeblu�krajowym�i�regionalnym�przez�liczne�działania�z�zakresu�współpracy�przy�zapobieganiu�

przestępczości�nieletnich,�integracji�regionalnej�i�reformy�wymiaru�sprawiedliwości.�

�
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W� Gwatemali� szefowie� misji� UE� utworzyli� grupę� roboczą� sprawdzającą� doniesienia�

o�naruszeniach� praw� człowieka,� zwłaszcza� dotyczące� obrońców� praw� człowieka,� i� proponującą�

odpowiednie� rozwiązania.� MoEna� przedstawić� następujące� pozytywne� dokonania:� utworzenie�

Międzynarodowej� Komisji� Śledczej� przeciwko� Bezkarności� Sprawców� w� Gwatemali� (CICIG)�

wspieranej� finansowo� przez� państwa� członkowskie� i� Komisję;� ratyfikacja� konwencji� haskiej�

i�przyjęcie�ustawy�wykonawczej�do�niej�oraz�utworzenie�nowej�Krajowej�Rady�ds.�Adopcji�mającej�

za� zadanie� zatwierdzanie� i� nadzorowanie� procedur� prawnych� regulujących� adopcje�

międzynarodowe;� przyjęcie� ustawy� o� kobietobójstwie� i� przemocy�wobec� kobiet,� do� której� prace�

przygotowawcze� wspierała� Komisja� w� ramach� przedsięwzięcia� dotyczącego� reformy� wymiaru�

sprawiedliwości;�a�takEe�ogólne�zaangaEowanie�państwa�w�międzynarodowe�mechanizmy�ochrony�

praw� człowieka,� łącznie� ze� wsparciem� dla� Rady� Praw� Człowieka.� W� rozmowach� z� władzami�

Gwatemali�UE�wyraziła� swój� głęboki� niepokój�w� związku� z� przyjęciem� tzw.� ustawy� regulującej�

złagodzenie� wyroku� śmierci� i� z� zadowoleniem� przyjęła� decyzję� prezydenta� Gwatemali�

o�zawetowaniu�tej�ustawy.�

�

UE�jest�zaniepokojona�rosnącym�brakiem�bezpieczeństwa�i�szerzącą�się�przemocą�w�Meksyku,�ale�

docenia� starania� tego� państwa� na� rzecz� propagowania� i� obrony� praw� człowieka� w� sposób�

wielostronny,� zwłaszcza� na� forum� Rady� Praw� Człowieka;� UE� nadal� omawiała� kwestie� praw�

człowieka� i� bezpieczeństwa,�w� tym�kobietobójstwa,�w� ramach� regularnego�dialogu� politycznego,�

m.in.� na� szczeblu�ministerialnym.� Komisja� nadal� wspiera� –� zwłaszcza� na� szczeblu� państwowym�

i�lokalnym� –� przedsięwzięcia� i� działania�mające� na� celu� poprawę� przestrzegania� praw� człowieka�

w�Meksyku.�

�
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JeEeli� chodzi� o�Wspólnotę� Andyjską,� to� w� ciągu� ostatniego� roku� UE� konsekwentnie� potępiała�

wszelkie�naruszenia�praw�człowieka�i�akty�terroru�w�Kolumbii,�bez�względu�na�to,�kto�je�popełnił.�

Rada� wyraziła� swoje� uznanie� w� związku� z� poprawą� sytuacji� bezpieczeństwa� i� ze� wzmoEonymi�

działaniami� rządu� Kolumbii� na� rzecz� przywrócenia� pokoju� i� sprawiedliwości� w� bardzo� złoEonej�

sytuacji.�Nadal� jednak�nie�wprowadzono�w�Eycie�ustawy�o�sprawiedliwości� i�pokoju,�stanowiącej�

w�Kolumbii� ramy�prawne�dla� sprawiedliwości�okresu�przejściowego.�UE�wezwała� rząd�Kolumbii�

do� wspierania� szybkiego� i� sprawnego� wprowadzania� w� Eycie� wszystkich� aspektów� tej� ustawy,�

i�priorytetowego� traktowania� prawa� ofiar� do� prawdy,� sprawiedliwości� i� zadośćuczynienia.� Rada�

uczestniczyła�w�tym�procesie,�m.in.�wspomagając�organizacje�ofiar�w�ramach�instrumentu�na�rzecz�

stabilności.�UE�wezwała�wszystkie� nielegalne� ugrupowania� zbrojne� do� szczerego� zaangaEowania�

się� w� poszukiwanie� w� drodze� negocjacji� rozwiązania� wewnętrznego� konfliktu� zbrojnego.� Rada�

ponowiła� Eądanie� niezwłocznego� i� bezwarunkowego� uwolnienia� przez� nielegalne� ugrupowania�

zbrojne� przetrzymywanych� zakładników� oraz� zaniechania� dalszych� uprowadzeń.� W� licznych�

kontaktach� z� władzami� Kolumbii� UE� poparła� determinacją� rządu� Kolumbii,� z� jaką� zamierza� on�

doprowadzić� do� zwiększenia� poszanowania� praw� człowieka� przez� siły� zbrojne� i� z� zadowoleniem�

przyjęła�poczynione�w�tym�kierunku�postępy.�UE�wyraziła� takEe�swoje�zaniepokojenie�z�powodu�

nowej�fali�ataków�na�obrońców�praw�człowieka,�związkowców�i�inne�zagroEone�grupy�oraz�gróźb�

kierowanych� pod� ich� adresem,� i� wezwała� rząd� do� publicznego� potępienia� tych� czynów,�

jednocześnie�stosując�wzmoEone�środki�w�celu�ochrony�osób�zagroEonych.�Rada�wyraziła�niepokój�

z� powodu� pojawienia� się� nowych� ugrupowań� paramilitarnych� i� innych� zbrojnych� grup�

przestępczych� i� wezwała� rząd� Kolumbii� do� wzmoEenia� bieEących� starań� oraz� intensyfikacji�

środków� stosowanych� do� zwalczania� tych� grup145.� UE� utrzymywała� równieE� regularne� kontakty�

z�organizacjami� pozarządowymi� w� Bogocie� i� Brukseli.� Podejmowała� takEe� interwencje�

dyplomatyczne,� a� w� maju� 2008� r.� wydała� deklarację� wyraEającą� zaniepokojenie� w� związku�

z�licznymi�morderstwami�popełnionymi�na�przywódcach�organizacji�społecznych�i�obrońcach�praw�

człowieka�oraz�w�związku�groźbami�śmierci�wobec�nich.�

�

W�Peru�UE�podjęła�kilka�interwencji�dyplomatycznych�w�sprawie�dokonywanych�przez�rząd�prób�

rozszerzenia�zakresu�kary� śmierci� i�przypomniała�zobowiązania�Peru�w� ramach�paktu�z�San�José�

oraz�amerykańskiego�systemu�praw�człowieka.�Po�części�ze�względu�na�wysiłki�dyplomatyczne�UE�

Kongres�Peru�odrzucił�proponowane�poprawki�do�konstytucji.�

�

�������������������������������������������������
145� Konkluzje�Rady,�dok.�15040/07.�
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UE�z�zadowoleniem�przyjęła�uczestnictwo�obywateli�Wenezueli�w�referendum�2�grudnia�w�sprawie�

reform�konstytucyjnych�i�odnotowała,�Ee�odbyło�się�ono�w�sposób�przejrzysty.�W�trakcie�kontaktów�

z�przedstawicielami�róEnych�ugrupowań�w�Wenezueli�UE�przypomniała�o�potrzebie�poszanowania�

zasad� demokratycznych� i� praw� człowieka� oraz� ponownie� stwierdziła,� Ee� zamierza� zdecydowanie�

popierać�utrwalanie�demokracji�i�dobrych�rządów�w�Wenezueli,�jak�równieE�łagodzenie�problemów�

ubóstwa,�nierówności�i�wykluczenia.�

�

JeEeli� chodzi� o� Karaiby,� to� w� konkluzjach� dotyczących� polityki� UE� wobec� Kuby� przyjętych�

w�czerwcu� 2008� r.� Rada� wzywa� rząd� Kuby� do� skutecznej� poprawy� sytuacji� w� zakresie� praw�

człowieka� przez� m.in.� bezwarunkowe� zwolnienie� wszystkich� więźniów� politycznych,� łącznie�

z�tymi,� którzy� zostali� zatrzymani� i� skazani� w� roku� 2003.� Jest� to� dla� UE� jeden� z� kluczowych�

priorytetów.� Rada� wezwała� takEe� rząd� Kuby� do� ułatwiania� międzynarodowym� organizacjom�

humanitarnym� dostępu� do� kubańskich� więzień.� Rada� ponadto� wezwała� władze� kubańskie� do�

ratyfikacji� i� wprowadzenia� w� Eycie� niedawno� podpisanych� Międzynarodowego� paktu� praw�

obywatelskich� i� politycznych� oraz� Międzynarodowego� paktu� praw� gospodarczych,� społecznych�

i�kulturalnych�oraz�do�działania�zgodnie�ze�zobowiązaniem�do�przestrzegania�praw�człowieka,�jakie�

Kuba�przyjęła�na�siebie�przez�podpisanie�wyEej�wymienionych�paktów.�

�

Przy� okazji� przedłuEenia� wspólnego� stanowiska� wobec� Kuby� Rada� potwierdziła� dwutorowe�

podejście,� zgodnie�z�którym�UE�będzie�kontynuować�dialog�dotyczący�praw�człowieka�z� rządem�

i�pokojowo�nastawionym� społeczeństwem�obywatelskim.�Państwa� członkowskie� są� zgodne� co� do�

tego,� Ee� podczas� wizyt� na� wysokim� szczeblu� naleEy� zawsze� podnosić� kwestie� praw� człowieka;�

w�stosownych�przypadkach�przy�okazji�wizyt�na�wysokim�szczeblu�będą� odbywały� się� spotkania�

z�demokratyczną�opozycją.�

�

UE� ponowiła� równieE� swój� apel� do� rządu� kubańskiego� o� zapewnienie� wolności� informacji�

i�wyraEania� opinii� –� takEe� poprzez� dostęp� do� Internetu� –� oraz� wezwała� go� do�współpracy�w� tej�

kwestii146.�

�
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146� Konkluzje�Rady,�dok.�11076/08.�
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UE�nadal�podtrzymywała�przywracanie�demokracji�w�Haiti,�wspierając� operację�pokojową�Rady�

Bezpieczeństwa� ONZ� MINUSTAH� i� wspomagając� proces� wyborczy.� Ogólna� poprawa�

bezpieczeństwa� głównie� spowodowana� działaniami� podejmowanymi� przez� MINUSTAH�

w�dzielnicach�nędzy�w�największych�miastach�Haiti�umoEliwiła�uruchomienie�działań�mających�na�

celu� utrwalenie� delikatnej� stabilności.� W� ramach� nowego� instrumentu� na� rzecz� stabilności�

uruchomiono� program� odbudowy� dzielnicy� Martissant� w� PortNauNPrince.� UE� nadal� wspomagała�

rząd�w�jego�staraniach�na�rzecz�rozwiązania�trudnej�sytuacji�sądownictwa�i�więziennictwa�w�Haiti.�

W� trakcie� dialogu� politycznego� między� UE� a� rządem� Haiti� w� ramach� inicjatywy�WE� na� rzecz�

krajów� w� niestabilnej� sytuacji� będą� dalej� omawiane� prawa� człowieka� ze� szczególnym�

uwzględnieniem�sytuacji�dzieci�i�bezpieczeństwa�Eywnościowego.�

�

7.� A�ALIZA�EFEKTYW�OŚCI�DZIAŁAŃ�I�I�STRUME�TÓW�UE�

�

Propagowanie� i� ochrona� praw� człowieka� i� podstawowych� wolności� oraz� demokracji�

i�praworządności� są� zasadami,� które� Unia� Europejska� pragnie� uwzględniać� nie� tylko� w� swoich�

kierunkach�polityki�wewnętrznej,�lecz�takEe�w�stosunkach�zewnętrznych.��

�

W� rezultacie,� jak� to� podkreślano� w� całym� niniejszym� sprawozdaniu,� UE� stała� się� kluczowym�

podmiotem� w� dziedzinie� praw� człowieka.� W� tym� celu� opracowana� została� szeroka� gama�

instrumentów� słuEących� upowszechnianiu� i� ochronie� praw� człowieka.� Wytyczne� na� temat�

priorytetowych� kwestii� tematycznych� (kary� śmierci,� tortur,� obrońców� praw� człowieka,� dzieciN

Eołnierzy,� praw� dziecka� itd.),� publiczne� oświadczenia,� interwencje� dyplomatyczne� w� sprawie�

poszczególnych� przypadków� łamania� praw� człowieka,� dialogi� lub� konsultacje� z� państwami�

trzecimi,�wspólne�stanowiska�oraz�wspólnotowy�instrument�finansowania�przedsięwzięć�z�zakresu�

społeczeństwa�obywatelskiego�w�dziedzinie�praw�człowieka�i�demokracji�są�narzędziami,�z�których�

Unia�Europejska�korzysta�przy�propagowaniu�praw�człowieka.��

�
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Konkluzje�Rady�Europejskiej�

�

Jednym�z�najwaEniejszych�osiągnięć�w�okresie�objętym�sprawozdaniem�jest�niewątpliwie�przyjęcie�

przez� Radę� Europejską� w� czerwcu� 2008� r.� konkluzji� dotyczących� praw� człowieka,� a� konkretnie�

praw� dziecka,� zwłaszcza� zaś� dzieci� w� konfliktach� zbrojnych.�W� konkluzjach� tych� potwierdzono�

potrzebę�wszechstronnego�podejścia�do�praw�dzieci�w�konfliktach�zbrojnych,�które�obejmowałoby�

bezpieczeństwo,� rozwój� i� prawa� człowieka.� Konkluzje� odzwierciedlają� wysiłki� na� rzecz� coraz�

szerszego� uwzględniania� praw� dzieci� w� konfliktach� zbrojnych� w� polityce� rozwojowej� UE�

i�programowaniu� działań� na� rzecz� rozwoju� (w� odniesieniu� do� których� Rada� GAERC� przyjęła�

konkluzje�w�maju),�w� operacjach�WPZiB� (wraz� ze� zmienioną� listą� przyjętą�w�maju� przez�Radę�

GAERC)� oraz�w� przyjmowaniu� zmienionych�wytycznych� i� publikacji� dokumentów� odnoszących�

się�do�uwzględniania�praw�człowieka�w�ramach�operacji�WPZiB.�

�

Włączanie�kwestii�dotyczących�praw�człowieka�do�polityki�UE�

�

Włączanie�praw�człowieka�do� głównego�nurtu�polityk�UE� stało� się�w�ostatnich� latach� bardzo�

powszechne,�zwłaszcza�w�ramach�europejskiej�polityki�bezpieczeństwa�i�obrony,�w�szczególności�

przez� coraz� częstsze� mianowanie� doradców� ds.� praw� człowieka� i� problematyki� płci� w� ramach�

wszystkich�misji�WPZiB.�Strategię�tę�ilustruje�praktyka�polegająca�na�stałym�uwzględnianiu�praw�

człowieka�w�operacjach�zewnętrznych,�zwłaszcza�przez�mianowanie�doradców�ds.�praw�człowieka�

i� problematyki� płci.� Doradcy� ci� odpowiadają� m.in.� za� stałą� obserwację� problemu� dzieci�

w�konfliktach�zbrojnych� i�składanie�sprawozdań�na�ten�temat.�W�okresie�objętym�sprawozdaniem�

UE� dołoEyła� dodatkowych� starań,� by� uczynić� swoją� politykę� praw� człowieka� bardziej� spójną�

i�przejrzystą.� WaEne� jest,� by� polityka� ta� była� skuteczniejsza� i� by� prawa� człowieka� były�

uwzględniane�we�wszystkich�kierunkach�polityki�i�działaniach�–�zarówno�wewnątrz�UE,�jak�i�poza�

nią� –� by� zapewnić� wiarygodność� UE� wobec� państw� trzecich,� co� moEna� osiągnąć� m.in.� przez�

systematyczne�uwzględnianie�klauzul�praw�człowieka�i�podstawowych�norm�pracy�w�negocjacjach�

prowadzonych�przez�WE�i�w�umowach�zawieranych�przez�UE�z�państwami�trzecimi.�Wytyczne�UE�

dotyczące�praw�człowieka� i� inne�normy�będą�dalej�opracowywane� i�wprowadzane�w�Eycie�dzięki�

tworzeniu�praktycznych�narzędzi�implementacyjnych.�

�
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Od� czasu� utworzenia� tego� stanowiska�w� grudniu� 2004� roku,�osobisty�przedstawiciel� sekretarza�

generalnego/wysokiego� przedstawiciela� w� zakresie� praw� człowieka� uwydatnił� znaczenie� tej�

kwestii� w� UE� i� sprawił,� Ee� działania� UE� w� zakresie� praw� człowieka� na� świecie� stały� się� lepiej�

widoczne.� Riina� Kionka,� która� sprawuje� tę� funkcję� od� stycznia� 2007� r.� jednocześnie� kierując�

działem�praw�człowieka�w�Sekretariacie�Generalnym�Rady,�znacząco�przyczyniła�się�do�ciągłego�

brania� pod� uwagę� kwestii� praw� człowieka� przemawiając� na� forum� Grupy� Roboczej� ds.� Afryki�

w�kwietniu�2008�r.�oraz�na�forum�Komitetu�Politycznego� i�Bezpieczeństwa�oraz�Grupy�Roboczej�

ds.� Azji� i� Oceanii� w� czerwcu.� Riina� Kionka� nalega� takEe� na� większe� uwzględnianie� tej� kwestii�

w�dialogach� politycznych� oraz� przez� specjalnych� przedstawicieli� UE.� Ta� horyzontalna� metoda�

podejścia� do� kwestii� praw� człowieka� w� polityce� zewnętrznej� UE� pozostaje� jednak� jednym�

z�głównych� wyzwań� dla� państw� członkowskich,� Sekretariatu� Rady� oraz� dla� Komisji.� Grupa�

Robocza�ds.�Praw�Człowieka�w�Radzie,�która�propaguje�stałe�włączanie�kwestii�praw�człowieka�do�

porządków�spotkań�ekspertów�zajmujących�się�konkretnymi�sprawami�(np.� terroryzmem)�oraz�do�

decyzji� 1.� i� 3.� filara,� a� takEe� do� porządków� posiedzeń� na� szczycie� organizowanych�między� UE�

a�państwami�trzecimi147.�Ulepszone�podejście�horyzontalne�poprawi�takEe�widoczność�działań�UE�

na�rzecz�praw�człowieka�na�świecie.�Wprawdzie�UE�jest�w�tej�chwili�w�dziedzinie�praw�człowieka�

jednym�z�najbardziej�aktywnych�podmiotów,�zarówno�w�sensie�finansowym�(roczny�budEet�EIDHR�

wynosi� 140� mln� EUR),� jak� i� politycznym� (ponad� 30� konkretnych� dialogów� dotyczących� praw�

człowieka� prowadzonych� z� państwami� trzecimi),� lecz� działalność� ta� zasługuje� na� szersze�

rozpropagowanie�wśród�ogółu�społeczeństwa.�

�

�������������������������������������������������
147� Zob.�nota�Sekretariatu�Rady�10076/06�z�dnia�7�czerwca�2006�r.�
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Wytyczne�UE�

�

Aby� ukierunkować� swoje� działania� na� szczeblu� międzynarodowym� na� ochronę� i� propagowanie�

praw�człowieka,�w�1998�roku�UE�przyjęła�wytyczne�dotyczące�praw�człowieka;�wytyczne�te�miały�

być�podstawą�do�jej�interwencji�w�państwach�trzecich.�W�wytycznych�tych�ustalane�są�kryteria�

regulujące�interwencje,�rodzaje�przeprowadzanych�działań�dyplomatycznych�i� treść�deklaracji.�Na�

przykład,� na� podstawie� wytycznych� dotyczących� obrońców� praw� człowieka� ambasady� państw�

członkowskich�UE�mogą�wysłać� obserwatorów� na� rozprawy� sądowe� i� informować� swoje� stolice,�

gdy� obrońcy� praw� człowieka� znajdą� się� w� niebezpieczeństwie.� Wytyczne� te� stanowią� bezcenne�

dokumenty�ustalające�działania�UE�w�terenie�i�zazwyczaj�towarzyszy�im�strategia�wykonawcza�–�

na�przykład�w�przypadku� tortur� są� to�kampanie� podnoszenia� świadomości� skierowane�do�państw�

trzecich� i� mające� na� celu� skłonienie� ich� do� ratyfikacji� i� wprowadzenia� w� Eycie� konwencji� ONZ�

i�protokołów�fakultatywnych�do�niej.�Nowe�wytyczne�w�sprawie�przemocy�wobec�kobiet�zostaną�

prawdopodobnie� przyjęte� do� końca� 2008� roku� i� uzupełnią� sześć� dotychczasowych� kwestii�

tematycznych�(kara�śmierci,�dialogi�z�państwami�trzecimi,�tortury,�obrońcy�praw�człowieka,�dzieciN

Eołnierze�i�prawa�dziecka).�

�

W�roku�2008�–�dziesięć�lat�po�przyjęciu�powyEszych�wytycznych�tematycznych�i�w�związku�z�60.�

rocznicą� przyjęcia� Powszechnej� Deklaracji� Praw� Człowieka� –� UE� postanowiła� zaktualizować�

wszystkie�wytyczne.�Wytyczne�dotyczące�tortur,�kary�śmierci�oraz�dzieci�w�konfliktach�zbrojnych�

zaktualizowano� w� pierwszej� połowie� 2008� roku;� w� tym� samym� czasie� przyjęto� nową� strategię�

wdraEania�wytycznych�dotyczących� tortur.�UE�przeprowadziła� takEe�ocenę� realizacji�wytycznych�

dotyczących� obrońców� praw� człowieka:� oceniono� miejscowe� strategie� w� 26� krajach� z� myślą�

o�określeniu� ewentualnych�moEliwości� poprawy.�Wytyczne� dotyczące� obrońców� praw� człowieka�

oraz�dialogu�z�państwami�trzecimi�zostaną�zaktualizowane�w�drugiej�połowie�roku�2008.��

�

W�centrum�uwagi�pozostaje�regularna�ocena�skuteczności�wytycznych.�UE�ma�przede�wszystkim�za�

zadanie� dopilnować,� aby� obowiązujące�wytyczne� były� skutecznie� stosowane.�Nadal�moEliwa� jest�

poprawa� w� dziedzinie� upowszechniania� tych� wytycznych� w� misjach� UE,� wśród� decydentów�

w�stolicach�i�w�Brukseli�oraz�wśród�osób,�do�których�wytyczne�te�są�kierowane.�

�
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JeEeli� chodzi� o� karę� śmierci,� to� prowadzono� w� tej� kwestii� wytęEone� działania� zgodnie�

z�wytycznymi� UE,� przyczyniając� się� do� postępu� w� znoszeniu� kary� śmierci� na� całym� świecie.�

Oprócz� regularnych� interwencji� dyplomatycznych� i� deklaracji� publicznych,� UE� prowadziła�

kampanię�na� forum�Organizacji�Narodów�Zjednoczonych� i� zadbała�o�przyjęcie�na� sesji� plenarnej�

Zgromadzenia� Ogólnego� Organizacji� Narodów� Zjednoczonych� rezolucji� wzywającej� do�

wprowadzenia� moratorium� na� wykonywanie� kary� śmierci.� Rezolucja� ta,� przedłoEona� przez� UE�

i�9�innych� stron� ze� wszystkich� kontynentów,� została� przyjęta� duEą� większością� głosów� pomimo�

kampanii�prowadzonej�przeciwko�niej�przez�około�50�państw.�Rezolucja�nr�62/149�została�przyjęta�

w�dniu�18�grudnia�2007�r.,�(oddano�104�głosów�za;�54�państwa�głosowały�przeciw,�a�29�wstrzymało�

się� od� głosu).�Wiosną� 2008� roku� przeprowadzono� ogólne� interwencje� dyplomatyczne�w� sprawie�

kary�śmierci�w�48�państwach.��

�

�owe� wytyczne� dotyczące� praw� dziecka� zostały� przyjęte� w� grudniu� 2007� r.� UE� przystąpiła�

następnie�do�opracowywania�konkretnych�strategii�dla�dziesięciu�krajów�priorytetowych,�w�ścisłej�

współpracy�z�UNICEF�i�organizacjami�pozarządowymi.�Powinno�to�pozwolić�na�lepszą�realizację�

tych�wytycznych.�

�

Dialogi�prowadzone�z�państwami�trzecimi�

�

Nawiązanie�z�państwami�trzecimi�dialogu�dotyczącego�praw�człowieka�stanowi�kluczowy�element�

polityki�UE�mającej�na�celu�propagowanie�poszanowania�praw�człowieka�na�całym�świecie.�UE�

prowadzi�obecnie�około�trzydziestu�tego�rodzaju�dialogów�z�ekspertami�w�stolicach�lub�na�szczeblu�

lokalnym,�a�kolejne�dziesięć�jest�w�opracowaniu.��

�

Wytyczne� z� 2001� roku�dotyczące�dialogu� stanowią� ramy�prowadzenia� dialogów�na� temat� praw�

człowieka� z� państwami� trzecimi.� Wytyczne� te� uzupełnił� komunikat� Komitetu� Politycznego�

i�Bezpieczeństwa�z� roku�2004�dotyczący�wprowadzania� ich�w�Eycie.�Te� spójne� ramy� robocze�nie�

przeszkadzają� jednak� w� dostosowywaniu� konkretnych� aspektów� dialogu� do� miejscowej� sytuacji�

w�sposób�elastyczny�i�pragmatyczny.�Bez�względu�na�przyjęty�format,�celem�wszystkich�dialogów�

jest�poruszenie�kwestii�praw�człowieka�po�to,�by�wraz�z�danym�państwem�trzecim�zbadać�sposoby�

poprawienia�sytuacji�w�terenie.�

�
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Przydatność� tego� instrumentu� w� propagowaniu� praw� człowieka� na� świecie� wzbudziła� wśród�

państw�trzecich�duHe�zainteresowanie�dialogiem�dotyczącym�praw�człowieka,�na�co�wskazuje�

nawiązanie� coraz� większej� liczby� takich� dialogów� w� ciągu� ostatniego� roku.� Zaplanowano� nowe�

dialogi� z� pięcioma� państwami�Azji� Środkowej� i� państwami�Kaukazu.�W�komunikacie� przyjętym�

w�lutym�2008� r.�Komitet�Polityczny� i�Bezpieczeństwa�z�zadowoleniem�przyjął�postępy�dokonane�

w�przygotowaniu�specjalnych�dialogów�na�temat�praw�człowieka�z�państwami�trzecimi,�co�dobitnie�

dowodzi�powodzenia�działań�UE�w�tym�zakresie.�Komitet�zauwaEył�takEe,�Ee�UE�musi�zapewnić�

spójność�między�róEnymi�dialogami�i�musi�zareagować�na�wnioski�ze�strony�państw�trzecich.�

�

Działanie� prowadzone� przez� UE� obejmuje� takEe� jej� gotowość� do� omawiania� kwestii� praw�

człowieka� wewnątrz� UE,� która� to� kwestia� jest� coraz� częściej� poruszana� przez� państwa� trzecie�

w�trakcie� dialogu.� UE� musi� zatem� nadal� zapewniać� spójność� swoich� działań� w� zakresie� praw�

człowieka,� zarówno� wewnątrz,� jak� i� na� zewnątrz,� stale� analizując� sposób� realizacji� własnych�

wartości�na�własnym�terytorium.�

�

Konsultacje�i�działania�na�forach�międzynarodowych�

�

Oceniając� działalność�Unii�Europejskiej�w�III�Komitecie�na� 62.� sesji� Zgromadzenia�Ogólnego�

Organizacji� �arodów� Zjednoczonych,� moEna� mówić� o� znacznych� sukcesach.� UE� stale� brała�

czynny� udział� w� pracach� III� Komitetu� Zgromadzenia� Ogólnego� ONZ,� w� którym� zajmowała�

wspólne�stanowisko�przy�kaEdym�głosowaniu�nad�rezolucjami.�Te�konkretne�rezultaty�moEna�uznać�

za�owocne.�Na�przykład�w�następstwie�deklaracji�w�sprawie�kary�śmierci�podpisanej�w�2007�roku�

przez�95�państw�członkowskich�ONZ�i�ogólnoświatowej�kampanii�interwencji�dyplomatycznych�na�

rzecz� projektu� rezolucji� w� tej� sprawie� UE,� przewodnicząc� międzyregionalnemu� sojuszowi,�

spowodowała� przyjęcie� po� raz� pierwszy� rezolucji� wzywającej� do� ustanowienia� powszechnego�

moratorium� na� wykonywanie� kary� śmierci.� Przyjęcie� tej� rezolucji,� pomimo� zdecydowanego�

sprzeciwu�ze�strony�niektórych�państw�przyjmujących�postawę�retencjonistyczną,�jest�prawdziwym�

punktem�zwrotnym�na�drodze�do�powszechnego�zniesienia�kary�śmierci.�

�
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W� pierwszej� połowie� drugiego� roku� istnienia� Rady� Praw� Człowieka� sprawy� instytucjonalne�

ustąpiły� miejsca� kwestiom� merytorycznym.� UE� była� mocno� zaangaEowana� w� szczególności�

w�przyjęcie� metod� i� zasad� operacyjnych� Rady� (w� tym� mechanizmu� powszechnego� okresowego�

przeglądu� praw� człowieka);� udało� jej� się� zachować� najwaEniejsze� elementy:� procedury� specjalne�

odnoszące�się�do�konkretnego�kraju�(z�wyjątkiem�tych�wobec�Kuby�i�Białorusi)�oraz�uczestnictwo�

organizacji�pozarządowych.�ChociaE�dyskusje�na� tematy�podstawowe�były�bardzo�spolaryzowane�

i�nie� zawsze�moEna� było� liczyć� na� głosy� innych,� to�UE� udało� się� obronić� powszechny� charakter�

praw� człowieka� pomimo� ich� relatywistycznej� koncepcji� lansowanej� przez� niektóre� państwa.� Na�

8.�sesji�Rady�Praw�Człowieka�stanowcze�i�jednolite�stanowisko�UE�umoEliwiło�jej�doprowadzenie�

do� przyjęcia� rezolucji� na� temat� Związku�Myanmar� bez� głosowania.�UE� poruszała� i� będzie� nadal�

poruszać� sytuację� poszczególnych� państw,� wykorzystując� wszystkie� stosowne� punkty� porządku�

obrad,� takie� jak�dialogi� interaktywne,�debaty� tematyczne� i�oświadczenia�ogólne.�Dla�społeczności�

międzynarodowej�waEne�jest,�by�Rada�Praw�Człowieka�działała�w�sposób�skuteczny�i�wiarygodny.�

UE�będzie�nadal�odgrywać�kluczową�rolę�w�tych�działaniach.�

�

W�kwietniu�2008� r.�utworzono�powszechny�okresowy�przegląd�praw�człowieka�–� innowacyjny�

mechanizm� przewidujący� co� cztery� lata� automatyczną�wzajemną� ocenę� sytuacji�w� zakresie� praw�

człowieka�w�kaEdym�państwie�członkowskim.�Dwie�pierwsze�rundy�przeglądu,�w�kwietniu�i�maju�

2008� r.,� moEna� ocenić� względnie� pozytywnie,� biorąc� pod� uwagę� aktywne� uczestnictwo� państw�

członkowskich�UE�w�interaktywnym�dialogu.�NaleEy�jednak�w�przyszłości�zwracać�baczną�uwagę�

na�potencjał,� jaki�niesie�ze� sobą�powszechny�okresowy�przegląd�praw�człowieka�dla�obiektywnej�

oceny� sytuacji� w� poszczególnych� krajach;� moEliwość� tę� naleEy� traktować� z� naleEytą� troską�

i�powagą.� Odnotowano� juE� próby� osłabienia� tego� procesu,� którym� UE� konsekwentnie�

przeciwdziałała.���

�
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UE� nadal� zastanawia� się� nad� sposobami� poprawienia� skuteczności� swoich� działań� na� forach�

wielostronnych.� Jak� dotąd� starała� się� szukać� sposobów� rozwiązania� dylematu,� w� jaki� sposób�

przedstawiać� swoje� stanowisko� Radzie;� w� trakcie� prezentacji� przez� prezydencję� uzgodnionego�

wspólnego� stanowiska,� UE� nadal� mówiła� „wieloma� głosami”,� wzmacniając� w� ten� sposób� jego�

przesłanie.� UE� nadal� przyjmuje� postawę� konstruktywną� i� otwartą� na� dialog� i� negocjacje�

z�państwami� z� róEnych� grup� regionalnych,� choć� przyznaje,� Ee� moEna� by� zrobić� jeszcze� więcej�

w�tym� kierunku.� Ponadto� praktyka� polegająca� na� zapraszaniu� stosownych� organizacji�

pozarządowych� przed,� w� trakcie� i� po� sesji� Rady� Praw� Człowieka� na� spotkania� ekspertów�

w�dziedzinie� praw� człowieka� ze� wszystkich� 27� państw� członkowskich�UE� okazała� się� korzystna�

zarówno�dla�tych�organizacji,�jak�i�dla�UE.��

�

�

W�przyszłości�UE�musi�pracować�nad�planowaniem�swoich�inicjatyw�z�większym�wyprzedzeniem,�

dokładniej� określać� swoje� priorytety,� zintensyfikować� swoje� kontakty� z� państwami� trzecimi,�

w�większym� stopniu� dzielić� się� obciąEeniami� z� innymi� państwami� o� podobnych� poglądach� oraz�

brać� udział� w� racjonalizowaniu� wykorzystywania� rezolucji� na� róEnych� forach.� Siła� UE� jako�

uczestnika�w�organach�ONZ�opiera�się�na�jedności�wśród�jej�państw�członkowskich�i�waEne�jest,�by�

jak�najlepiej�wykorzystać�ich�połączone�siły.�

�

8.� PODSUMOWA�IE�

�

Niniejsze�10.� roczne�sprawozdanie�na� temat�praw�człowieka�ukazuje�wagę,� jaką�Unia�Europejska�

przywiązuje� do� praw� człowieka,� demokracji� i� dobrych� rządów� prowadząc� swoją� politykę�

zagraniczną.� Propagowanie� i� poszanowanie� praw� człowieka� jest� niezbędne� dla� rozwoju,� pokoju�

i�bezpieczeństwa�na�całym�świecie.�

�

W� ostatnim� roku� dał� się� dostrzec� stały� wzrost� działalności� UE� w� zakresie� praw� człowieka,�

obejmujący�coraz�większą�liczbę�dialogów�na�temat�praw�człowieka,�coraz�szerszy�zakres�kwestii�

tematycznych� poruszanych� przez� Grupę� Roboczą� ds.� Praw� Człowieka� COHOM� i� utworzenie�

nowych�mechanizmów�w�Radzie�Praw�Człowieka.�

�
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ChociaE� UE� osiągnęła� pewne� niewątpliwe� sukcesy� (takie� jak� rezolucja� Zgromadzenia� Ogólnego�

ONZ�wzywająca�do�ustanowienia�moratorium�na�wykonywanie�kary�śmierci),�stoi�jednak�w�obliczu�

nowych�wyzwań:��

�

•� w� tym� roku� –� roku� 60� rocznicy� Powszechnej� Deklaracji� Praw�Człowieka� –� powszechność�

praw� człowieka� jest� kwestionowana� bardziej� niE� kiedykolwiek� przez� zwolenników�

relatywizmu�opartego�na�tradycji,�religii,�przynaleEności�kulturowej�lub�historii;��

�

•� w� chwili,� gdy� od� Unii� Europejskiej� w� coraz� większym� stopniu� oczekuje� się�

odpowiedzialności� za� sytuację� w� zakresie� praw� człowieka� wewnątrz� jej� granic,�

odpowiedzialność� ta� musi� być� przykładna.� Jest� to� kwestia� zarówno� konsekwencji,� jak�

i�wiarygodności�na�arenie�międzynarodowej;��

�

•� włączanie�praw�człowieka�w�główny�nurt�wszystkich�polityk�wewnętrznych�i�zewnętrznych�

UE�jest�kluczem�do�zapewnienia�konsekwencji.�W�tym�sensie�działalność�Riiny�Kionki,�

osobistego�przedstawiciela�wysokiego�przedstawiciela�ds.�WPZiB,�ma�pierwszorzędne�

znaczenie.�Będzie�ona�nadal�przekazywać�informacje�na�temat�praw�człowieka�na�forum�grup�

roboczych�zajmujących�się�obszarami�geograficznymi�i�tematycznymi.�Prawa�człowieka�

muszą�być�takEe�bardziej�uwzględniane�w�operacjach�z�zakresu�EPBiO�i�we�wszelkich�innych�

kierunkach�polityki�europejskiej,�w�tym�w�umowach�handlowych;�

�

•� w�związku�z�utworzeniem�Rady�Praw�Człowieka�i�jej�komitetu�konsultacyjnego�i�określeniem�

ich�głównych�zasad�działania,�UE�musi�dbać�o�to,�by�organy�te�dały�się�poznać�się�jako�

skuteczne�i�wiarygodne�instrumenty.��

�

Aby�sprostać� tym�wyzwaniom�UE,�która�w�Radzie�Praw�Człowieka�ma�pozycję�mniejszościową,�

będzie�musiała�oprzeć� się�pokusie�pozostawania�w� izolacji� i� będzie�musiała� starać� się�prowadzić�

dialog�ponad�podziałami�regionalnymi.�Będzie�ona�próbować�podejmować�nowe�ponadregionalne�

inicjatywy,� jednocześnie� zacieśniając� swoją� współpracę� z� przedstawicielami� społeczeństwa�

obywatelskiego,� zwłaszcza� z� obrońcami� praw� człowieka.� Tylko� w� ten� sposób� Unia� Europejska�

będzie�mogła�zaznaczyć�swoją�obecność�w�debatach�i�odegrać�w�pełni�swoją�rolę�w�propagowaniu�

i�ochronie�praw�człowieka�na�całym�świecie.�

�

�
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ZAŁĄCZ�IK�I�

�

Overview�of�projects�funded�under�EIDHR�between�1�July�2007�and�30�June�

2008�

�

1.� Projects�selected�through�Global�Calls�for�Proposals148�

�

Organisation�

�

Project�Title�

�

Country�

�

Max.�EC�

contribution�

�
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2.� Country�Calls�for�Proposals�

�

CountryNbased� support� schemes,� CBSS,� are� being� concluded� for� the� following� 72� countries:�

Afghanistan,� Albania,� Algeria,� Angola,� Argentina,� Armenia,� Azerbaijan,� Bangladesh,� Belarus,�

Bolivia,� Bosnia� Herzegovina,� Brazil,� Burundi,� Cambodia,� Chile,� Colombia,� Costa� Rica,� Croatia,�

Cuba,�DRC,�Ecuador,�Egypt,�Ethiopia,�Fiji,�fYRoM,�Georgia,�Guatemala,�Guyana,�Haiti,�Honduras,�

Indonesia,� Israel,� Jordan,�Kazakhstan,�Kosovo,� Kyrgyzstan,� Laos,� Lebanon,�Mauritania,�Mexico,�

Moldova,� Montenegro,� Morocco,� Mozambique,� Nepal,� Nicaragua,� Nigeria,� Pakistan,� Panama,�

Papua�New�Guinea,� Paraguay,� Peru,� Philippines,�RCA,�Russia,�Rwanda,�Salvador,� Serbia,� Sierra�

Leone,� Solomon� Islands,� Sri� Lanka,� Sudan,� Tajikistan,� Turkey,� Uganda,� Ukraine,� Uruguay,�

Venezuela,�Vietnam,�West�Bank�and�Gaza,�Yemen,�Zimbabwe.�
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1.� Funding/projects�selected�without�Calls�for�Proposals149�
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ZAŁĄCZ�IK�II�

�

EU/I�TER�ATIO�AL�DAYS�I��THE�FIELD�OF�HUMA��RIGHTS�

�

DATE� DAY�

6�February� International�Day�of�Zero�Tolerance�against�Female�Genital�Mutilation�

8�March� International�Women's�Day�

21�March� International�Day�for�the�Elimination�of�Racial�Discrimination�

8�April� International�Roma�Day�

3�May� World�Press�Freedom�Day�

17�May� International�Day�against�Homophobia�

18�October� EU�Day�against�Trafficking�in�Human�Beings�

20�June� World�Refugee�Day�

26�June� International�Day�in�Support�of�Victims�of�Torture�

9�August� International�Day�of�the�World's�Indigenous�People�

10�October� World�Day�Against�the�Death�Penalty�

20�November� Universal�Children's�Day�

25�November� International�Day�for�the�Elimination�of�Violence�against�Women�

3�December� International�Day/EU�Day�of�Disabled�People�

10�December� Human�Rights�Day�
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ZAŁĄCZ�IK�III�

�

Więcej� informacji� o� polityce� UE� w� dziedzinie� praw� człowieka� jest� dostępnych� pod� poniEszymi�

adresami:�

�

http://www.consilium.europa.eu/humanNrights�

http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/intro/index.htm�

http///www.europarl.europa.eu/comparl/human_rights/�

�

Jak� wspomniano� w� niniejszym� sprawozdaniu,� istnieje� wiele� organizacji� międzynarodowych�

działających�na�rzecz�praw�człowieka.�Szczegóły�na�temat�ich�działalności�w�tej�dziedzinie�moEna�

znaleźć�na�ich�stronach�internetowych:�

�

Organizacja�Narodów�Zjednoczonych:�http://www.un.org�

Międzynarodowa�Organizacja�Pracy�http://www.ilo.org/global/langNNen/index.htm�

Biuro�Wysokiego�Komisarza�Narodów�Zjednoczonych�ds.�Praw�Człowieka:�http://www.ohchr.org�

Międzynarodowy�Trybunał�Karny:�http://www.iccNcpi.int�

Rada�Europy:�http://www.coe.int�

Europejski�Trybunał�Praw�Człowieka:�http://www.echr.coe.int/echr�

Organizacja�Bezpieczeństwa�i�Współpracy�w�Europie:�http://www.osce.org�

Unia�Afrykańska:�http://www.africaNunion.org�

Organizacja�Państw�Amerykańskich:�http://www.oas.org�

�

Wiele� międzynarodowych� organizacji� pozarządowych� przedstawia� na� swoich� stronach�

internetowych� szeroki� zakres� informacji� o� kwestiach� związanych� z� prawami� człowieka� na� całym�

świecie,�m.in.:�

�

Amnesty�International:�http://www.amnesty.org�

Human�Rights�Watch:�http://www.hrw.org�

Międzynarodowa�Federacja�Praw�Człowieka:�http://www.fidh.org�

Międzynarodowy�Komitet�Czerwonego�KrzyEa:�http://www.icrc.org�

�

�

http://www.un.org/
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
http://www.ohchr.org/
http://www.icc-cpi.int/
http://www.echr.coe.int/echr
http://www.osce.org/
http://www.africa-union.org/
http://www.oas.org/
http://www.amnesty.org/
http://www.hrw.org/
http://www.fidh.org/
http://www.icrc.org/
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WYKAZ�SKRÓTÓW�

�

ACHPR� African�Commission�on�Human�and�Peoples�Rights�
ACP� African,�Caribbean�and�Pacific�
AIHRC� Afghanistan�Independent�Human�Rights�Commission��
ALDE� Alliance�of�Liberals�and�Democrats�for�Europe�
AMIS� African�Union�Mission�in�the�Darfur�region�of�Sudan�
ANP� Afghan�National�Police��
ASEAN� Association�of�Southeast�Asian�Nations�
ASEF� Asia�Europe�Foundation�
ASEM� AsiaNEurope�Meeting�
AT� Austria�
AU� African�Union�
BiH� Bosnia�and�Herzegovina�
CAAC� Children�affected�by�armed�conflict��
CARDS� Programme�of�Community�assistance�for�reconstruction,�development�and�

stabilisation�
CBM� ConfidenceNbuilding�measures�
CBSS� CountryNBased�Support�Schemes�
CEAS� Common�European�Asylum�System�
CEDAW� Committee�on�the�Elimination�of�Discrimination�against�Women�
CFSP� Common�Foreign�Security�Policy�
CICIG� International�Commission�against�Impunity�in�Guatemala�
CMI� Crisis�Management�Initiative�
COAFR� EU�Council's�Working�Party�on�Africa�
COASI� EU�Council's�Working�Party�on�AsiaNOceania�
CoE� Council�of�Europe�
COEST� EU�Council's�Working�Party�on�Eastern�Europe�and�Central�Asia�
COHOM� Council�Human�Rights�Working�Party�
CONOPS� Concept�of�operations�
COTER� EU�Council's�Working�Party�on�terrorism�
CPA� Comprehensive�Peace�Agreement�
CPT� European�Committee�for�the�Prevention�of�Torture�
CSP� Comprehensive�Status�Proposal�
CSR� Corporate�Social�Responsibility�
DCCA� Development�and�Cooperation�in�Central�Asia�
DCI� Development�Cooperation�Instrument�
DDPA� Durban�Declaration�and�Programme�of�Action�
DDR� disarmament,�demobilization�and�reintegration�
DK� Denmark�
DPRK� Democratic�People's�Republic�of�Korea�
DRC� Democratic�Republic�of�the�Congo�
DRC� Durban�Review�Conference�
EC� European�Commission�
ECCC� Extraordinary�Chambers�in�the�Constitutional�Court�of�Cambodia�
ECHR� European�Court�of�Human�Rights�
ECOSOC� Economic�and�Social�Council�
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ECRI� European�Commission�against�Racism�and�Intolerance�
EE� Estonia�
EEG� Eastern�European�Group�
EFA� European�Free�Alliance,�European�Parliament�political�group�
EIDHR� European�Instrument�for�Democracy�and�Human�Rights�
EIUC� European�Inter�University�Centre�for�Human�Rights�and�Democratisation�
ELIAMEP� Hellenic�Foundation�for�European�and�Foreign�Policy�
ENP� European�Neighbourhood�Policy�
ENPI� European�Neighbourhood�and�Partnership�Instrument�
EOM� Election�Observation�Mission�
EP� European�Parliament�
EPAs� Economic�Partnership�Agreements�
EPD� Enhanced�Permanent�Dialogue�
EPLO� European�Peacebuilding�Liaison�Office�
ESDP� European�Security�and�Defence�Policy�
EU� European�Union�
EUBAM� European�Union�Border�Assistance�Mission�to�Moldova�and�Ukraine�
EUFOR� European�Military�Force�
EUFOR�Tchad/RCA� Bridging�military�operation�in�Eastern�Chad�and�North�Eastern�Central�

African�Republic��
EUJUST�LEX� Integrated�Rule�of�Law�Mission�for�Iraq��
EULEX�Kosovo� European�Union�Rule�of�Law�Mission�in�Kosovo�
EUPM� European�Union�Police�Mission�
EUPOL�Afghanistan� EU�Police�mission�in�Afghanistan�
EUPOL�COPPS� European�Union�Police�Mission�for�the�Palestinian�Territories��
EUPOL�RD�Congo� European�Union�Police�Mission�in�the�Democratic�Republic�of�Congo�
EUPT�Kosovo� EU�Planning�Team�Kosovo�
EUR� Euro�
EUSEC�RD�Congo� EU�mission�to�provide�advice�and�assistance�for�security�sector�reform�in�

the�Democratic�Republic�of�Congo�
EUSR� EU�Special�Representative�
FAO� Food�and�Agriculture�Organisation�
FDLR� Forces�démocratiques�de�libération�du�Rwanda�
FIDH� Fédération�Internationale�des�Droits�de�l'Homme�
FR� France�
FRA� Fundamental�Rights�Agency�
FRIDE� Fundación�para�las�Relaciones�Internacionales�y�el�Diálogo�Exterior�
FYROM� former�Yugoslav�Republic�of�Macedonia�
GAERC� General�Affairs�and�External�Relations�Council�
GFMD� Global�Forum�on�International�Migration�and�Development�
GRULAC� Group�of�Latin�American�and�Caribbean�countries�
GRULAC� Group�of�Latin�America�and�Caribbean�Countries�
GSP� EU's�Generalised�System�of�Preferences�
GSP+� Special�Incentive�Arrangement�for�Sustainable�Development�and�Good�

Governance�
GSPC� Salafist�Group�for�Preaching�and�Combat�
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HDIM� Human�Dimension�Implementation�Meeting�
HoMs� Heads�of�Mission�
HQ� Headquarters�
HRC� Human�Rights�Council�
HRDs� Human�Rights�Defenders�
IA� International�Alert�
ICC� International�Criminal�Court�
ICCPR� International�Covenant�on�Civil�and�Political�Rights�
ICESCR� International�Covenant�on�Economic,�Social�and�Cultural�Rights�
ICTJ� International�Center�for�Transitional�Justice�
ICTY� International�Criminal�Tribunal�for�the�former�Yugoslavia�
IDPS� Institut�de�Développement�de�Produits�de�Santé�
IER� Fairness�and�Reconciliation�Commission�
IfP� Initiative�for�Peace�building�
IHL� International�humanitarian�law�
IIGEP� Independent�International�Group�of�Eminent�Persons�
ILO� International�Labour�Organisation�
IOM� International�Organisation�for�Migration�
IPA� Instrument�on�PreNAccession�Assistance�
IPA� Instrument�on�PreNAccession�Assistance�
IT� Italy�
IWGIA� International�Work�Group�for�Indigenous�Affairs�
JMA� Joint�Military�Affairs�
JPA� Joint�Parliamentary�Assembly�
JPL� Justice�and�Peace�Law�
LAC� Latin�American�and�Caribbean�countries�
LIBE� Committee�on�Civil�Liberties,�Justice�and�Home�Affairs�
LRA� Lord's�Resistance�Army�
LTTE� Liberation�Tigers�of�Tamil�Eelam�
MDC� Movement�for�Democratic�Change�
MDG� Millennium�Development�Goal�
MEP� Member�of�the�European�Parliament�
Mercosur� Common�market�of�the�south��
MINUSTAH� Mission�des�Nations�Unies�pour�la�stabilisation�en�Haiti�
MLC� Mouvement�de�Libération�du�Congo�
MoI� Ministry�of�the�Interior�
NATO� North�Atlantic�Treaty�Organization�
NCCM� National�Council�for�Childhood�and�Motherhood�
NCHR� National�Council�for�Human�Rights�
NGOs� NonNgovernmental�organisations�
NL� Netherlands�
ODIHR� Office�for�Democratic�Institutions�and�Human�Rights�
OECD� Organisation�for�Economic�CoNoperation�and�Development�
OJ� Official�Journal�of�the�European�Union�
OP� Optional�Protocol�
OPCAT� Optional�Protocol�to�the�International�Convention�against�Torture�and�

Other�Cruel,�Inhuman�or�Degrading�Treatment�or�Punishment�
OSCE� Organisation�for�Security�and�Cooperation�in�Europe�
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PACE� Parliamentary�Assembly�of�the�Council�of�Europe�
PCP� Palestinian�Civil�Police��
PDCI� Partners�for�Democratic�Change�International�
PHARE� Programme�of�Community�aid�to�the�countries�of�Central�and�Eastern�

Europe�
PSC� Political�and�Security�Committee�
RCP� Rafah�Crossing�Point��
RPM� Reform�Process�Monitoring�
RRI� Review,�rationalisation�and�improvement�
SA� Stabilisation�and�Association�
SAA� Stabilisation�and�Association�Agreement�
SADC� Southern�African�Development�Community�
SAp� Stabilisation�and�Association�process�
SE� Sweden�
SG/HR� Secretary�General/High�Representative�for�the�Common�Foreign�and�

Security�Policy�
SPS� Milosevic's�former�Socialist�party�
SSR� Security�sector�reform��
STM� SAp�Tracking�Mechanism�
SuR� State�under�Review�
SW� Saferworld�
TAIEX� Technical�Assistance�and�Information�Exchange�
TEU� Treaty�of�European�Union�
UK� United�Kingdom�
UN� United�Nations�
UNAMA� United�Nations�Assistance�Mission�in�Afghanistan�
UNAMID� UN/AU�Hybrid�Operation�in�Darfur�
UNDP� United�Nations�Development�Programme�
UNDP� United�Nations�Development�Programme�
UNESCO� United�Nations�Educational,�Scientific�and�Cultural�Organization�
UNGA� United�Nations�General�Assembly��
UNHCR� United�Nations�High�Commissioner�for�Refugees�
UNHRC� UN�Human�Rights�Council�
UNICEF� United�Nations�Children's�Fund�
UNODC� United�Nations�Office�on�Drugs�and�Crime�
UNPFII� UN�Permanent�Forum�on�Indigenous�Issues�
UNSC� United�Nations�Security�Council�
UNSCR� United�Nations�Security�Council�Resolution�
UNSG� United�Nations�SecretaryNGeneral�
UNSRSG� Special�Representative�of�the�UN�Secretary�General�
UPR� Universal�Periodic�Review��
US� United�States�
WEOG� Western�European�and�Others�Group�
WG� Working�Group�
WTO� World�Trade�Organisation�
ZANUNPF� Zimbabwe�African�National�Union�–�Patriotic�Front�
�

�

�

�
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(TEKST�PRZEZNACZONY�NA�CZWARTĄ�STRONĘ�OKŁADKI)�

�

�

�

Niniejsze� 10.� roczne� sprawozdanie� UE� na� temat� praw� człowieka� obejmuje� działania� i� polityki�

prowadzone�przez�Unię�Europejską�od�1�lipca�2007�r.�do�30�czerwca�2008�r.�w�związku�z�realizacją�

celów� polegających� na� propagowaniu� powszechnego� poszanowania� praw� człowieka�

i�podstawowych� wolności.� Choć� nie� traktuje� ono� tej� problematyki� w� sposób� wyczerpujący,�

uwydatnia�jednak�budzące�niepokój�kwestie�związane�z�prawami�człowieka�oraz�ukazuje�dokonania�

UE�w�dąEeniu�do�rozwiązania�tych�problemów�zarówno�w�Unii,�jak�i�poza�jej�granicami.�

�

�

________________�

�

�


