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1. W następstwie porozumienia osiągniętego 12 kwietnia 2010 r. na forum Grupy Roboczej ds. 

Praw Człowieka, załączone sprawozdanie zatytułowane „Prawa człowieka i demokracja na 

świecie: sprawozdanie z działań UE – od lipca 2008 roku do grudnia 2009 roku” zostało 

zatwierdzone przez Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa 20 kwietnia 2010 r.

2. Prosi się COREPER, by osiągnął porozumienie co do tekstu, z myślą o przekazaniu go 

Radzie do przyjęcia na jej posiedzeniu 10 maja 2010 r.
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Bośnia i Hercegowina

Czarnogóra
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Kosovo

6.2 Kraje objęte europejską polityką sąsiedztwa (EPS)

Europejska polityka sąsiedztwa

Partnerstwo Wschodnie

Zakaukazie

Armenia

Azerbejdżan

Gruzja

Białoruś

Mołdawia

Ukraina

Unia dla Śródziemnomorza 

Egipt

Izrael

Okupowane terytoria palestyńskie

Jordania

Liban

Syria

Tunezja

Algieria

Maroko

Sahara Zachodnia

Libia

6.3 Rosja i Azja Środkowa

Rosja

Azja Środkowa

Kazachstan

Republika Kirgiska

Tadżykistan

Turkmenistan

Uzbekistan
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6.4 Afryka

Unia Afrykańska

Angola
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Czad

Wybrzeże Kości Słoniowej

Demokratyczna Republika Konga

Erytrea

Etiopia

Gambia

Ghana

Gwinea

Gwinea Bissau

Kenia

Liberia

Madagaskar

Malawi

Mauretania

Mozambik

Niger

Nigeria

Rwanda

Senegal

Sierra Leone

Somalia

Republika Południowej Afryki

Sudan

Togo

Uganda

Zimbabwe
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6.5 Bliski Wschód i Półwysep Arabski
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Irak

Arabia Saudyjska

Jemen

6.6 Azja i Oceania

Afganistan

Bangladesz

Birma/Myanmar

Kambodża

Chiny

KRLD

Fidżi

Indie

Indonezja

Japonia

Laos

Malezja

Nepal

Pakistan

Filipiny

Sri Lanka

Tajlandia

Timor Wschodni 

Wietnam

6.7 Ameryka Północna i Południowa

Kanada

Stany Zjednoczone Ameryki

Argentyna

Boliwia
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Brazylia

Chile

Kolumbia

Ekwador

Salwador

Gwatemala

Honduras

Meksyk

Nikaragua

Peru

Wenezuela

Paragwaj

Kuba

Haiti

Załączniki Akty prawne przyjęte między lipcem 2008 roku a grudniem 2009 roku.

Wykaz skrótów
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Przedmowa

W Unii Europejskiej zaszły głębokie zmiany od chwili opublikowania w 1999 roku 

pierwszego sprawozdania na temat praw człowieka. UE postawiła sobie wtedy za cel 

„dopilnowanie, by wszystkie stosowne środki działania były do dyspozycji w ramach 

struktur unijnych, również przez ewentualne publikowanie corocznego sprawozdania UE 

na temat praw człowieka”. Niniejsze sprawozdanie przedstawia zarys naszych licznych 

działań. 

W następstwie wejścia w życie traktatu lizbońskiego UE wkracza obecnie w nowy etap 

swojego rozwoju. Jest to odpowiedni moment na dokonanie podsumowania. Poświęciwszy 

wiele czasu i energii na rozważania nad sposobami naszego działania, powinniśmy się 

teraz zastanowić nad jego celami. Życzenie obywateli całej Europy jest jasne. Chcą oni, 

aby UE zwielokrotniła wysiłki na rzecz propagowania i obrony praw człowieka na całym 

świecie. Uważam, że prezentując nasze działania i przemawiając jednym głosem na 

światowej scenie, możemy sprostać tym oczekiwaniom. 

Pierwszym asumptem do powstania sprawozdania UE na temat praw człowieka stała się 

chęć uczczenia Powszechnej deklaracji praw człowieka. W niepewnych czasach możemy 

z zadowoleniem przypominać sobie, że istnieją sprawy wspólne dla wszystkich i że każdy 

z nas ma do odegrania własną rolę w dbaniu o to, by wszyscy mogli korzystać 

z przysługujących im praw człowieka.  

Catherine Ashton

Wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa 

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej
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1. Przegląd

Zaangażowanie w prawa człowieka i demokrację mają dla UE doniosłe znaczenie. Niniejsze 

sprawozdanie służy wyjaśnieniu, w jaki sposób to zaangażowanie objawia się w praktyce i dlaczego 

jest to takie istotne.

Niniejsze sprawozdanie obejmuje wyjątkowo 18 miesięcy – od lipca 2008 roku do grudnia 2009 

roku. Jest to umotywowane faktem, że począwszy od następnego wydania, sprawozdania będą 

dotyczyć poprzedniego roku kalendarzowego.

Dlaczego UE wkłada tyle wysiłku w propagowanie praw człowieka?

Jeśli prawdą jest, że nasze wartości i zasady definiują to, kim jesteśmy, tożsamość UE jest 

oczywista:

„Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, 

demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym 

praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim 

w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, 

solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn.” (art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej)

Ponadto UE dąży do stosowania tych samych zasad w dziedzinie swych stosunków zewnętrznych:

„Działania Unii na arenie międzynarodowej oparte są na zasadach, które leżą u podstaw jej 

utworzenia, rozwoju i rozszerzenia oraz które zamierza wspierać na świecie: demokracji, 

państwa prawnego, powszechności i niepodzielności praw człowieka i podstawowych 

wolności, poszanowania godności ludzkiej, zasad równości i solidarności oraz poszanowania 

zasad Karty Narodów Zjednoczonych oraz prawa międzynarodowego.” (art. 21 Traktatu 

o Unii Europejskiej)

Słowa te mogą czasem brzmieć jak oczywistość, leżą one jednak u podstaw naszych działań.

Niestety, wiele jest do zrobienia. Na całym świecie ludziom niesłusznie odmawia się prawa do 

korzystania w pełni z życia. Ograniczenia mogą być spowodowane uciskiem politycznym (więzieni 

studenci lub dziennikarze, zamykane strony internetowe itd.) lub okolicznościami wymykającymi 

się spod kontroli (konflikt, ubóstwo i izolacja). UE nie może w pojedynkę zmienić świata, jednak 

zdecydowana jest odegrać swoją rolę, dostosowaną do swych rozmiarów, zamożności, historii 

i geografii.
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Co więcej, leży to w naszym własnym interesie. Dziś mówienie o globalizacji i wzajemnej 

zależności może brzmi jak banał, jednak prawdą jest, że

„rozpowszechnianie dobrych rządów, popieranie reform społecznych i politycznych, walka 

z korupcją i nadużywaniem władzy, ustanawianie państwa prawa i ochrona praw człowieka 

są najlepszymi sposobami umacniania porządku międzynarodowego”. (Europejska strategia 

bezpieczeństwa, przyjęta w 2003 r., zmieniona w 2008 r.)

W UE

W niniejszym sprawozdaniu położono nacisk na prawa człowieka i demokrację na świecie, 

wykraczając poza granice UE. Rozważając tę kwestię, przydatne okaże się zrozumienie, w jaki 

sposób UE zapewnia spójność i konsekwencję w ramach swoich polityk wewnętrznych 

i zewnętrznych.

Zasadnicza odpowiedzialność za zagwarantowanie praw obywateli UE w sposób naturalny 

spoczywa na jej państwach członkowskich. Wszystkie te państwa mają silne, niezawisłe sądy 

i wszystkie są stronami europejskiej konwencji praw człowieka (EKPC). To właśnie bogactwo 

tradycji konstytucyjnych ukształtowało fundamenty UE.

Opierając się na tych podstawach, celem UE jest „wspieranie pokoju, jej wartości i dobrobytu jej 

narodów” (art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej). Działania na rzecz tolerancji, godności ludzkiej 

i niedyskryminacji itd. oznaczają ciągłe innowacje w takich obszarach polityki, jak sprawiedliwość, 

zatrudnienie, sprawy społeczne i migracja.

Agencja Praw Podstawowych z siedzibą w Wiedniu służy UE pomocą i wiedzą fachową, aby 

wspierać ją w formułowaniu polityki działania. Dodatkową ochronę zapewnia Karta praw 

podstawowych UE, która obecnie ma moc prawnie wiążącą. Wiceprzewodnicząca Komisji 

Europejskiej odpowiedzialna za sprawiedliwość, prawa podstawowe i obywatelstwo również 

odgrywa rolę w tej dziedzinie.

Ponadto w traktacie z Lizbony stwierdzono, że UE jako taka (posiadając obecnie osobowość 

prawną) powinna przystąpić do EKPC – rozpoczęto stosowne prace ku temu zmierzające. Osoby, 

które czują, że UE naruszyła ich prawa, w przyszłości będą mogły złożyć skargę do Europejskiego 

Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.
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Traktat z Lizbony daje również silne gwarancje przeciw większym nadużyciom. Zgodnie z art. 7 

Traktatu o Unii Europejskiej, jeżeli istnieje wyraźne ryzyko poważnego naruszenia przez państwo 

członkowskie wartości UE (o których mowa powyżej), Rada może zdecydować o zawieszeniu 

niektórych praw tego państwa członkowskiego, łącznie z prawem do głosowania w Radzie.

Podsumowując, UE bardzo poważnie podchodzi do wypełniania swoich zobowiązań. Jest to 

niezbędne, by UE wiarygodnie prezentowała się na scenie światowej. Coraz częściej UE jest 

bacznie obserwowana przez podmioty, które podają w wątpliwość jej postępowanie w kontekście 

praw człowieka. Cechą charakterystyczną UE jest jednak jej otwartość na krytykę i nieskrępowaną 

dyskusję, co pomaga utrzymać służebną rolę instytucji publicznych wobec obywateli.

UE i jej sąsiedzi

Polityką UE wobec jej sąsiadów długo kierowało pragnienie zniesienia barier i zwiększenia 

korzyści wynikających z integracji europejskiej, w tym w dziedzinie praw człowieka.

Polityka rozszerzenia UE to być może najskuteczniejsze narzędzie, jakim dysponuje ta organizacja, 

aby propagować prawa człowieka w Europie i podkreślać ich wagę. Przystąpienie do UE wymaga 

przyjęcia prawa europejskiego („dorobku prawnego”) oraz przestrzegania „kryteriów 

kopenhaskich”, zapewniających „stabilne instytucje gwarantujące demokrację, państwo prawne, 

poszanowanie praw człowieka oraz praw mniejszości”. Każdego roku Komisja Europejska 

przygotowuje sprawozdania z postępu prac dotyczące kandydatów lub potencjalnych kandydatów, 

które opisują postępowanie tych krajów w zakresie praw człowieka i wskazują dziedziny 

wymagające poprawy.

Szesnaście innych państw sąsiadujących jest objętych europejską polityką sąsiedztwa, która łączy 

rozwój wzajemnych stosunków z zaangażowaniem we wspólne wartości (demokrację i prawa 

człowieka, praworządność, dobre rządy, zasady gospodarki rynkowej i zrównoważony rozwój). 

Wzajemnie uzgodnione plany działania przedstawiają harmonogram reform o priorytetach krótko-

i średnioterminowych. Komisja Europejska monitoruje powyższe działania, oferując wsparcie 

finansowe i techniczne, aby usprawnić ich realizację.
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UE pracuje również nad inicjatywami ukierunkowanymi na potrzeby konkretnych regionów:

· Unia dla Śródziemnomorza, zapoczątkowana w Paryżu 13 lipca 2008 r., głosi „pełne 

poszanowanie demokratycznych zasad, praw człowieka i podstawowych wolności”.

· Partnerstwo Wschodnie, uruchomione w Pradze 7 maja 2009 r., opiera się na „zaangażowaniu 

w zasady prawa międzynarodowego i podstawowe wartości”.

· Synergia Czarnomorska, zapoczątkowana w Kijowie 14 lutego 2008 r., ma określony cel, 

polegający na „wzmocnieniu demokracji i zwiększeniu poszanowania praw człowieka oraz na 

wspieraniu społeczeństwa obywatelskiego”.

UE jest długoletnim partnerem Rady Europy, pierwszego organu ustanawiającego standardy na 

naszym kontynencie. Organizacja ta, z siedzibą w Strasburgu, za najważniejszy cel postawiła sobie 

stworzenie wspólnego obszaru demokratycznego i prawnego w całej Europie, gwarantując 

poszanowanie jej wartości podstawowych: praw człowieka, demokracji i praworządności. 

Urzędnicy UE i Sekretarz Generalny Rady Europy odbywają regularne spotkania. UE finansuje 

również rozmaite działania i programy Rady Europy, np. w związku z rolą odgrywaną przez 

Komisarza Praw Człowieka Rady Europy w następstwie konfliktu w Gruzji w 2008 roku.

OBWE (Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie) odgrywa istotną rolę w obserwacji 

wyborów w Europie. Działa za pośrednictwem ODIHR (Biura Instytucji Demokratycznych i Praw 

Człowieka) z siedzibą w Warszawie. UE jest zaangażowana w ochronę niezależności ODIHR 

i świadczy mu pomoc finansową, służącą monitorowaniu wyborów, jak również rozwojowi 

krajowych instytucji wyborczych i instytucji praw człowieka. UE prowadzi regularny dialog 

z OBWE, w ramach którego przeprowadzono w 2009 roku dwa posiedzenia na szczeblu ministrów.

UE i jej partnerzy

Dialog polityczny w istotny sposób propaguje poszanowanie praw człowieka na całym świecie. 

Odzwierciedlając coraz bardziej wielobiegunowy charakter spraw światowych, UE prowadzi coraz 

więcej konsultacji z państwami spoza UE na każdy temat – w tym praw człowieka.
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Prawa człowieka mogą być omawiane na wszystkich spotkaniach UE z państwami spoza UE. 

Z upływem czasu z pewnymi partnerami rozbudowano również wyspecjalizowane dialogi 

dotyczące praw człowieka. Przyjmują one różną postać, jednak wszystkie dążą do poprawy

wyników działań, jak również do wymiany informacji. Wytyczne UE w sprawie dialogów 

dotyczących praw człowieka przedstawiają najlepsze praktyki na podstawie doświadczeń zebranych 

w ciągu ostatnich piętnastu lat. Głównym założeniem dialogów UE jest zaangażowanie 

przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. UE dokonuje przeglądu prowadzonych przez siebie 

dialogów dotyczących praw człowieka, w szczególności prowadzonych od wielu lat.

Klauzula praw człowieka jest uważana za „niezbędny element” wszystkich umów UE z ponad stu 

dwudziestoma państwami. Ma to na celu powiązanie praw człowieka z innymi kluczowymi 

elementami każdej umowy. Zostawia otwartą możliwość rewizji umowy w przypadku poważnych 

i stałych naruszeń praw człowieka. W 2009 roku UE dodała dwie umowy do tego dorobku – wraz 

z ratyfikacją umowy z Albanią i podpisaniem umowy z Indonezją.

W ostatnich latach UE zawarła „partnerstwa strategiczne” będące wyrazem niektórych z jej 

najistotniejszych relacji m.in. ze Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, Chinami, Indiami, Japonią 

i Rosją. Partnerstwa te stworzyły liczne płaszczyzny działań na rzecz praw człowieka, choć ich 

stopień skuteczności był różny, np.:

· Stany Zjednoczone: partnerstwo strategiczne zapewniło odpowiedni kontekst do omówienia 

delikatnych kwestii związanych z prawami człowieka i zwalczaniem terroryzmu;

· Chiny: prawa człowieka odegrały rolę w przygotowaniach do szczytów UE – Chiny i były 

również omawiane w ramach dialogu dotyczącego praw człowieka rozpoczętego w 1995 

roku;

· Rosja: stosunki UE – Rosja zorganizowano w cztery „obszary”, z których obszar dotyczący 

„wolności, bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości” obejmuje ochronę praw człowieka.

Niestety formalny dialog nie zawsze wystarcza, by wywierać wpływ na konkretne wydarzenia. UE 

często posługuje się publicznymi oświadczeniami, aby zaprezentować swoje poglądy szerszemu 

audytorium. W przedmiotowym okresie opublikowano 58 oświadczeń – niemal jedno tygodniowo.
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W przypadku państw, wobec których UE przedłużyła obowiązywanie jednostronnych przywilejów 
handlowych (GSP+), może zapaść decyzja o ich wycofaniu, jeżeli kraj partnerski przestał spełniać 
wymogi planu. Dnia 27 października 2009 r. Rada przyjęła do wiadomości sprawozdanie Komisji 
stwierdzające, że Sri Lanka nie wdrożyła skutecznie trzech oenzetowskich konwencji o prawach 
człowieka.

W szczególnych przypadkach, gdy UE obserwuje poważne naruszenia prawa międzynarodowego, 
praw człowieka lub zasad demokratycznych, UE może zastosować środki ograniczające. Mogą one 
być skierowane wobec rządów, podmiotów pozapaństwowych lub osób i mogą obejmować 
embargo na broń, ograniczenia w handlu (zakazy importu lub eksportu), ograniczenia finansowe, 
restrykcje wjazdowe (zakazy wydawania wiz lub zakazy podróżowania) lub inne środki uznane za 
stosowne.

UE na forach wielostronnych

UE „sprzyja wielostronnym rozwiązaniom wspólnych problemów, w szczególności w ramach 
Organizacji Narodów Zjednoczonych” (art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej). W żadnej dziedzinie 
nie jest to tak istotne jak w prawach człowieka, które z definicji są uniwersalne.

UE przeznacza zatem znaczne zasoby w Nowym Jorku i Genewie, aby stworzyć szerokie, 

międzyregionalne podstawy służące wspieraniu rezolucji ONZ. Koordynacja UE na forum ONZ 

posunęła się krok naprzód od wejścia w życie traktatu z Lizbony.

W okresie objętym sprawozdaniem UE osiągnęła pewne znaczne sukcesy na forum Trzeciego Komitetu 

Zgromadzenia Ogólnego ONZ (ds. Społecznych, Humanitarnych i Kulturalnych).

· Udało się zwiększyć poparcie dla rezolucji – przedłożonej przez UE w ramach sojuszu 

między regionami – wzywającej do moratorium na stosowanie kary śmierci.

· Dużym sukcesem była kompleksowa rezolucja dotycząca praw dziecka – przedłożona 

wspólnie z GRULAC – zawierająca istotne zapisy w sprawie pracy dzieci.

· Przedstawione przez UE obie rezolucje dotyczące konkretnych krajów – Birmy/Związku 

Myanmar i KRLD – zebrały na sesjach plenarnych znakomitą większość głosów państw 

członkowskich ONZ.
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UE odniosła również pewne sukcesy w Radzie Praw Człowieka ONZ. Na jej 9. regularnej sesji 

(2008) UE odegrała decydującą rolę w (pomyślnych) negocjacjach dotyczących odnowienia 

mandatów państwowych dla Burundi, Haiti, Kambodży i Sudanu.

UE zdecydowanie wspiera niezależność Biura Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka 

(OHCHR). Aby nadać swojemu wsparciu formę praktyczną, co roku UE przyznaje OHCHR 

w przybliżeniu 4 mln EUR, które biuro ma wydać zgodnie z własnymi priorytetami.

Oprócz ONZ, w okresie objętym sprawozdaniem szczególnego znaczenia nabrały prace G20, 

w szczególności od szczytu londyńskiego w dniu 2 kwietnia 2009 r. UE pracowała nad 

poszerzeniem swojego programu – od kwestii gospodarczych i handlowych po szerszy „wymiar 

ludzki”.

Jak skuteczne są działania i instrumenty UE?

W niniejszym sprawozdaniu wiele jest informacji opisujących działania UE, jednak przydatne może 

być rozważenie, jaka była ich skuteczność w realizacji celów UE. Pozostałą część tego przeglądu 

poświęcono zatem ukazaniu, co te wysiłki właściwie dały.

Pomóc zmienić życie ludzi

UE zobowiązała się na forum publicznym chronić obrońców praw człowieka, tj. ludzi, którzy 

ujawniają przypadki pogwałceń praw człowieka i dochodzą prawnego zadośćuczynienia dla ofiar. 

Unijne wytyczne w sprawie obrońców praw człowieka przewidują zestaw praktycznych działań:

· 46 oświadczeń publicznych wydanych w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem;

· systematyczne podnoszenie poszczególnych przypadków w ramach dialogu politycznego 

z państwami spoza UE;

· démarche (oficjalne przedstawicielstwa dyplomatyczne): wystosowano 30 w okresie objętym 

sprawozdaniem;

· ponad 10 mln EUR pomocy finansowej w ramach EIDHR w tym okresie;

· w wyniku przeglądu wytycznych w grudniu 2008 r. wprowadzono wiele ulepszeń związanych 

z lokalnymi strategiami wdrożenia; od tego czasu opracowano ponad 60 takich usprawnień;

· zobowiązanie do składania wizyt aresztowanym obrońcom i uczestniczenia w ich procesach;

· wydawanie wiz w trybie pilnym i ułatwianie tymczasowego schronienia w państwach 

członkowskich UE;
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Inicjatywa „Shelter City” opracowana w 2009 roku jest jedną z prób zapewnienia bezpośredniej, 

skoordynowanej pomocy obrońcom praw człowieka znajdującym się w niebezpieczeństwie, 

oferując im w UE chwilę wytchnienia od trudności, z którymi zmagają się w swoim codziennym 

życiu.

Przyznawana przez Parlament Europejski nagroda im. Sacharowa za krzewienie wolności 

przekonań ma większy oddźwięk publiczny, stwarzając platformę dla wybranej liczby wybitnych 

osób działających w szczególnie trudnych okolicznościach. W grudniu 2009 roku nagrodę 

przyznano Olegowi Orłowowi, Siergiejowi Kowalowowi i Ludmile Alieksiejewej w imieniu 

stowarzyszenia Memoriał (finansowanej przez EIDHR) propagującego prawa podstawowe w 

państwach Wspólnoty Niepodległych Państw.

UE kontynuuje również działania na rzecz osób będących ofiarami handlu ludźmi:

· w marcu 2009 roku Komisja wydała nowe ramy zwalczania handlu ludźmi i ochrony ofiar;

· w grudniu 2009 roku Rada wydała dokument na temat „Wzmacniania zewnętrznego wymiaru 

UE w zakresie działań przeciwko handlowi ludźmi”;

· UE wzmacnia potencjał państw spoza UE, by mogły zwalczać ten proceder;

· kwestia ta jest ujmowana w planach działania (i dokumentach równoważnych) dotyczących 

krajów objętych europejską polityką sąsiedztwa.

Pomóc zmienić społeczności

UE aktywnie wspiera demokratyczne procesy w innych państwach, tak by ich obywatele mogli 

korzystać z tych samych praw obywatelskich i politycznych. Dnia 17 listopada 2009 r. Rada 

uzgodniła wzmocnienie polityki UE na rzecz wsparcia demokracji. Zatwierdziła zalecenia 

w zakresie podejścia do konkretnych krajów w oparciu o dialog i partnerstwo.

W okresie objętym sprawozdaniem UE przeznaczyła w przybliżeniu 45 mln EUR na projekty 

wspierania wyborów, np. projekt propagujący stabilizację polityczną i pojednania narodowe 

w Libanie przez wzmocnienie instytucji demokratycznych. UE dokonuje przeglądu swojego 

podejścia i staje się liderem w wysiłkach mających na celu opracowywanie długoterminowych 

strategii wsparcia.
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Misje obserwacji wyborów pomagają ocenić, czy wybory zostały przeprowadzone zgodnie 

z najlepszymi praktykami obejmującymi takie aspekty jak: przejrzystość procesu wyborczego, 

bezstronność w wykorzystywaniu zasobów państwowych i równy dostęp w podobnym wymiarze 

czasowym do mediów publicznych. W przedmiotowym okresie UE sfinansowała 16 misji 

obserwacji wyborów w państwach tak odległych jak Boliwia czy Kambodża.

W ramach projektu NEEDS (Sieć Europejczyków na rzecz Wsparcia Wyborów i Demokracji) UE 

wsparła szkolenia ponad 100 obserwatorów i ekspertów wyborczych; zorganizowano imprezy 

konsolidujące regionalne sieci krajowych obserwatorów w Johannesburgu, Bangkoku, Kostaryce 

i Bukareszcie.

W latach 2008–2009 EIDHR przeznaczył ponad 235 mln EUR na prawa człowieka i demokrację, 

umożliwiając sfinansowanie 900 projektów w około 100 państwach. Z powyższej kwoty 101,7 mln 

EUR wydano na lokalne inicjatywy organizacji społeczeństwa obywatelskiego w 77 krajach, by 

pomóc w rozwijaniu reform, dialogu i projektów dotyczących udziału politycznego 

w społecznościach.

UE jest wyczulona na problemy, które mogą dotykać osób należących do mniejszości. Na przykład 

w tym okresie UE wspierała poszukiwanie długoterminowych rozwiązań kwestii przeciągającej się 

obecności muzułmańskich uchodźców z Birmy / Związku Myanmar w Bangladeszu.

UE jest również zaangażowana w szerzenie poszanowania praw gospodarczych i socjalnych, w tym 

prowadząc działania prorozwojowe. Każdego roku UE wraz z państwami członkowskimi 

przeznacza kwotę w wysokości 50 miliardów EUR, co przekłada się na ponad połowę kwoty na 

pomoc rozwojową w skali światowej. Jest to nasz wkład w pomoc najbiedniejszym 

społecznościom, by mogły korzystać z przysługujących im praw człowieka.

Pomóc zmienić sytuację

Konflikty i zagrożenie konfliktami narażają prawa człowieka na niebezpieczeństwo, z kolei zaś 

odmawianie praw człowieka zwiększa ryzyko konfliktu. Dlatego też UE wciąż zwiększa swoje 

zdolności zarządzania kryzysowego i zapobiegania konfliktom, uwzględniając w tych działaniach 

problematykę praw człowieka. Likwidacja podstawowych przyczyn konfliktu oznacza chronienie 

praw wszystkich stron tego konfliktu, niezależnie od ich religii czy pochodzenia etnicznego.
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UE podejmowała wysiłki w całym tym okresie, by zagwarantować, że jej polityka bezpieczeństwa 

i obrony w pełni uwzględnia prawa człowieka, zagadnienia płci społeczno-kulturowej oraz wpływ 

konfliktu zbrojnego na dzieci. W skład większości operacji i misji wchodzą obecnie specjaliści ds. 

praw człowieka lub problematyki płci społeczno-kulturowej, którzy działają na rzecz podnoszenia 

świadomości w tym zakresie.

Na przykład EUSEC DR Konga jest misją doradczą i pomocową w zakresie reformy sektora 

bezpieczeństwa w Demokratycznej Republice Konga. Została powołana w 2005 roku, a jej jasno 

określony mandat miał zagwarantować propagowanie polityk zgodnych z następującymi 

standardami: prawa człowieka i międzynarodowe prawo humanitarne, zagadnienia dotyczące płci 

społeczno-kulturowej i dzieci w konfliktach zbrojnych, standardy demokratyczne, zasady dobrego 

zarządzania publicznego, przejrzystość i praworządność. Również w Demokratycznej Republice 

Konga powołano w 2007 roku EUPOL DR Konga, aby przyczynić się do reformy i restrukturyzacji 

Kongijskiej Policji Krajowej (PNC). Jej zadaniem jest poprawa aspektów dotyczących płci 

społeczno-kulturowej, praw człowieka i dzieci w konfliktach zbrojnych w związku z procesem 

pokojowym we wschodniej części DRK. Oba podmioty ściśle współpracują i mają wspólnych 

doradców ds. płci społeczno-kulturowej, jak również ekspertów ds. praw człowieka i kwestii 

związanych z dziećmi w konfliktach zbrojnych.

Specjalni przedstawiciele UE (SPUE) reprezentują UE w niektórych najbardziej niespokojnych 

krajach świata. Ich mandaty zawierają konkretne postanowienia dotyczące kwestii praw człowieka, 

płci społeczno-kulturowej i dzieci w konfliktach zbrojnych. Większość SPUE powołała punkty 

kontaktowe ds. praw człowieka i płci społeczno-kulturowej, przyczyniając się do realizacji 

zobowiązań UE.

UE ma do odegrania szczególną rolę w dziedzinie zarządzania kryzysowego, gdyż dysponuje ona 

zarówno cywilną, jak i wojskową wiedzą fachową. W grudniu 2008 roku Rada Europejska 

uzgodniła dalsze działania w tym zakresie, integrując planowanie strategiczne cywilnego 

i wojskowego zarządzania kryzysowego. Nowa Dyrekcja ds. Zarządzania Kryzysowego 

i Planowania (CMPD), powołana w 2009 roku, zapewniła sprawniejszą koordynację, umożliwiając 

UE maksymalną skuteczność.
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Pomóc zmienić mentalność

Istotny element strategii UE polega na uzyskiwaniu aprobaty dla podstawowych zasad w tych 

częściach świata, gdzie krótka jest tradycja wolności, demokracji, równości, praworządności czy 

poszanowania praw człowieka. Jest to praca przewidziana na długi okres, jednak jest ona 

niezbędna, by określić warunki debaty o sposobie organizacji spraw międzynarodowych. Od niej 

zależeć będzie osiągnięcie celu europejskiej strategii bezpieczeństwa, jakim jest „rozwój silniejszej 

społeczności międzynarodowej, dobrze funkcjonujące instytucje międzynarodowe oraz oparty na 

prawie porządek międzynarodowy”.

W tym celu UE stale dąży do zwiększenia zakresu swojej pomocy świadczonej różnym partnerom. 

Mogą to być rządy lub organizacje pozarządowe, jak przedstawiono powyżej; jednak mogą to być 

również przedsiębiorstwa, odgrywające istotną – w coraz powszechniejszym przekonaniu – rolę 

w upowszechnianiu standardów międzynarodowych. Pomoc tę świadczą wszystkie elementy UE: 

państwa członkowskie, parlament i inne podmioty.

W ostatecznym rozliczeniu prawa człowieka nie jednak polegają na polityce – one dotyczą ludzi. 

Każdego człowieka. Zatem działaania UE to o wiele więcej niż debaty orientacyjne i budżety na 

współpracę. Obejmą one również stwarzanie możliwości obiecującym studentom uniwersyteckim, 

by studiowali prawa człowieka i demokratyzację w Wenecji (Włochy), Pretorii (Republika 

Południowej Afryki), Sarajewie (Bośnia i Hercegowina), Sydney (Australia), i Buenos Aires 

(Argentyna).

Wniosek

Pod koniec okresu objętego niniejszym sprawozdaniem, w grudniu 2009 roku, wszedł w życie 

traktat z Lizbony. Zmiany wprowadzone traktatem mogą jeszcze bardziej zwiększyć skuteczność, 

spójność i przejrzystość polityki UE w zakresie praw człowieka. Być może nie zmieni ona świata, 

jednak wyposaża UE w odpowiednie narzędzia, by organizacja ta kontynuowała swoje działania 

mogące zmieniać życie ludzi.
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2. Instrumenty i inicjatywy UE w krajach spoza UE

W ostatniej dekadzie UE wyposażyła się w pełen zestaw narzędzi, by nadać praktyczny kształt 

swoim wartościom i zasadom. Wiele pracy poświęcono na uzgodnienie szczegółowych stanowisk 

wszystkich 27 państw członkowskich UE. Osiągnięcie tego konsensusu położyło podwaliny pod 

wytyczne UE i umożliwiło UE jasne wyrażanie poglądów przez wydawanie oświadczeń 

i démarche.

Nie wystarczy oczywiście osiągnięcie porozumienia wewnątrz UE; traktat wymaga od niej, by 

głosiła własne zasady na całym świecie. UE wykonuje to zadanie zwracając się do ludzi, 

poszukując wspólnych podstaw i zasypując podziały. Cele te można osiągnąć za pośrednictwem 

oficjalnych dialogów dotyczących praw człowieka i konsultacji, lub przy pomocy bardziej 

nieformalnych kontaktów z partnerami.

Jeśli same rozmowy nie wystarczą, UE wykazała gotowość do zainwestowania poważnych środków 

finansowych, aby sprowokować zmiany na miejscu. Finansowała szeroki zakres działań w ramach 

Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka na Świecie 

(EIDHR), wspieranych przez klauzule praw człowieka znajdujące się w umowach z państwami 

spoza UE.

A jeśli wymagała tego sytuacja, UE rozsyłała po całym świecie mężczyzn i kobiety, którzy 

wpływali na bieg wydarzeń przez uczestnictwo w operacjach zarządzania kryzysowego.

2.1 Wytyczne UE w sprawie praw człowieka i międzynarodowe prawo humanitarne

Osiem tzw. „wytycznych” stanowi trzon polityki UE w zakresie praw człowieka. Chociaż nie są 

one prawnie wiążące, są przyjmowane jednomyślnie przez Radę UE, a zatem są silnym wyrazem 

politycznym priorytetów UE. Dostarczają one również praktycznych narzędzi, by wspomagać 

przedstawicieli UE na całym świecie w upowszechnianiu polityki praw człowieka. Zatem wytyczne 

te zwiększają spójność i konsekwencję polityki UE w zakresie praw człowieka.
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UE posiada obecnie wytyczne w dziedzinie praw człowieka dotyczące następujących tematów:

· Kara śmierci (przyjęte w 1998 roku, zaktualizowane w 2008 roku)

· Tortury oraz inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie albo karanie (przyjęte 

w 2001 roku, zaktualizowane w 2008 roku)

· Dialog dotyczący praw człowieka (przyjęte w 2001 roku, zaktualizowane w 2009 roku)

· Dzieci w konfliktach zbrojnych (przyjęte w 2003 roku, zaktualizowane w 2008 roku)

· Obrońcy praw człowieka (przyjęte w 2004 roku, zaktualizowane w 2008 roku)

· Promowanie i ochrona praw dziecka (przyjęte w 2007 roku)

· Akty przemocy wobec kobiet i zwalczanie wszelkich form dyskryminacji kobiet (przyjęte 

w 2008 roku)

· Promowanie przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego (przyjęte w 2005 roku, 

zaktualizowane w 2009 roku)

Więcej informacji o wytycznych znajduje się w. broszurze opublikowanej w marcu 2009 roku. 

Informacje te są również dostępne na stronie internetowej Rady we wszystkich językach UE, jak 

również w językach rosyjskim, chińskim, arabskim i farsi.

Międzynarodowe prawo humanitarne ma do odegrania kluczową rolę, jeśli chodzi o ochronę 

poszanowania praw człowieka w sytuacjach konfliktu zbrojnego. Nabrało ono szczególnego 

znaczenia dla UE wraz ze wzrostem liczy operacji i misji prowadzonych w ramach wspólnej 

polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Koniecznie trzeba też zagwarantować, by działania 

związane ze zwalczaniem terroryzmu były prowadzone w ramach prawa międzynarodowego, 

zgodnie z zasadami Traktatu o Unii Europejskiej.
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W grudniu 2009 roku Rada UE przyjęła konkluzje w sprawie promowania przestrzegania 

międzynarodowego prawa humanitarnego i potwierdziła, że zdecydowanie popiera propagowanie 

i ochronę międzynarodowego prawa humanitarnego. Szczególny nacisk położyła ona na włączenie 

poszanowania międzynarodowego prawa humanitarnego do pełnego zakresu działań UE 

podejmowanych w ramach zarządzania kryzysowego – od podejmowania decyzji po szkolenie 

personelu. Rada przyjęła również zaktualizowaną wersję konkluzji w sprawie promowania 

przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego i potwierdziła, że jest zaangażowana 

w zapewnienie ich wdrożenia, oraz podkreśla znaczenie, jakie mają dalsze dążenia do 

skuteczniejszego uwzględniania międzynarodowego prawa humanitarnego w zewnętrznych 

działaniach UE. W ramach działań zmierzających do lepszego zintegrowania realizacji wytycznych 

w sprawie międzynarodowego prawa humanitarnego z innymi wytycznymi UE w dziedzinie praw 

człowieka w kilku krajach wystosowano serie tematycznych démarche. W 2009 roku Rada wydała 

dwa oświadczenia publiczne związane z międzynarodowym prawem humanitarnym: pierwsze 

z nich, by upamiętnić 150. rocznicę bitwy pod Solferino, a drugie, by uświetnić 60. rocznicę 

czterech konwencji genewskich, które stanowią trzon międzynarodowego prawa humanitarnego.

2.2 Dialog i konsultacje dotyczące praw człowieka

Dialogi dotyczące praw człowieka są jednym z narzędzi wykorzystywanych przez UE do realizacji 

swojej polityki w dziedzinie praw człowieka i stanowią istotną część ogólnej strategii UE wobec 

krajów spoza UE. UE nawiązała niemal 40 dialogów poświęconych prawom człowieka. Nie 

zastępują one podnoszenia kwestii związanych z prawami człowieka na innych forach dialogu 

politycznego, umożliwiają jednak UE omawianie z pewnymi partnerami praw człowieka w sposób 

bardziej szczegółowy, niż byłoby to możliwe w innych okolicznościach. Nie są to wyłącznie 

rozmowy dyplomatyczne; dążą one do osiągnięcia rzeczywistych, namacalnych postępów, jeśli 

chodzi o prawa człowieka na całym świecie. Umożliwiają również UE podnoszenie 

indywidualnych przypadków budzących zaniepokojenie.

Obecnie UE prowadzi dialogi dotyczące praw człowieka w czterech różnych formatach:

(a) usystematyzowany dialog dotyczący praw człowieka;

· Chiny

· Białoruś

· Armenia
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· Gruzja

· Mołdawia

· Unia Afrykańska

· Kazachstan

· Republika Kirgiska

· Tadżykistan

· Turkmenistan

· Iran (zawieszony od 2006 r.)

· Indonezja

(b) 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;

· Kambodża

· Egipt

· Jordania

· Laos

· Liban

· Maroko

· Pakistan

· Autonomia Palestyńska

· Tunezja

· Uzbekistan

· Wietnam

(c) lokalny dialog dotyczący praw człowieka;

· Argentyna

· Brazylia

· Chile
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· Kolumbia

· Indie

· Meksyk

· Sri Lanka

· Wietnam

(d) konsultacje na temat praw człowieka.

· USA

· Kanada

· Japonia

· Nowa Zelandia

· Rosja

· Izrael

· Kraje kandydujące: Chorwacja, Turcja i FYROM

Prawa człowieka są również czasem omawiane podczas dialogów prowadzonych zgodnie 

z postanowieniami umowy z Kotonu między UE a państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Oprócz 

UE stronami umowy z Kotonu jest 79 państw: Angola - Antigua i Barbuda - Bahamy - Barbados -

Belize - Benin - Botswana - Burkina Faso - Burundi - Czad - Dominika - Dominikana - Dżibuti -

Erytrea - Etiopia - Fidżi - Gabon - Gambia - Ghana - Grenada - Gujana - Gwinea Bissau - Gwinea 

Równikowa - Haiti - Jamajka - Kamerun - Kenia - Kiribati - Komory - Kongo (Brazzaville) -

Kongo (Kinszasa) - Kuba - Lesotho - Liberia - Madagaskar - Malawi - Mali - Mauretania -

Mauritius - Mikronezja - Mozambik - Namibia - Nauru - Niger - Nigeria - Niue - Palau - Papua-

Nowa Gwinea - Republika Gwinei- Republika Południowej Afryki - Republika 

Środkowoafrykańska - Republika Zielonego Przylądka - Rwanda - Saint Kitts i Nevis - Saint Lucia 

- Saint Vincent i Grenadyny - Samoa - Senegal - Seszele - Sierra Leone - Somalia - Suazi - Sudan -

Surinam - Tanzania - Timor Wschodni - Togo - Tonga - Trynidad i Tobago - Tuvalu - Uganda -

Vanuatu - Wybrzeże Kości Słoniowej - Wyspy Cooka - Wyspy Marshalla - Wyspy Salomona -

Wyspy Świętego Tomasza i Książęca - Zambia - Zimbabwe.
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Zgodnie z art. 8 strony zobowiązują są angażować w „kompleksowy, wyważony i głęboki” dialog 

„sprzyjający wzajemnemu zrozumieniu”, który „obejmuje również regularną ocenę postępów 

w zakresie poszanowania praw człowieka, zasad demokratycznych, państwa prawnego i dobrych 

rządów”. Niemal wszystkie z wyżej wymienionych państw prowadzą dialog w ramach art. 8.

Zgodnie z art. 9 umowy z Kotonu poszanowanie praw człowieka, zasad demokratycznych i państwa 

prawnego są elementami zasadniczymi takiego dialogu. Artykuł 96 przewiduje, że w przypadku 

naruszenia jednego z takich elementów zasadniczych jedna ze stron może zaprosić stronę przeciwną 

do podjęcia konsultacji, mających na celu dojście do rozwiązania zadowalającego obie strony. Jeśli 

rozwiązanie nie zostanie znalezione, w nagłych przypadkach lub gdy jedna ze stron odmawia 

konsultacji, można podjąć właściwe środki, w tym (w ostateczności) zawieszenie stosowania 

umowy wobec danego państwa.

W okresie objętym sprawozdaniem art. 96 zastosowano wobec następujących państw:

· Fidżi

· Gwinea

· Madagaskar

· Mauretania

· Niger

· Zimbabwe

2.3. Wspólne działania, wspólne stanowiska i operacje zarządzania kryzysowego

Wspólne działania to wiążące prawnie instrumenty przyjmowane jednomyślnie przez Radę UE 

w przypadkach gdy wymagane są operacyjne działania Unii, np. operacja zarządzania 

kryzysowego, w państwie spoza UE. Przedstawiają one cele i zakres działania, środki, które zostaną 

udostępnione oraz warunki ich wykonania.

Wspólne stanowiska definiują podejście Unii do konkretnej kwestii geograficznej lub tematycznej. 

Są one przyjmowane jednomyślnie przez Radę UE, po czym państwa członkowskie UE muszą 

dopilnować, by ich polityki krajowe były dostosowane do stanowiska UE.
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Od wejścia w życie traktatu z Lizbony terminy „wspólne działanie” i „wspólne stanowisko” zostały 
zastąpione „decyzjami”.

Pełen wykaz wspólnych działań, wspólnych stanowisk i decyzji Rady przyjętych w okresie od lipca 
2008 roku do grudnia 2009 roku i dotyczących praw człowieka przedstawiono w załączniku I.

Operacje zarządzania kryzysowego w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO)

UE podjęła znaczne wysiłki, by zagwarantować, że WPBiO w pełni uwzględnia prawa człowieka, 
zagadnienia dotyczące płci społeczno-kulturowej oraz wpływ konfliktu zbrojnego na dzieci. Są one 
analizowane na każdym etapie, w trakcie planowania i prowadzenia misji i operacji, jak również 
podczas kolejnych procesów służących zbieraniu doświadczeń podlegających dalszemu 
opracowaniu. Osiągnięto pewne pozytywne wyniki wyszczególnione poniżej, choć oczywiście 
wiele pozostaje jeszcze do zrobienia.

W skład różnych operacji i misji WPBiO wchodzą specjaliści ds. praw człowieka lub płci 
społeczno-kulturowej:

· W skład misji EUFOR Czad/Republika Środkowoafrykańska, działającej od marca 2008 roku 
do marca 2009 roku, wszedł doradca ds. płci społeczno-kulturowej mianowany przy 
dowództwie operacji i dowództwie sił, który m.in. przeprowadził szkolenie poświęcone 
problematyce płci społeczno-kulturowej, zaproponował kompleksową strukturę 
monitorowania i sprawozdawczości oraz zorganizował spotkania z organizacjami 
pozarządowymi i lokalnymi grupami kobiecymi.

· W skład misji EULEX Kosowo wchodzi komórka ds. praw człowieka i płci społeczno-
kulturowej, która nie tylko dba o dostosowanie polityk i decyzji realizowanych przez EULEX 
Kosowo do standardów związanych z prawami człowieka i problematyką płci, lecz posiada 
również komórkę dochodzeń wewnętrznych, będącą pierwszym punktem kontaktu dla 
wszystkich stron trzecich, które chcą zgłosić skargę w sprawie domniemanych naruszeń 
kodeksu postępowania.

· Misje EUSEC DR Konga i EUPOL DR Konga mają wspólnych doradców ds. płci społeczno-
kulturowej, jak również specjalistów ds. praw człowieka i kwestii związanych z dziećmi 
w konfliktach zbrojnych.

· W skład EUPOL Afganistan wchodzi doradca ds. płci społeczno-kulturowej, który udziela 
wskazówek władzom afgańskim w związku z polityką w zakresie problematyki płci 
w afgańskiej policji krajowej.

Specjalni przedstawiciele UE (SPUE) posiadają również mandaty zawierające konkretne przepisy 
dotyczące kwestii praw człowieka, płci społeczno-kulturowej oraz dzieci w konfliktach zbrojnych. 
Większość SPUE powołała punkty kontaktowe ds. praw człowieka i płci społeczno-kulturowej, 
przyczyniając się do realizacji zobowiązań UE.
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W dokumentach strategicznych UE nadal podkreślano, jak istotne jest centralne traktowanie zagadnień 
dotyczących płci społeczno-kulturowej w samym ramach WPBiO. W dokumentach tych priorytetowo 
potraktowano wykonanie rezolucji RB ONZ 1325, 1820, 1888 i 1889, aby osiągnąć bardziej konkretne 
postępy w terenie. Zgodnie z powyższym UE zorganizowała posiedzenie w Brukseli 2 października 2009 
r., by państwa członkowskie porównały swoje doświadczenia związane z krajowymi planami działania na 
rzecz realizacji rezolucji RB ONZ 1325. Wśród innych uczestników znaleźli się również przedstawiciele 
społeczeństwa obywatelskiego, ONZ, NATO, Unii Afrykańskiej, Liberii, Nepalu oraz Bośni 
i Hercegowiny. UE zorganizowała również 9–10 listopada 2009 r. posiedzenie doradców ds. płci 
społeczno-kulturowej i punktów kontaktowych, umożliwiając szeroką wymianę doświadczeń 
i nawiązywanie kontaktów. Wspólna nieformalna grupa zadaniowa na szczeblu technicznym ds. rezolucji 
RB ONZ 1325 i 1820 została powołana na początku 2009 roku i zorganizowała w ciągu tego roku cztery 
posiedzenia, w tym jednodniowe warsztaty, służące opracowaniu wskaźników efektywności na potrzeby 
„wszechstronnej strategii UE”.

W listopadzie 2009 roku Rada UE uzgodniła dokument zatytułowany „Wykonanie rezolucji RB 
ONZ 1325 i 1820 w kontekście szkoleń na potrzeby misji i operacji WPBiO – zalecenia na 
przyszłość”. Dokument ten przedstawia działania mające na celu poprawę spójności i jakości 
szkoleń poprzedzających rozmieszczenie oraz szkoleń personelu rozmieszonego w misjach 
i operacjach EPBiO. Przewiduje również więcej szkoleń poświęconych płci społeczno-kulturowej, 
w tym przez opracowanie uzgodnionego programu nauczania dotyczącego wykonania rezolucji 
1325 i 1820 w ramach WPZiB. Prace te opierały się na badaniach istniejących praktyk w państwach 
członkowskich UE oraz na seminarium ekspertów zorganizowanym przez prezydencję szwedzką 
w lipcu 2009 roku. Nastąpiły po sympozjum poświęconym płci społeczno-kulturowej w WPBiO, 
zorganizowanym w Atenach pod egidą Europejskiego Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony.

UE zaangażowała się w istotną pomoc w propagowaniu rezolucji RB ONZ 1325 i innych rezolucji 
Rady Bezpieczeństwa ONZ dotyczących kobiet, pokoju i bezpieczeństwa. Kobiety, pokój 
i bezpieczeństwo to kluczowy temat współpracy UE z Unią Afrykańską. UE zorganizowała 
w Nowym Jorku dwa spotkania poświęcone rezolucji RB ONZ 1325, w tym okrągły stół w lutym 
2009 roku, przy którym zgromadził się cały wachlarz zainteresowanych stron z UE, UA, 
Organizacji Narodów Zjednoczonych i organizacji pozarządowych, aby przedyskutować, w jaki 
sposób uzgodnienia regionalne mogą uzupełniać działania na szczeblach ONZ i krajowym. UE 
zorganizowała również spotkanie ministerialne we wrześniu 2009 roku, aby omówić działania 
przed 10. rocznicą rezolucji RB ONZ 1325 oraz elementy, które nie zostały jeszcze wdrożone.
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2.4. Démarche i oświadczenia

UE przywiązuje duże znaczenie do ciągłego informowania opinii publicznej o problemach 

dotyczących praw człowieka. Dlatego też w znacznym stopniu korzysta z oświadczeń publicznych, 

aby dać wyraz swojemu zaniepokojeniu lub zaaprobować pozytywny rozwój sytuacji. 

Oświadczenia te są uzgadniane jednomyślnie.

W innych przypadkach UE woli wydawać démarche gdy uzna, że będzie to skuteczniejsze. 

Démarche, zwane też oficjalnymi zabiegami dyplomatycznymi, są istotnymi instrumentami całej 

polityki zagranicznej i są wykorzystywane przez UE, aby podnosić problemy dotyczące praw 

człowieka w dyskusjach z władzami państw spoza UE. UE wydaje również regularnie démarche we 

wszystkich regionach świata, aby propagować powszechność i integralność Rzymskiego Statutu 

Międzynarodowego Trybunału Karnego. Démarche są zazwyczaj wystosowywane poufnie przez 

lokalnymch przedstawicieli UE.

Tą drogą najczęściej poruszane są następujące tematy: ochrona obrońców praw człowieka, 

bezprawne zatrzymania, wymuszone zaginięcia, kara śmierci, tortury, ochrona dzieci, uchodźców 

i azylantów, egzekucje pozasądowe, wolność wyrażania opinii i wolność stowarzyszania się oraz 

prawo do rzetelnego procesu sądowego, a także wybory.

2.5 Klauzule praw człowieka w umowach o współpracy z państwami spoza UE

Od roku 1995 UE dąży do włączania klauzuli praw człowieka do swoich umów z państwami spoza 

UE (oprócz umów ograniczonych do konkretnych zagadnień technicznych):

„Poszanowanie praw człowieka, zasad demokratycznych oraz państwa prawnego, stanowiące 

podwaliny partnerstwa, tworzy również podwaliny polityki krajowej i międzynarodowej stron 

oraz stanowi istotne elementy niniejszej umowy.”
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Zapis ten ma na celu propagowanie wartości i zasad UE, które stanowią podstawę jej stosunków 

zewnętrznych. Potwierdzają one wspólne zainteresowanie prawami człowieka obu stron dialogu, 

a także stanowią podstawę do podejmowania pozytywnych działań na równi z pozostałymi 

kluczowymi zapisami umów. W przypadku poważnego i trwałego naruszania praw człowieka 

klauzula praw człowieka umożliwia jednej ze stron umowy zastosowanie środków ograniczających 

wobec strony dopuszczającej się naruszenia, proporcjonalnych do tego naruszenia.

Dnia 26 lutego 2009 r. UE ratyfikowała układ o stabilizacji i stowarzyszeniu z Albanią, zawierający 

klauzulę praw człowieka. Dnia 9 listopada 2009 r. UE podpisała umowę ramową o wszechstronnym 

partnerstwie i współpracy z Indonezją, zawierającą klauzulę praw człowieka. Obecnie obowiązuje 

czterdzieści pięć umów zawierających klauzulę praw człowieka, w tym umowa o partnerstwie 

z Kotonu między UE a członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, która obejmuje 79 

państw. Przegląd umów UE znajduje się na stronach internetowych Rady i Komisji1.

W rezolucji z 7 maja 2009 r., w sprawie rocznego sprawozdania na temat praw człowieka 2008 

i polityki UE w tej sprawie, Parlament Europejski wezwał do nieustającej czujności w kwestii 

przestrzegania klauzul praw człowieka w umowach podpisanych przez UE oraz do 

systematycznego włączania tych klauzul do umów w przyszłości. Parlament ponowił wezwanie, by 

klauzuli systematycznie towarzyszył mechanizm rzeczywistego wprowadzania jej w życie.

2.6 Osobisty przedstawiciel Javiera Solany ds. praw człowieka

Riina Kionka była osobistym przedstawicielem Javiera Solany (byłego wysokiego przedstawiciela 

UE) od stycznia 2007 roku do listopada 2009 roku, zajmując się prawami człowieka w ramach 

polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Nadal odpowiada za prawa człowieka w Sekretariacie 

Rady, w którym kontynuuje prace nad zwiększeniem spójności i ciągłości polityki UE w zakresie 

praw człowieka.

  
1 http://ec.europa.eu/world/agreements/default.home.do.
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W tym okresie Riina Kionka była zaangażowana w szeroki zakres działań – od dyplomacji 

publicznej po wypracowanie polityki działania, przez większe eksponowanie praw człowieka 

w WPZiB i WPBiO, uczestniczenie w dialogach i konsultacjach dotyczących praw człowieka 

z państwami spoza UE oraz ogólne przyczynianie się do realizacji wytycznych UE w dziedzinie 

praw człowieka.

W okresie objętym sprawozdaniem Riina Kionka dążyła do zwiększenia spójności, zwłaszcza 

w związku z podjętymi przez państwa członkowskie zobowiązaniami, by uwzględniać prawa 

człowieka i problematykę płci społeczno-kulturowej w operacjach WPBiO. W dalszym ciągu 

starała się częściej zwracać uwagę decydentów UE na kwestie praw człowieka. Kolejnym 

priorytetem było podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa o prowadzonej przez UE polityce 

w zakresie praw człowieka; zainteresowanie opinii publicznej wykorzystano, by zwiększyć 

wsparcie dla działań UE na całym świecie.

Riina Kionka reprezentowała Javiera Solanę oraz Radę na wielu konferencjach i seminariach 

międzynarodowych i wygłosiła wiele przemówień. Wybrane wypowiedzi osobistego 

przedstawiciela podczas różnych wystąpień publicznych są dostępne na stronie internetowej Rady.

Riina Kionka spotkała się również z licznymi obrońcami praw człowieka z różnych regionów, 

reprezentowała Radę w dyskusjach na temat praw człowieka na forum Parlamentu Europejskiego 

i utrzymywała kontakty z Organizacją Narodów Zjednoczonych, Radą Europy i OBWE.

Riina Kionka poświęciła wiele wysiłku, by kwestie praw człowieka i problematyki płci społeczno-

kulturowej stały się centralnym elementem misji i operacji WPBiO. Riina Kionka współpracowała 

ze SPUE podczas wspólnych wizyt w regionach dotkniętych kryzysem. Kontynuowała również 

prace nad tym, by prawa człowieka miały trwałe miejsce w głównym nurcie dyplomacji państw 

członkowskich UE.

W trakcie pisania niniejszego sprawozdania wciąż trwają przemyślenia, w jaki sposób najlepiej 

pokierować prezentacją polityki dotyczącej praw człowieka w ramach przyszłej Europejskiej 

Służby Działań Zewnętrznych.
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2.7 Europejska polityka sąsiedztwa (EPS)

Obecnie obowiązują plany działania w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa z Armenią, 

Autonomią Palestyńską, Azerbejdżanem, Egiptem, Gruzją, Izraelem, Jordanią, Libanem, 

Marokiem, Mołdawią i Tunezją, zaś w stosunkach z Ukrainą obowiązuje program 

stowarzyszeniowy. Dokumenty te są uzgadniane dwustronnie i zawierają konkretne cele 

w dziedzinie demokracji, praworządności i praw człowieka – z różnym rozłożeniem akcentów 

w zależności od kraju. Plany działania przedstawiają program reform politycznych i gospodarczych 

oraz krótko- i średnioterminowe priorytety. Kwestie praw człowieka i demokratyzacji pozostają 

istotą stosunków UE z partnerami w ramach EPS, także w związku z oficjalnym zacieśnieniem 

stosunków w przyszłości.

Zobowiązania podejmowane w ramach tych planów działania służą wspieraniu kluczowych reform 

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

administracyjnych), praworządności (np. reforma kodeksów karnego i cywilnego, kodeksu 

postępowania karnego, zwiększenie efektywności administracji sądowej, 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).

Oprócz posiedzeń na wszystkich szczeblach w ramach dialogu politycznego, wyspecjalizowane 

podkomisje lub dialogi dotyczące praw człowieka oferują forum regularnej wymiany poglądów 

w tych kwestiach i wspomagają wspólne monitorowanie realizacji zobowiązań. Dialog z partnerami 

z Południa w zasadzie opiera się na konwencjach ONZ i został znacznie wzmocniony za 

pośrednictwem struktur EPS. Jeśli chodzi o partnerów ze Wschodu, Rada Europy i OBWE są 

kluczowymi forami służącymi zintensyfikowaniu wysiłków w tej dziedzinie, a zobowiązania 

złożone za pośrednictwem tych organizacji stanowią podstawę zobowiązań w ramach planów 

działania.

Prowadzone są konsultacje ze społeczeństwem obywatelskim przed dwustronnymi sesjami UE 

poświęconymi dialogowi dotyczącemu praw człowieka oraz po tych sesjach.
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W okresie objętym sprawozdaniem zorganizowano kilka posiedzeń podkomisji z partnerami 

z Południa, zwłaszcza z Jordanią (18 czerwca 2009 r.), Marokiem (8 października 2008 r. i 24 lipca 

2009 r.), Autonomią Palestyńską (2 grudnia 2008 r.), Tunezją (17 października 2008 r.) i Libanem 

(17 listopada 2008 r.). Nieformalna grupa robocza ds. praw człowieka z Izraelem spotkała się 

3 września 2009 r. Jeśli chodzi o Egipt, zobowiązania w dziedzinie praw człowieka podjęte zgodnie 

z planem działania w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa zostały omówione również 7 i 8 lipca 

2009 r. na forum podkomitetu ds. politycznych, praw człowieka i demokracji, problematyki 

międzynarodowej i regionalnej.

Jeśli chodzi o partnerów ze Wschodu, podkomitet ds. sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa 

spotkał się z Mołdawią we wrześniu 2008 roku i Ukrainą w maju 2009 roku. Służby Komisji 

zorganizowały trzy „nieoficjalne spotkania ekspertów w dziedzinie praw człowieka” z Mołdawią 

(maj i wrzesień 2008 roku, październik 2009 roku), podczas których podsumowano postępy 

w wypełnianiu zobowiązań w zakresie praw człowieka zawartych w planie działania; w spotkaniach 

tych aktywnie uczestniczyli przedstawiciele OBWE i Rady Europy.

UE dążyła do nawiązania specjalnych dialogów dotyczących praw człowieka z trzema państwami 

na południowym Kaukazie. Dwie rundy dialogu dotyczącego praw człowieka odbywanego z Gruzją 

miały miejsce w roku 2009. Seminarium dla społeczeństwa obywatelskiego dotyczące wolności 

mediów i osób wewnętrznie przesiedlonych odbyło się w listopadzie 2009 roku jako uzupełnienie 

dialogu międzyrządowego. Dialog dotyczący praw człowieka prowadzony z Armenią rozpoczął się 

w grudniu 2009 roku. Trwają negocjacje z Azerbejdżanem dotyczące trybu pracy podkomitetu ds. 

wymiaru sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa, praw człowieka i demokracji. UE nawiązała 

również dialog dotyczący praw człowieka z Białorusią; jego pierwsza sesja odbyła się w Pradze 

w czerwcu 2009 roku.

W swoich rocznych sprawozdaniach z postępu prac w zakresie EPS1 wydanych 23 kwietnia 2009 r. 

Komisja Europejska uwzględniła konkretne osiągnięcia reformatorskie dwunastu państw w ramach 

EPS oraz odnotowała obszary, w których należy podjąć dalsze wysiłki. W komunikacie w sprawie 

realizacji EPS2 Komisja przedstawiła przegląd wydarzeń we wszystkich szesnastu krajach EPS.

  
1 http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm
2 http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/progress2009/com09_188_en.pdf
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Mimo trudnego kontekstu politycznego i gospodarczego w 2008 roku, który odznaczył się 

spowolnieniem impetu reform, zwłaszcza w zakresie sposobu sprawowania rządów, kraje 

partnerskie odnotowały wiele osiągnięć. Znacznie wzmocniono również związku w dwóch nowych 

ram regionalnych zaprojektowanych, by uzupełniać stosunki dwustronne, są to: Unia dla 

Śródziemnomorza i Partnerstwo Wschodnie. Jedna z czterech wielostronnych platform Partnerstwa 

Wschodniego poświęcona jest „demokracji, dobrym rządom i stabilności”. Forum Społeczeństwa 

Obywatelskiego wzbogaca działania rządowe, tworząc ośrodek wydawania zaleceń przez 

społeczeństwo obywatelskie tego regionu.

Pomoc UE dla partnerów z EPS w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa 

wzrosła w 2008 roku: przeznaczono 1,71 miliardów EUR w porównaniu z 1,67 miliardów 

przeznaczonych w 2007 roku. Każde państwo korzysta też z przydziałów indywidualnych 

(krajowych programów wsparcia) w ramach EIDHR, który wspiera lokalne społeczeństwo 

obywatelskie w dziedzinie praw człowieka. EIDHR wspiera również wspólne programy Komisji 

Europejskiej i Rady Europy.

Studium przypadku: seminarium dla społeczeństwa obywatelskiego dotyczące wolności mediów 

w Gruzji

· W dniach 10–11 listopada 2009 r. Komisja Europejska była gospodarzem finansowanego 

przez EIDHR seminarium dla społeczeństwa obywatelskiego dotyczącego wolności mediów, 

przeznaczonego dla gruzińskich i europejskich dziennikarzy, uczonych, działaczy 

w dziedzinie praw człowieka i innych przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego.

· Pięć paneli skupiło się na mediach elektronicznych – przejrzystości w zakresie 

odpowiedzialności i pluralizmu; roli nadawcy publicznego; dostępowi do informacji; 

profesjonalnych standardach dziennikarstwa; mediach jako działalności gospodarczej.

· Uczestnicy seminarium przyjęli zalecenia z myślą o dialogu dotyczącym praw człowieka 

prowadzonym między UE a Gruzją, wzywając do większej przejrzystości w zakresie 

odpowiedzialności za media, ochrony niezależności organu regulacyjnego, zagwarantowania 

odpowiedniego finansowania nadawcy publicznego Gruzji, jak również do jego niezależności, 

ulepszenia dostępu do informacji publicznych i podniesienia poziomu szkoleń dziennikarzy.
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2.8 Działania finansowane w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania 

Demokracji i Praw Człowieka (EIDHR)

Europejski Instrument na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka (EIDHR)1 jest 

niezależnym narzędziem finansowym UE, mającym na celu wspieranie demokracji 

i praworządności oraz propagowanie i ochronę wszystkich praw człowieka i podstawowych 

wolności na całym świecie. Instrument ten został specjalnie zaprojektowany, by uzupełniać pomoc 

UE świadczoną za pośrednictwem dwustronnej współpracy na rzecz rozwoju. Chociaż EIDHR jest 

przede wszystkim ukierunkowany na współpracę z rządami, głównymi partnerami w ramach tego 

instrumentu są lokalne i międzynarodowe organizacje społeczeństwa obywatelskiego (90 % 

wkładów finansowych), a także międzynarodowe organy międzyrządowe specjalizujące się 

w określonych dziedzinach (10 % wkładów finansowych).

EIDHR ma pięć celów:

1. Wzmocnienie poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności w państwach 

i regionach, w których są one najbardziej zagrożone.

2. Zwiększenie roli społeczeństwa obywatelskiego w propagowaniu praw człowieka i reform 

demokratycznych wspierających pokojowe godzenie interesów grupowych oraz utrwalenie

uczestnictwa politycznego i reprezentacji politycznej.

3. Wspieranie działań dotyczących kwestii zamieszczonych w wytycznych UE.

4. Wspieranie i umacnianie międzynarodowych i regionalnych ram ochrony praw człowieka, 

wymiaru sprawiedliwości, praworządności oraz propagowania demokracji.

5. Budowanie zaufania do demokratycznego procesu wyborczego oraz zwiększanie jego 

wiarygodności i przejrzystości, w szczególności poprzez misje obserwacji wyborów.

W latach 2008–2009 przeznaczono ponad 235 mln EUR na prawa człowieka i demokrację, 

umożliwiając sfinansowanie 900 projektów w około 100 państwach. Kwota ta nie obejmuje 

finansowania misji obserwacji wyborów, która opiewała (w przybliżeniu) na dalsze 50 mln EUR 

w osiemnastomiesięcznym okresie ujętym w niniejszym sprawozdaniu. Szczególnie dużą liczbę

projektów sfinansowano w państwach objętych europejską polityką sąsiedztwa, zaś państwa AKP 

otrzymały najwyższą ogólną kwotę.

  
1 http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/eidhr_en.htm
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EIDHR wyróżnia się tym, w jaki sposób współpracuje ze społeczeństwem obywatelskim, działa na 

jego rzecz i za jego pośrednictwem. Instrument ten propaguje pewien rodzaj otwartości, której 

potrzebuje społeczeństwo obywatelskie, by móc się rozwijać, wspiera również to społeczeństwo, 

tak by stało się skutecznym motorem dialogu i reformy. Jedną z najmocniejszych stron EIDHR jest 

to, że nie jest on uzależniony od przyzwolenia rządu przyjmującego. Może zatem położyć nacisk na 

delikatne kwestie polityczne i innowacyjne podejście oraz współpracować bezpośrednio 

z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, które muszą zachować niezależność w stosunku do 

władz publicznych.

Podczas gdy w ostatnich latach w walce o wolność i godność ludzką odniesiono znaczne sukcesy, 
podstawowe prawa nadal są lekceważone w wielu krajach. EIDHR może być wykorzystywane 
w trudnym środowisku, w którym systematycznie zagrożone są podstawowe wolności. UE 
wykorzystywała EIDHR, by reagować na rodzące się zagrożenia dla praw człowieka oraz by coraz 
bardziej wspierać obrońców praw człowieka lub ofiary naruszeń praw człowieka. Sieć jedenastu 
organizacji finansowanych z EIDHR skupia się specjalnie na ochronie obrońców praw człowieka 
i na szybkim reagowaniu w sytuacjach kryzysowych. EIDHR uzyskał teraz dodatkową 
elastyczność, tak by odbiorcy mogli przyznawać niewielkie dotacje innym lokalnym podmiotom 
lub poszczególnym obrońcom praw człowieka 1.

W krajach, gdzie społeczeństwo obywatelskie może działać swobodniej lub gdzie uzasadnia to 
polityka UE, EIDHR zawiera znaczące postanowienia dotyczące projektów na małą skalę 
przeznaczonych dla konkretnych krajów za pośrednictwem „krajowych programów wsparcia” 
(CBSS). U ich podstaw leży uznanie, że odpowiedzialność za własny rozwój na szczeblu lokalnym 
jest kluczowa, by coraz głośniej opowiadać się za ochroną demokracji i praw człowieka. Programy 
te są odpowiedzią na inicjatywy lokalnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego na rzecz 
reform, dialogu i udziału w życiu politycznym. Indywidualne dotacje mogą wynosić od 10 000 
EUR do 300 000 EUR. Delegatury UE odpowiadają za zarządzanie projektami EIDHR na szczeblu 
krajowym i są zachęcane, by angażować się w regularny dialog z lokalnymi organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego. W latach 2008–2009 przeznaczono kwotę 101,7 mln EUR na 
lokalne projekty w 77 krajach.

  
1 Więcej informacji o mechanizmach ochrony w sytuacjach kryzysowych można znaleźć na 

stronie http://ec.europa.eu/europeaid/what/human-rights/human-rights-defenders_en.htm
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Wkład i opinie organizacji społeczeństwa obywatelskiego są istotne, by rozwinąć i dostroić EIDHR, 
jego programowanie i realizację. Pracownicy Komisji regularnie spotykają się z przedstawicielami 
społeczeństwa obywatelskiego w Brukseli; organizują oni również seminaria regionalne na całym 
świecie, by popierać dialog z tymi partnerami, którzy faktycznie realizują projekty w terenie. 
Ukoronowaniem tych wysiłków jest tzw. „proces z Palermo”1. Od 2002 roku proces ten zbliżył 
Komisję Europejską, Parlament Europejski, państwa członkowskie UE i organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego w celu omówienia głównych wyzwań związanych z zaangażowaniem 
społeczeństwa obywatelskiego w pomoc rozwojową. W 2010 roku otrzyma ona określony 
komponent na rzecz demokracji i praw człowieka.

EIDHR obejmuje szeroki zakres tematów.

· Na szczeblu krajowym priorytety określane są przez delegatury UE po konsultacjach 

z lokalnymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, państwami członkowskimi UE 

i innymi darczyńcami. Zakres tematów rozciąga się od propagowania dobrych rządów, 

uczestnictwa politycznego i pojednania interesów grupowych po zwalczanie przemocy 

domowej, rasizmu, ksenofobii i dyskryminacji.

· Na szczeblu globalnym EIDHR propaguje priorytety podkreślone w wytycznych UE 
dotyczących praw człowieka: walkę z karą śmierci, torturami, ochronę obrońców praw 
człowieka i dzieci.

· EIDHR finansuje również unijne misje obserwacji wyborów.

W grudniu 2009 roku UE i ONZ wspólnie obchodziły Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, 
delegatury UE na całym świecie uświetniły ten dzień specjalnymi wydarzeniami, by podnieść 
świadomość opinii publicznej co do finansowanych przez UE działań wspierających prawa 
człowieka.

Oprócz globalnej oceny wsparcia świadczonego przez EIDHR na rzecz MTK (zob. studium 
przypadku), delegatury UE w Kolumbii, Rosji2 i Sri Lance3 dokonały ocen swoich lokalnych 
projektów dotyczących praw człowieka.

  
1 http://ec.europa.eu/europeaid/who/partners/civil-society/structured-dialogue_en.htm
2 http://ec.europa.eu/europeaid/what/human-rights/documents/revised_report_eidhr_russia_en.pdf
3 http://ec.europa.eu/europeaid/what/human-

rights/documents/eidhr_sri_lanka_final_report_executive_summary_en.pdf
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Podział tematyczny projektów finansowanych z EIDHR okresie od stycznia 2007 roku do kwietnia
2009 roku można znaleźć w najnowszym kompendium (http://ec.europa.eu/europeaid/what/human-
rights/documents/eidhr_compendium_en.pdf).

Studium przypadku: regionalne studia magisterskie

EIDHR wspiera regionalne studia magisterskie w zakresie praw człowieka i demokratyzacji 
w czterech różnych regionach świata poza UE. Czerpiąc inspirację z europejskich studiów 
magisterskich w zakresie praw człowieka i demokratyzacji1 z katedrą w Wenecji we Włoszech 
(wspieraną przez Komisję Europejską od 1997 roku), te programy studiów magisterskich kładą 
nacisk na podstawowe wartości UE oraz na polityki propagowania praw człowieka i demokracji na 
całym świecie.

· Afryka – Uniwersytet w Pretorii (Republika Południowej Afryki)

· Europa Południowo-Wschodnia – Uniwersytet w Sarajewie (Bośnia i Hercegowina)

· Azja/Pacyfik – Uniwersytet w Sydney (Australia)

· Ameryka Łacińska – Universidad Nacional de General San Martín (Argentyna)

Studium przypadku: obrońcy praw człowieka w Federacji Rosyjskiej

Stowarzyszenie Memoriał, któremu w 2009 roku Parlament Europejski przyznał nagrodę im. 

Sacharowa, było finansowane przez EIDHR w ramach krajowego programu wsparcia. W 2007 roku 

wybrano dwa projekty do realizacji: powołanie „regionalnej sieci ochrony mniejszości przed 

dyskryminacją etniczną” oraz „wzmocnienie praworządności i propagowanie reform 

demokratycznych na północnym Kaukazie”. Jako wyraz uznania dla prac stowarzyszenia Memoriał 

delegatura UE w Rosji zgodziła się wesprzeć uzupełniający projekt propagujący „zapobieganie 

konfliktom i ulepszenie stosunków międzyetnicznych w północnej Osetii przez stabilizację 

gospodarczą i budowę tolerancji międzyetnicznej”.

  
1 http://www.emahumanrights.org/
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Studium przypadku: budowanie zdolności MTK

UE wspiera Międzynarodowy Trybunał Karny od 2002 roku (kiedy organ ten został powołany), 

dokonując bezpośredniego wkładu na rzecz programu wizyt zawodowych i staży. Od 2009 roku to 

wsparcie finansowe było również wykorzystywane na rzecz dorocznego seminarium i szkolenia dla 

prawników znajdujących się w wykazie adwokatów upoważnionych do występowania przed MTK. 

Projekt ten ma na celu umocnienie podstawowych zasad statutu rzymskiego: komplementarności 

i uniwersalności.

Dostęp do obrony prawnej wysokiej jakości jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania 

MTK. Równie ważne jest, by MTK mógł korzystać z puli dobrze przeszkolonych prawników 

praktyków z różnych państw, którzy mogą pracować na szczeblu międzynarodowym. Oznacza to 

rozwój wymiany między MTK a krajowymi systemami sądowymi. EIDHR wspiera te działania 

programami finansowania, które są prawdziwie globalne i powszechne, otwarte dla uczestników 

z wszystkich państw, niezależnie od tego, czy są one stronami statutu rzymskiego. Po programach 

od uczestników oczekuje się, że podzielą się swoją nowo nabytą wiedzą fachową po powrocie do 

miejsca pracy – niezależnie czy jest nim rząd, organ lokalny czy też organizacje społeczeństwa 

obywatelskiego.

W grudniu 2008 roku dokonano oceny wsparcia EIDHR w związku z powołaniem 

i funkcjonowaniem Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK)1. Przeanalizowano 29 

indywidualnych projektów z całego świata, które otrzymały wsparcie z EIDHR od 2000 roku. 

W ocenie stwierdzono, że wsparcie UE wywarło znaczny wpływ na ratyfikację przez poszczególne 

państwa statutu rzymskiego, chociaż w mniejszym stopniu w związku z krajowym prawodawstwem 

wykonawczym i propagowaniem komplementarności między MTK a krajowymi systemami 

sądowymi. W sumie wsparcie EIDHR skutecznie wzmocniło potencjał rządów, organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego i prawników specjalistów w odniesieniu do MTK.

  
1 http://ec.europa.eu/europeaid/what/human-

rights/documents/final_report__main__december_2008_en.pdf
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2.9 W jaki sposób prowadzona jest polityka UE w zakresie praw człowieka

Polityka UE w zakresie praw człowieka opiera się bezpośrednio na postanowieniach Traktatu 

o Unii Europejskiej, czerpie również inspirację z tradycji konstytucyjnych 27 państw 

członkowskich UE. Z upływem czasu rozrósł się pokaźny korpus uzgodnionych stanowisk 

w zakresie praw człowieka, co było wynikiem interakcji między następującymi ważnymi 

podmiotami:

· Parlament Europejski przeprowadzał regularne dyskusje dotyczące praw człowieka, w tym na 

forum odpowiedniej Podkomisji Praw Człowieka (DROI) w Komisji Spraw Zagranicznych 

(AFET);

· Rada UE tworzy i koordynuje politykę UE w zakresie praw człowieka; jej decyzje 

przygotowywane są w trakcie comiesięcznych dyskusji jej eksperckiej Grupy Roboczej ds. 

Praw Człowieka (COHOM);

· 27 państw członkowskich jednomyślnie decyduje o polityce Rady, a następnie odpowiadają 

one za wspieranie polityki UE i za praktyczne zastosowanie ich prac;

· Komisja Europejska jest współodpowiedzialna za realizację polityki UE, korzystając przy tym 

z różnych środków, również udzielając pomocy za pośrednictwem EIDHR.

W swojej istocie polityka UE jest zgodna, integracyjna i podlega ciągłemu przeglądowi. Tak 

właśnie działa UE i nie ulegnie to zmianie wraz z nastaniem Służby Działań Zewnętrznych. Osoby 

lub organizacje pragnące poruszyć jakiekolwiek kwestie mogą napisać do każdej instytucji UE na 

następujące adresy:

· European Parliament

Rue Wiertz

1047 Brussels

Belgium

· Council of the European Union

Rue de la Loi 175

1048 Brussels

Belgium
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· European Commission

Rue de la Loi 200

1049 Brussels

Belgium
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3. Działania Parlamentu Europejskiego związane z prawami człowieka

Parlament Europejski jest istotnym wyrazicielem opinii w kwestiach praw człowieka i demokracji. 

Dąży on do zagwarantowania, że prawa i wolności są chronione i propagowane w samej UE oraz 

poza jej terytorium. Kwestie praw człowieka nigdy nie schodzą z pierwszych miejsc porządku 

obrad Parlamentu.

Każdego roku Parlament przyznaje nagrodę im. Sacharowa za krzewienie wolności przekonań, 

która ma na celu wyróżnienie osób i organizacji na całym świecie za ich wysiłki na rzecz praw 

człowieka, demokracji, wolności wyrażania opinii oraz za ich walkę z nietolerancją i uciskiem.

W 2009 roku odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. Obaj przewodniczący – kończący 

kadencję Hans-Gert Pöttering oraz nowo wybrany Jerzy Buzek – zdecydowanie opowiedzieli się za 

ochroną praw człowieka w ramach globalnych działań Parlamentu Europejskiego.

Wraz ze zbliżaniem się do końca 6. kadencji, Podkomisja Praw Człowieka poświęciła czas na 

refleksje nad pięcioma latami jej prac oraz nad całościowym podejściem do polityki UE w zakresie 

praw człowieka, do którego zachęcała, analizując instrumenty (dialogi dotyczące praw człowieka, 

sankcje i klauzule praw człowieka w umowach) i wytyczne w zakresie praw człowieka. Wraz 

z rozpoczęciem 7. kadencji prace podkomisji nabrały rozmachu, skupiając się na poważnych 

sytuacjach np. kryzys po wyborach wysokiego ryzyka w Afganistanie i Iranie, trudna sytuacja 

humanitarna na Sri Lance i w Związku Myanmar, prawa człowieka w państwach sąsiedzkich, Rosji 

i Turcji, oraz ciągłe obawy o prawa człowieka w Chinach.

W grudniu 2009 roku Parlament Europejski przyznał nagrodę im. Sacharowa Olegowi Orłowowi, 

Siergiejowi Kowalowowi i Ludmile Alieksiejewej reprezentujących stowarzyszenie Memoriał,

propagujące prawa podstawowe w państwach Wspólnoty Niepodległych Państw, jak również 

wszystkim innym obrońcom praw człowieka w Rosji.
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Parlament Europejski nadal odgrywał wiodącą rolę w kwestiach praw człowieka i demokracji1. 

W okresie objętym sprawozdaniem uczestniczył w opracowywaniu, realizacji i ocenie polityk 

w dziedzinie praw człowieka przez swoje rezolucje, sprawozdania, misje w państwach spoza UE, 

imprezy propagujące prawa człowieka, delegacje międzyparlamentarne i wspólne komisje 

parlamentarne z państwami spoza UE, pytania wymagające odpowiedzi ustnej lub na piśmie, 

specjalne wysłuchania 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 posiedzeń plenarnych, w pracach komisji, 

podkomisji i grup roboczych Parlament rozlicza Komisję z wykonania zadań w tym zakresie.

Parlament rozwinął również solidnie ugruntowany dialog z Radą. Przewodniczący Parlamentu oraz 

poszczególni przewodniczący komisji, podkomisji i delegacji również regularnie podejmują kwestie 

praw człowieka – bezpośrednio lub listownie – w kontaktach z przedstawicielami państw spoza UE.

Podkomisja Praw Człowieka (DROI) w ramach Komisji Spraw Zagranicznych jest w Parlamencie 

ośrodkiem dyskusji dotyczących praw człowieka. W okresie objętym sprawozdaniem działalność 

tej podkomisji była prowadzona pod przewodnictwem Hélène Flautre do lipca 2009 roku, kiedy to 

odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego, a następnie przez Heidi Hautala (FI, Grupa 

Zielonych/Wolne Przymierze Europejskie) – nowo wybraną przewodniczącą podkomisji DROI.

Podczas szóstej kadencji Parlament przyjął serię sprawozdań analizujących wdrażanie różnych 

instrumentów w zakresie praw człowieka dostępnych na szczeblu UE, co było próbą całościowego 

podejścia do polityki UE w zakresie praw człowieka (klauzule dotyczące praw człowieka 

w umowach zawieranych przez UE z państwami spoza UE2, opracowane przez Vittoria Agnoletto 

w 2006 roku; funkcjonowanie prowadzonych z krajami trzecimi dialogów i konsultacji dotyczących 

praw człowieka3, opracowane przez ElenęValenciano Martínez-Orozco w 2007 roku; oraz 

skuteczność sankcji UE4, opracowane przez Hélène Flautre w 2008 roku). Podkomisja zakończyła 

zatem kadencję wymianą poglądów z Radą i Komisją w sprawie zaleceń zawartych w tych 

sprawozdaniach. Podobna wymiana poglądów odbyła się w trakcie pierwszego pełnego posiedzenia 

tej podkomisji po wyborach.

  
1 Przegląd najważniejszych działań Parlamentu Europejskiego w dziedzinie praw człowieka 

w stosunkach zewnętrznych można znaleźć pod adresem: 
http://www.europarl.europa.eu/DROI

2 P6_TA(2006)0056 z dnia 14 lutego 2006 r.
3 P6_TA(2007)0381 z dnia 6 września 2007 r.
4 P6_TA(2008)0405 z dnia 14 września 2008 r.
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W okresie objętym sprawozdaniem podkomisja miała również okazję regularnie wymieniać 

poglądy z przewodniczącym Grupy Roboczej ds. Praw Człowieka (COHOM), który przedstawiał 

program prac grupy oraz przedkładał członkom podkomisji sprawozdania. Przewodniczący 

podkomisji DROI był również niekiedy zapraszany do wymiany poglądów z członkami grupy 

COHOM.

Sprawozdania z własnej inicjatywy są jednym z najskuteczniejszych narzędzi, za pomocą których 

Parlament przedstawia swoje główne stanowisko i zwraca na nie uwagę innych podmiotów 

działających na rzecz praw człowieka, w tym Rady i Komisji. Najważniejszym z nich jest 

sprawozdanie roczne Parlamentu Europejskiego dotyczące praw człowieka na świecie za rok 2008 

oraz polityki UE w tym zakresie, w którym Parlament – z racji powierzonej mu odpowiedzialności 

– analizuje dogłębnie polityki UE. Poprzednie sprawozdanie roczne Parlamentu zredagował 

Raimon Obiols i Germà (Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim); zostało ono przyjęte 

na sesji plenarnej 7 maja 2009 r. W rezolucji z tego roku1 uwypuklono jako elementy pozytywne: 

stopniowe znoszenie kary śmierci na całym świecie oraz postępy osiągnięte w zakresie praw kobiet 

i dzieci. W rezolucji tej podkreślono również, że UE mogłaby wyraźniej i skuteczniej propagować 

prawa człowieka. Wezwano też wszystkie państwa członkowskie UE, by ratyfikowały wszystkie 

konwencje ONZ i Rady Europy dotyczące praw człowieka, jak również podano w wątpliwość, czy 

UE zawsze przestrzega własnych zasad np. w kwestii terroryzmu lub imigracji.

W okresie objętym sprawozdaniem Podkomisja Praw Człowieka zorganizowała kilka wymian 

poglądów i wysłuchań poświęconych sytuacji w zakresie praw człowieka w rozbiciu na kraje lub 

regiony:

· Kuba;

· Mołdawia;

· Turkmenistan;

· Kaszmir administrowany przez Indie;

· Kambodża, Laos i Wietnam;

· Maroko;

· Rosja;

· Turcja;

· Bałkany Zachodnie;

· Chiny, po zakończeniu igrzysk olimpijskich;

  
1 P6_TA(2009)0385 z dnia 7 maja 2009 r.
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· Filipiny, w związku z pozasądowymi, zbiorowymi lub samowolnymi egzekucjami;

· europejska polityka sąsiedztwa, na przykładzie Tunezji i Armenii;

· świat arabski, z położeniem nacisku na Arabską kartę praw człowieka;

· Unia dla Śródziemnomorza;

· Strefa Gazy, prawa człowieka i wymiar humanitarny konfliktu.

Na innych wysłuchaniach podnoszono kwestie praw człowieka w wymiarze bardziej tematycznym:

· prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne, w tym prawo do pożywienia;

· działalność gospodarcza a prawa człowieka;

· instytucje Unii Afrykańskiej w dziedzinie praw człowieka;

· szczególne miejsce dzieci w działaniach zewnętrznych UE;

· rola UE w walce z pogwałceniami praw człowieka dokonywanymi przez prywatne 

przedsiębiorstwa wojskowe i ochroniarskie;

· polityka UE wobec Birmy w związku z ponownym zatrzymaniem Aung San Suu Kyi;

· Wykonanie Deklaracji praw ludów tubylczych, z położeniem nacisku na wpływ zmiany 

klimatu na prawa ludów tubylczych w następstwie studium zamówionego przez podkomisję 

DROI zatytułowanego „Ludy tubylcze a zmiana klimatu”.

Od początku nowej kadencji podkomisja DROI zorganizowała wysłuchania dotyczące sytuacji 

w zakresie praw człowieka w Rosji, Chinach i Turcji, jak również sytuacji po wyborach 

w Afganistanie i po zakończeniu wojny w Sri Lance.

W roku 2008 z okazji 60. rocznicy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka zorganizowano wiele 

obchodów. Parlament, współdziałając z Komisją Europejską i ONZ, promował konferencję „60. lat 

Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka: głos mają obrońcy”1. Navanethem Pillay, wysoka 

komisarz NZ ds. praw człowieka, wystąpiła na konferencji wraz z europejską komisarz Benitą 

Ferrero-Waldner oraz Hansem-Gertem Pötteringiem, przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, 

oraz wieloma innymi przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego.

  
1 http://www.defenderstakethefloor.org/
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Parlament obchodził również w grudniu 2008 roku 20. rocznicę przyznawania nagrody im. 

Sacharowa za krzewienie wolności przekonań. W ramach obchodów zorganizowano konferencję 

wraz z wszystkimi poprzednimi laureatami zatytułowaną: „20 lat aktywnego wspierania praw 

człowieka: laureaci nagrody im. Sacharowa opowiadają swoją historię”. Do Strasburga przybyło 

trzynastu laureatów, jak również Elena Bonner, wdowa po Andrieju Sacharowie. Niektórzy laureaci 

nie mogli przybyć, Parlament ubolewał między innymi nad nieobecnością Aung San Su Kyi, 

laureatów z Kuby Oswaldo José Payá Sardiñasa oraz „Damas de Blanco” (Kobiety w Bieli), jak 

również uwięzionego chińskiego działacza na rzecz praw człowieka Hu Jia, laureata nagrody im. 

Sacharowa z roku 2008. W trakcie obrad plenarnych pozostawiono puste krzesło, mające 

reprezentować Hu Jia, który odbywa karę więzienia wynoszącą trzy i pół roku za „podżeganie do 

obalenia władzy państwowej”. Zeng Jinyan, żona Hu Jia, przemówiła w jego imieniu na forum 

Parlamentu za pośrednictwem nagrania wideo.

W grudniu 2009 roku nagrodę im. Sacharowa przyznano Olegowi Orłowowi, Siergiejowi 

Kowalowowi i Ludmile Alieksiejewej reprezentujących stowarzyszenie Memoriał, propagujące

prawa podstawowe w państwach Wspólnoty Niepodległych Państw, jak również wszystkim innym 

obrońcom praw człowieka w Rosji.

Dokonując demokratycznej kontroli EIDHR, ustanowionego 20 grudnia 2006 r., Parlament

aktywnie uczestniczy w nadzorowaniu wdrażania tego instrumentu. W tym celu powołano specjalną 

grupę roboczą w ramach komisji AFET, której przewodniczył przewodniczący podkomisji DROI. 

Grupa robocza spotyka się regularnie ze służbami Komisji, aby omawiać wieloletni dokument 

strategiczny i roczne plany działania, jak również ogólne działania następcze w związku z obecną 

sytuacją w zakresie wdrażania tego instrumentu. W trakcie posiedzeń podkomisji DROI 

przeprowadzono też kilka wymian poglądów w związku z wdrożeniem i przeglądem EIDHR.
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Jeśli chodzi o dialogi i konsultacje dotyczące praw człowieka z państwami spoza UE, 

przedstawiciele Komisji i Rady szczegółowo informowali Parlament na posiedzeniach niejawnych

z uczestnictwem posłów do Parlamentu Europejskiego, odbywających się przed każdą rundą oraz 

po każdej rundzie niektórych dialogów i konsultacji dotyczących praw człowieka, jak również 

przed posiedzeniami odnośnych struktur poświęconych dialogowi dotyczącemu praw człowieka, 

takich jak podkomisje EPS ds. praw człowieka lub dialog dotyczący praw człowieka między UE 

a Unią Afrykańską. Przy niektórych okazjach DROI zorganizowała konkretne wysłuchania, np. 

dotyczące przestrzegania praw człowieka w Rosji oraz wyniku konsultacji UE i Rosji w sprawie 

praw człowieka, jak również dotyczące przestrzegania praw człowieka w Chinach, w kontekście 

dialogu dotyczącego praw człowieka między UE a Chinami oraz szczytu UE–Chiny. Posiedzenia te 

umożliwiają Parlamentowi dostęp do informacji, wniesienie wkładu w porządek obrad 

dialogów/konsultacji/podkomisji oraz ocenę rezultatów osiągniętych na tych forach.

Aby uzupełnić prace podkomisji w zakresie praw człowieka, departament polityki zewnętrznej 

Parlamentu zapewnia wsparcie, opracowując notatki informacyjne i inne materiały dodatkowe lub 

zamawiając analizy zewnętrzne. W okresie objętym sprawozdaniem przygotowano następujące 

analizy związane z polityką zewnętrzną w zakresie praw człowieka:

· Działalność gospodarcza a prawa człowieka w stosunkach zewnętrznych UE;

· Pokojowe działania obywatelskie wspierające prawa człowieka i demokrację;

· Uwzględnianie praw człowieka w działaniach zewnętrznych UE;

· Wolność religii lub przekonań oraz wolność wyrażania opinii;

· Eksponowanie problematyki płci i wzmocnienie pozycji kobiet w instrumentach polityki 

zewnętrznej UE;

· Aktualizacja i wykonanie wytycznych UE w sprawie tortur i innego okrutnego, nieludzkiego 

lub poniżającego traktowania albo karania;

· Zastosowanie warunkowości związanej z prawami człowieka w unijnych dwustronnych 

umowach handlowych oraz innych umowach handlowych z państwami spoza UE;

· Ludy tubylcze a zmiana klimatu;

· Pomoc konsularna i démarche, ku wsparciu obywateli UE w państwach spoza UE.
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Jednym z najważniejszych organów służących współpracy w dziedzinie praw człowieka jest mająca 

siedzibę w Genewie Rada Praw Człowieka (RPC) Organizacji Narodów Zjednoczonych, której 

prace Parlament śledził z wielkim zainteresowaniem. Laima Liucija Andrikiené (LT, Europejska 

Partia Ludowa) opracowała sprawozdanie1 o rozwoju RPC, w tym o roli UE. W swojej rezolucji 

Parlament wzywa UE, by odgrywała bardziej znaczącą rolę w propagowaniu jasnego przesłania, 

programu politycznego i długoterminowej strategii tego organu ONZ. Parlament uważnie śledzi 

rozwój wydarzeń w RPC, zwłaszcza przez wysyłanie delegacji do RPC, zapraszanie posiadaczy 

mandatów procedur specjalnych, organizowanie publicznych wysłuchań i wymianę poglądów 

z odnośnymi zainteresowanymi stronami. W okresie objętym sprawozdaniem podkomisja 

przeprowadziła wymianę poglądów z profesorem Johnem Ruggie, specjalnym przedstawicielem 

Sekretarza Generalnego ONZ ds. praw człowieka, korporacji wielonarodowych i innych 

przedsięwzięć gospodarczych, jak również z urzędującym przewodniczącym Rady Praw Człowieka 

ONZ, Alexem van Meeuwenem.

Parlament Europejski śledzi również prace Zgromadzenia Ogólnego ONZ (ZO ONZ), a 24 marca 

2009 r. przyjął zalecenie dla Rady w sprawie priorytetów UE na 64. sesję Zgromadzenia Ogólnego 

ONZ, w którym, po wyszczególnieniu „dozwolonych granic” UE, zamieszczono jasne wezwanie do 

państw członkowskich „o ponowne rozważenie ich udziału w durbańskiej konferencji przeglądowej 

w Genewie w kwietniu 2009 r., jeżeli naruszenie wszystkich „dozwolonych granic” zostanie 

potwierdzone w kolejnych negocjacjach prowadzących do konferencji”.

W listopadzie 2009 roku niektórzy członkowie podkomisji DROI weszli w skład dorocznej 

delegacji Komisji Spraw Zagranicznych do ZO ONZ. Wizyta skupiała się wokół trzech filarów 

ONZ: bezpieczeństwa, rozwoju i wymiaru sprawiedliwości, z położeniem zdecydowanego nacisku 

na kwestie praw człowieka, mianowicie na nową oenzetowską architekturę w zakresie 

równouprawnienia płci, sytuację w zakresie praw człowieka na Bliskim Wschodzie oraz raport 

Goldstone'a, wpływ wejścia w życie traktatu z Lizbony i przedstawicielstwo zewnętrzne UE na 

forach wielostronnych, w szczególności w Nowym Jorku i Genewie, które ma mocny mandat 

w dziedzinie praw człowieka. Członkowie podkomisji odnotowali również rozpoczęcie debaty nad 

zbliżającym się przeglądem Rady Praw Człowieka.

  
1 P6-TA(2009)0021 z 14 stycznia 2009 r.
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Podkomisja prowadzi regularny dialog z organizacjami międzynarodowymi i regionalnymi, 

zwłaszcza ze Zgromadzeniem Parlamentarnym OBWE i z Radą Europy. W tym kontekście 

nawiązano trwały dialog z komisarzem praw człowieka Rady Europy Thomasem Hammarbergiem.

Jednym z głównych celów tej podkomisji jest działanie na rzecz uwzględniania kwestii praw 

człowieka we wszystkich aspektach stosunków zewnętrznych UE. W samym Parlamencie cel ten 

osiągany jest we współdziałaniu z komisjami w dziedzinie stosunków zewnętrznych, delegacjami 

międzyparlamentarnymi i zgromadzeniami parlamentarnymi, gdzie kwestie praw człowieka są 

regularnie omawiane z członkami parlamentów w różnorodnych państwach. Sekretarz generalny 

Parlamentu powołał grupę zadaniową składającą się z personelu różnych służb Parlamentu, aby 

przyczynić się do zwiększenia spójności prac tej instytucji w terenie.

Poczynając od roku 2008 Parlament udziela wsparcia nowym i wschodzącym demokracjom za 

pośrednictwem Urzędu ds. Promowania Demokracji Parlamentarnej (OPPD), który wspomaga 

powoływanie parlamentów, wzmacniając potencjał ustawodawczy, dzieląc się wiedzą fachową 

i wymieniając się dobrymi praktykami. OPPD rozwinął pomoc udzielaną parlamentom 

regionalnym, np. Parlamentowi Panafrykańskiemu od roku 2004, jak również był gospodarzem 

tematycznych wizyt studyjnych posłów i personelu parlamentów Chile, Gruzji i Republiki 

Kirgiskiej. Program stypendialny OPPD w dziedzinie demokracji ma na celu wzmocnienie 

potencjału instytucjonalnego i administracyjnego parlamentów i przyjmuje stypendystów na 

indywidualne szkolenia w Parlamencie.

W rezolucji w sprawie budowania demokracji w stosunkach zewnętrznych UE1 Parlament 

Europejski podkreśla, że demokracji nie da się eksportować ani narzucać z zewnątrz i że pomyślna 

strategia promowania demokracji musi opierać się na dialogu i oznacza szeroko zakrojone wysiłki 

ukierunkowane na wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego.

  
1 P7_TA(2009)0056 22 października 2009 r.
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Euro-śródziemnomorskie Zgromadzenie Parlamentarne (EMPA) stwarza możliwości prowadzenia 

dialogu parlamentarnego z państwami basenu Morza Śródziemnego na tematy związane z prawami 

człowieka i demokracją. Komisja Spraw Politycznych, Bezpieczeństwa i Praw Człowieka przyjęła 

praktykę uwzględniania problematyki praw człowieka jako stały punkt każdego porządku obrad. 

Nadzwyczajna sesja plenarna EMPA odbyła się w dniach 12–13 października 2008 r. w Jordanii 

i została poświęcona odnowionym ramom procesu barcelońskiego i procesu pokojowego na 

Bliskim Wschodzie. Z okazji piątej sesji plenarnej, która odbyła się w dniach 16–17 marca 2009 r. 

w Parlamencie Europejskim w Brukseli, zgromadzenie przyjęło zalecenie w sprawie sytuacji 

w Strefie Gazy, w którym potępiono ataki wymierzone w ludność cywilną w Strefie Gazy 

i w południowym Izraelu oraz naruszanie międzynarodowego prawa humanitarnego.

Europejsko-Latynoamerykańskie Zgromadzenie Parlamentarne (Eurolat) nadal jest istotnym forum 

dialogu międzyparlamentarnego z Ameryką Łacińską w kwestiach praw człowieka i demokracji. 

Eurolat powołał Komisję Spraw Politycznych, Bezpieczeństwa i Praw Człowieka: podczas jej 

ostatniego posiedzenia, które odbyło się w Panama City w dniach 29–30 października 2009 r., 

omówiono sytuację polityczną w Hondurasie i ochronę mniejszości w Europie i Ameryce 

Łacińskiej. Na trzeciej zwykłej sesji plenarnej Eurolatu, zorganizowanej w Madrycie 6 i 8 kwietnia 

2009 r., zatwierdzono rezolucję w sprawie prawa do wody i innych kwestii związanych z wodą 

w kontekście stosunków UE i Ameryki Łacińskiej.

Głównym forum dialogu politycznego między Parlamentem Europejskim a parlamentarzystami 

z państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku jest Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne AKP–UE. 

W trakcie 16. sesji Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego zorganizowanej w Port Moresby

(Papua Nowa Gwinea) w dniach 24–28 listopada 2008 r., przyjęto wspólną rezolucję AKP i UE 

w sprawie ochrony ludności cywilnej w trakcie pokojowych operacji prowadzonych przez ONZ 

i organizacje regionalne. Inną wspólną rezolucję przyjęto w sprawie społecznych konsekwencji 

i strategii zwalczania pracy dzieci. W uzupełnieniu do prac Wspólnego Zgromadzenia 

Parlamentarnego, we wspólnych warsztatach AKP–UE położono nacisk na zdrowie i choroby, takie 

jak malaria, gruźlica oraz HIV/AIDS.

17. sesja Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego odbyła się w Pradze (Republika Czeska) w dniach 

4–9 kwietnia 2009 r., w trakcie której przyjęto rezolucję w sprawie problemów demokratycznego 

dostosowania różnorodności etnicznej, kulturowej i religijnej w krajach AKP i UE.
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Przy okazji 18. sesji Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego zorganizowanej w dniach 30 

listopada – 3 grudnia 2009 r. w Luandzie (Angola), przyjęto rezolucję w sprawie socjalnej 

i kulturalnej integracji oraz uczestnictwa młodzieży. Dnia 1 grudnia (Światowy Dzień Walki 

z AIDS) współprzewodniczący Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP–UE, Louis 

Michel (Belgia) i Wilkie Rasmussen (Wyspy Cooka) wezwali do udostępnienia ludziom zarażonym 

HIV/AIDS leków antyretrowirusowych po przystępnej cenie. Wydali również oświadczenie 

w sprawie sytuacji w Nigrze. Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne przyjęło rezolucję w sprawie 

sytuacji na Madagaskarze. Biuro wydało również sprawozdanie dotyczące prawa do pożywienia 29 

listopada 2009 r.

Ostatnio osiągnięto porozumienie co do powołania Euronestu, Zgromadzenia Parlamentarnego 

Wschodnich Sąsiadów UE, kolejnego forum, na którym będzie prowadzony międzyparlamentarny 

dialog dotyczący praw człowieka i demokracji.

Komisja Rozwoju organizuje regularnie posiedzenia poświęcone prawom człowieka i innym 

konkretnym tematom, taki jak przemoc wobec kobiet w sytuacjach konfliktowych 

i pokonfliktowych czy też wpływ wyborów prezydenckich w Afganistanie na przyszłość tego kraju.

Kwestie dotyczące praw człowieka są również włączone do działalności innych komisji, np. 

Komisji Handlu. GSP+ (ogólny system preferencji), unijny system motywacji w handlu ze Sri 

Lanką został poddany dogłębnej analizie w okresie objętym sprawozdaniem w świetle dochodzenia 

Komisji związanego z poważnymi obawami co do sytuacji w zakresie praw człowieka w tym kraju.

Obserwacja wyborów wpisuje się w działania UE na rzecz wzmocnienia praw człowieka 

i demokracji w krajach spoza UE. Parlament Europejski aktywnie uczestniczy w misjach obserwacji 

wyborów, wysyłając delegacje na obserwacje krótkoterminowe w ramach długoterminowych misji 

obserwacji wyborów, jak również za pośrednictwem głównych obserwatorów misji obserwacji wyborów 

UE, którzy zazwyczaj są posłami Parlamentu Europejskiego. W dniu wyborów posłowie ci obserwują 

przebieg głosowania i liczenia głosów. W okresie objętym sprawozdaniem Parlament wysłał delegacje 

krótkoterminowe do państw w Ameryce Łacińskiej (Ekwador, Boliwia i Salwador), w Afryce (Rwanda, 

Angola i Mozambik), w Azji (Bangladesz i Kambodża), na Bliskim Wschodzie (Liban) oraz na obszarze 

OBWE (Mołdawia i Azerbejdżan). Przestrzeganie równowagi geograficznej również jest istotnym 

kryterium selekcji dla Parlamentu.
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Istotnym elementem działalności Parlamentu są rezolucje w sprawie konkretnych przypadków 

pogwałceń praw człowieka w poszczególnych krajach, a zwłaszcza w jednostkowych budzących 

niepokój przypadkach, które są omawiane podczas comiesięcznych debat plenarnych poświęconych 

pilnym problemom. Rada, Komisja i odnośne rządy wzywane są do podjęcia stosownych działań. 

Obok działalności polegającej na przyjmowaniu wspomnianych rezolucji przewodniczący 

Parlamentu, przewodniczący podkomisji i przewodniczący delegacji parlamentarnych regularnie 

wystosowują démarche. Z reakcji tych rządów można wnosić, że są one często dosyć podatne na 

krytykę ze strony Parlamentu Europejskiego.

W rezolucjach Parlamentu Europejskiego poruszono m.in. następujące zagadnienia:

· prawa człowieka w Kaszmirze administrowanym przez Indie (oskarżenia dotyczące 

masowych grobów);

· Tanzania (zabijanie albinosów);

· Birma/Związek Myanmar;

· Demokratyczna Republika Konga (starcia w strefie wschodniej granicy);

· Wenezuela (prawa obywatelskie i polityczne);

· Somalia;

· Izrael i terytoria palestyńskie (w szczególności sprawa rodziny al-Kurd);

· Zimbabwe;

· Kenia (wolność prasy);

· Gwinea;

· Tajlandia (traktowanie birmańskich uchodźców);

· Sri Lanka;

· Sudan (wydalenie organizacji pozarządowych z Darfuru);

· Filipiny;

· Gwinea Bissau;

· Irak (sytuacja humanitarna mieszkańców obozu Ashraf);

· Afganistan (prawa kobiet);

· Madagaskar;

· Iran;

· Laos i Wietnam;

· Nikaragua;
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· Azerbejdżan (wolność prasy);

· Uganda (dyskryminacja seksualna);

· kara śmierci, w szczególności sprawa Troy'a Davisa (USA) oraz egzekucje w Iranie, Nigerii 

i Chinach (z odniesieniem do praw osób należących do mniejszości);

· Ataki na obrońców praw człowieka, dziennikarzy i członków opozycji politycznej w Rosji 

(oraz wynik procesu w sprawie morderstwa Anny Politkowskiej);

· Nikaragua;

· Iran (w szczególności sprawy Shirin Ebadi i Roxany Saberi);

· Syria (sprawa Muhannada al-Hassaniego);

· Kazachstan (sprawa Jewgienija Żowtisa);

· Wenezuela (sprawa Manuela Rosalesa).

Kwestie dotyczące praw człowieka w UE leżą 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 odniesieniu do azylu i migracji. W okresie objętym sprawozdaniem 

komisja LIBE skupiła się na kwestiach związanych z prawami człowieka, takimi jak 

przeciwdziałanie terroryzmowi w Europie, niegodziwe traktowanie w celach seksualnych 

i seksualne wykorzystywanie dzieci oraz pornografia dziecięca, jak również zapobieganie handlowi 

ludźmi i zwalczanie go. Podkomisja spotkała się, ostatnio na wspólnym posiedzeniu z Komisją 

Wolności Obywatelskich, z dyrektorem Agencji Praw Podstawowych UE w sprawie propagowania 

i ochrony praw podstawowych.

Dyskusje i wymiana poglądów dotyczące programu sztokholmskiego – nowego wieloletniego 

programu UE w dziedzinach współpracy policyjnej i celnej, ratownictwa, współpracy sądowej 

w sprawach cywilnych i karnych, azylu, migracji i polityki wizowej – często pojawiały się 

w porządku obrad Parlamentu. W rezolucji z 25 listopada 2009 r.1 Parlament podkreślił potrzebę 

wzmocnienia wspólnej polityki UE w zwalczaniu terroryzmu, przestępczości zorganizowanej, 

nielegalnej imigracji, handlu ludźmi i wykorzystywania seksualnego, jak również zachowania 

równowagi między bezpieczeństwem a zabezpieczeniem praw podstawowych.

  
1 P7_TA(2009)0090 z 25 listopada 2009 r.
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4. Kwestie tematyczne

UE kontynuowała prace koncepcyjne dotyczące praw człowieka w szerokim zakresie kwestii. 

Podejście UE ma na celu ustalenie pozytywnych warunków debaty. UE dąży do ustanowienia norm 

zgodnych z największym wspólnym czynnikiem, a nie najmniejszym wspólnym mianownikiem, 

a następnie do ich urzeczywistnienia.

W swoich pracach w kwestiach tematycznych dotyczących praw człowieka UE korzysta z szerokiej 

gamy narzędzi. W niektórych kwestiach tematycznych, którym nadano szczególny priorytet 

z punktu widzenia Unii, UE korzysta ze specjalnego zestawu praktycznych narzędzi służących 

temu, by przedstawicielstwom UE w terenie pomóc lepiej realizować unijną politykę w dziedzinie 

praw człowieka: są nimi wytyczne UE w dziedzinie praw człowieka.

Kwestie tematyczne związane z wytycznymi UE w dziedzinie praw człowieka

4.1 Kara śmierci

UE umocniła swoje stanowisko wiodącego instytucjonalnego podmiotu w walce przeciwko karze 

śmierci na całym świecie. Ponieważ jej działania w tej dziedzinie są kluczowym priorytetem jej 

zewnętrznej polityki w zakresie praw człowieka, UE nadal używała wszelkich dostępnych jej 

narzędzi dyplomacji i współpracy na rzecz zniesienia kary śmierci1.

UE utrzymuje stanowcze i zasadnicze stanowisko przeciwko karze śmierci. UE uważa karę śmierci 

za karę okrutną i nieludzką, która nie odstrasza od zachowań przestępczych i która w sposób 

niedopuszczalny narusza ludzką godność i nietykalność. Każda pomyłka sądowa – której przypadki 

są nie do uniknięcia w każdym systemie prawnym – jest nieodwracalna. UE apeluje o stopniowe 

odchodzenie od stosowania kary śmierci w państwach, w których ona nadal obowiązuje, oraz 

domaga się, by przy jej wykonywaniu respektowano minimalne normy międzynarodowe. 

  
1 Więcej informacji na temat unijnej polityki w sprawie kary śmierci:
http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/adp/index_en.htm
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Wytyczne UE dotyczące polityki UE w zakresie kary śmierci1 w odniesieniu do krajów 

niebędących członkami UE, poddane przeglądowi w 2008 roku, pozostają podstawowym 

instrumentem systematycznych działań. Na tej podstawie UE z zadowoleniem przyjęła fakt, że 

w 2009 roku Burundi i Togo, a także amerykański stan Nowy Meksyk postanowiły znieść karę 

śmierci, zaś inne kraje podjęły kroki zmierzające ku moratorium, potwierdzając światowe dążenie 

do zniesienia kary śmierci.

Podobnie, UE ubolewała z powodu dalszego szerokiego stosowania kary śmierci w niektórych 

krajach, ale potwierdziła swój zamiar kontynuowania starań na rzecz zachęcania krajów 

przyjmujących postawę retencjonistyczną, aby zniosły karę śmierci. Ponadto UE wystosowała 

démarche wobec wielu krajów – w zgodzie z minimalnymi standardami określonymi w prawie 

międzynarodowym oraz w wytycznych UE w sprawie kary śmierci – w tym w odniesieniu do spraw 

osób małoletnich, osób cierpiących na chorobę psychiczną, wyroków skazujących na 

ukamienowanie oraz przypadków naruszania zasady najpoważniejszych przestępstw.

UE nadal podnosiła tę kwestię na wszystkich odpowiednich forach, w szczególności ONZ i OBWE. 

UE odegrała kluczową rolę w przyjęciu rezolucji 63/168 Zgromadzenia Ogólnego ONZ (18 grudnia 

2008 r.) ponawiającej wezwanie o wprowadzenie moratorium na wykonywanie kary śmierci. 

Rezolucję tę przyjęto 106 głosami za; liczba ta potwierdza stopniowe konsolidowanie się opinii 

światowej przeciwko karze śmierci. Jak co roku 10 października UE obchodziła wraz z Radą 

Europy Europejski Dzień przeciwko Karze Śmierci i Światowy Dzień przeciwko Karze Śmierci. 

Delegatury UE na całym świecie uczciły tę okazję na licznych seminariach, konferencjach 

prasowych, wystawach i imprezach. W przypadającą w 2009 roku 20. rocznicę Drugiego protokołu 

fakultatywnego do Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych UE podkreśliła 

także swoje poparcie dla tego protokołu i zamierza nadal zachęcać do jego ratyfikacji.

  
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsupload/10015.en08.pdf
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UE nadal jest czołowym promotorem działań organizacji społeczeństwa obywatelskiego na całym 

świecie na rzecz zniesienia kary śmierci. W rzeczy samej, zniesienie kary śmierci jest jednym 

z priorytetów tematycznych w ramach EIDHR. Korzystając z dobrych wyników w latach 

poprzednich, w ramach EIDHR przyznano w 2009 roku ponad 8 milionów EUR dla 16 projektów 

abolicjonistycznych na całym świecie. W ramach tych projektów monitoruje się warunki 

stosowania kary śmierci oraz stosowania minimalnych standardów międzynarodowych. Udziela się 

także pomocy więźniom, wspiera prawne i konstytucyjne reformy na rzecz ograniczenia lub 

zniesienia kary śmierci i propaguje podpisanie, ratyfikację i wdrożenie Drugiego protokołu 

fakultatywnego do Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych (lub podobnych 

regionalnych instrumentów). Ponadto prowadzi się szkolenia, badania i studia oraz działania 

propagujące, organizuje kampanie uświadamiające, buduje zdolności, a także rozwija naukowe 

sposoby podejścia służące ujawnianiu pomyłek sądowych.

4.2 Tortury oraz inne okrutne, nieludzkie i poniżające formy traktowania albo karania

Zgodnie z wytycznymi UE w sprawie tortur (przyjętymi w 2001 roku i zaktualizowanymi w 2008 

roku)1 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 niebędących członkami UE i znaczne 

wsparcie na rzecz projektów prowadzonych przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego 

działające w tej dziedzinie2. 

Podczas 63. i 64. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ (ZO ONZ) państwa członkowskie UE były 
współwnioskodawcami rezolucji na temat tortur oraz innych form okrutnego, nieludzkiego 
i poniżającego traktowania albo karania, która została przyjęta w drodze konsensusu3. 
W oświadczeniach złożonych w czasie sesji ZO ONZ UE ponownie opowiedziała się za 
kategorycznym zakazem tortur i innych form brutalnego traktowania w prawie międzynarodowym. 
Podczas posiedzenia Rady Praw Człowieka ONZ w marcu 2009 roku państwa członkowskie UE 
były także współwnioskodawcami rezolucji w sprawie tortur i brutalnego traktowania, która 
koncentruje się wokół roli i odpowiedzialności lekarzy i pomocniczego personelu medycznego 
w ochronie więźniów i zatrzymanych przed torturami i innymi formami brutalnego traktowania4.

  
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsupload/8590.en08.pdf 
2 Więcej informacji na temat polityki UE w sprawie zapobiegania torturom i rehabilitacji ofiar:

http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/torture/index_en.htm
3 Zob. rezolucja nr 63/166 ZO ONZ, http://www.un.org/ga/63/resolutions.shtml
4 Zob. rezolucja nr 10/24 RPC, 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/10session/resolutions.htm
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W swym corocznym oświadczeniu z okazji Międzynarodowego Dnia Pomocy Ofiarom Tortur 26 

czerwca 2009 r.1 UE podkreśliła priorytetowe znaczenie, jakie ma dla niej eliminacja tortur na 

całym świecie oraz pełna rehabilitacja ofiar tortur; ponownie potępiła również wszelkie działania 

zmierzające ku zalegalizowaniu tortur i innych form brutalnego traktowania lub zezwoleniu na ich 

stosowanie. UE zwróciła uwagę, że przywiązuje dużą wagę do roli, jaką ONZ odgrywa 

w zwalczaniu tortur i we wspieraniu ofiar, oraz podkreśliła swe poparcie dla Specjalnego 

Sprawozdawcy ONZ ds. Tortur, Biura Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka (OHCHR), 

Komitetu ONZ przeciwko 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)2. 

UE z zadowoleniem przyjęła ratyfikację w ciągu ostatniego roku Protokołu fakultatywnego do 

Międzynarodowej konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, 

nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (OPCAT) przez Azerbejdżan, Bośnię 

i Hercegowinę, Chile, Czarnogórę, Kazachstan, Republikę Kirgiską, Liban, Nikaraguę oraz Byłą 

Jugosłowiańską Republikę Macedonii i zaapelowała do wszystkich państw o podpisanie 

i ratyfikację tej konwencji. Sygnatariuszy protokołu jest obecnie 64, zaś 50 państw jest jego stroną, 

przy czym 13 państw członkowskich UE jest stroną protokołu; 8 kolejnych państw członkowskich 

go podpisało3. UE zorganizowała w pierwszym półroczu 2009 roku akcję polegającą na kierowaniu 

démarche do krajów uczestniczących w Partnerstwie Wschodnim, do Rosji i do krajów Azji 

Środkowej, aby zachęcić je do przystąpienia do OPCAT i skutecznej realizacji protokołu.

  
1 http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/hr/news215.pdf
2 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/

3 http://www2.ohchr.org/english/bodies/ratification/9.htm
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Zgodnie z wytycznymi UE w sprawie tortur Unia w dalszym ciągu aktywnie wyrażała w drodze 

dialogu politycznego i démarche swoje zaniepokojenie w kwestii tortur w kontaktach z krajami 

niebędącymi członkami UE. W kontaktach takich – poufnych lub publicznych, w zależności od 

przypadku – podejmuje się kwestie zarówno związane z torturami i poszczególnymi przypadkami 

dotyczącymi konkretnych krajów, jak i zagadnienia bardziej ogólne. W okresie objętym przeglądem 

UE nadal zajmowała się poszczególnymi przypadkami w kilku krajach, w tym w Iranie, Iraku, 

Zimbabwe, Chinach, Bangladeszu i Sudanie. We wszystkich swoich regularnych dialogach na 

temat praw człowieka prowadzonych z krajami niebędącymi jej członkami UE zawsze poruszała 

sytuację dotyczącą tortur i brutalnego traktowania. Kwestia tortur i brutalnego traktowania była 

poruszana na wielu seminariach poświęconych społeczeństwu obywatelskiemu, które zostały 

zorganizowane w uzupełnieniu dialogów dotyczących praw człowieka i podczas kilku posiedzeń 

podkomitetów ds. praw człowieka w ramach EPS. Na przykład pierwszy dialog społeczeństwa 

obywatelskiego UE–UA dotyczący praw człowieka, zorganizowany w dniach 16 i 17 kwietnia 2009 

r., dotyczył „walki przeciwko torturom w Afryce i UE w oparciu o afrykańskie i unijne instrumenty 

i instytucje w zakresie praw człowieka”, a jego wynikiem był szereg zaleceń w tej dziedzinie.1 Aby 

ułatwić oparty na informacjach dialog, UE w dalszym ciągu stosowała system składania przez 

szefów misji w krajach niebędących członkami UE regularnych poufnych sprawozdań na temat 

praw człowieka, w tym w sprawie tortur. UE wydała różne oświadczenia związane z tematyką 

tortur, w tym w ramach wielostronnych forów, takich jak ONZ i OBWE.

W 2009 roku UE zainicjowała wewnętrzne rozważania na temat sposobu wzmocnienia 

Podkomitetu ONZ ds. Zapobiegania Torturom (SPT). Przewodniczący i członkowie SPT, jak 

również OHCHR, byli zaangażowani w te działania. W grudniu 2009 roku UE rozpoczęła pierwszy 

etap inicjatywy służącej wzmocnieniu na szczeblu lokalnym realizacji wytycznych UE w sprawie 

tortur.

4.3 Prawa dziecka

Głównym celem unijnej zewnętrznej polityki w zakresie praw człowieka w dziedzinie praw dziecka 

jest dalsze promowanie i ochrona – na zasadzie priorytetu – wszystkich praw dziecka 

w zewnętrznych stosunkach UE w oparciu o stałe i systematyczne działania.

  
1 http://africa-eu-partnership.org/pdf/090511_joint_press_release_version_finale.pdf
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UE opracowała liczne instrumenty polityczne służące promowaniu i ochronie praw dziecka w jej 

stosunkach zewnętrznych1. Komunikat Komisji „W kierunku strategii UE na rzecz praw dziecka”2

(2006) zaznaczył rozpoczęcie długoterminowej strategii UE na rzecz promowania i zabezpieczania 

praw dziecka w stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych UE. W latach 2008–2009 Komisja 

Europejska poczyniła postępy w rozwijaniu tej strategii przez przeanalizowanie obszarów 

priorytetowych wymagających interwencji UE w przyszłości. Ponadto UNICEF otrzymał zadanie 

przygotowania dla specjalistów z UE zestawu narzędzi służących skutecznemu włączeniu praw 

dziecka w działania polityczne, prawne, budżetowe i programowe.

Wytyczne UE dotyczące praw dziecka3 (2007) propagują prawa dziecka na całym świecie przez 

realizację oenzetowskiej Konwencji o prawach dziecka i jej protokołów fakultatywnych oraz przez 

zapewnianie uwzględniania praw dziecka we wszystkich politykach i działaniach UE. Jako 

pierwszy obszar zainteresowania w realizacji wytycznych określono zwalczanie przemocy wobec 

dzieci. W bliskiej współpracy z UNICEF-em i społeczeństwem obywatelskim wybranych zostało 

dziesięć pilotażowych krajów; są to: Armenia, Barbados, Brazylia, Ghana, Indie, Iran, Jordania, 

Kenia, Maroko, Federacja Rosyjska. Podczas prezydencji czeskiej opracowano specjalne strategie 

realizacji odpowiadające szczególnym potrzebom krajów pilotażowych, a w drugiej połowie 2009 

roku rozpoczęto ich realizację.

Komunikat Komisji „Większy nacisk na kwestię dzieci w działaniach zewnętrznych UE”4 (2008) 

i załączony do niego plan działania określają ramy polityki, narzędzia planowania i wskazówki na 

rzecz poprawy sytuacji praw dziecka w wybranych obszarach priorytetowych. W następstwie 

komunikatu Rada UE przyjęła konkluzje dotyczące zwalczania pracy dzieci (maj 2008 roku), 

których celem jest wzmocnienie unijnej polityki zewnętrznej w zakresie praw dziecka ze 

specjalnym uwzględnieniem wymiaru rozwojowego i humanitarnego. W oparciu o konkluzje Rada 

zwróciła się do Komisji o przygotowanie w 2010 roku analizy środków, w tym środków 

dotyczących handlu, służących zwalczaniu pracy dzieci.

  
1 Więcej informacji na temat praw dziecka w stosunkach zewnętrznych UE:

http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/child/index_en.htm
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006DC0367:EN:NOT
3 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsupload/16031.07.pdf
4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0055:FIN:EN:PDF
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UE dysponuje różnymi instrumentami prowadzenia swojej polityki w zakresie praw dziecka. Dialog 

polityczny stwarza okazję do promowania ratyfikacji i skutecznego wdrażania odpowiednich 

międzynarodowych instrumentów dotyczących praw dziecka. W latach 2008–2009 prawa dziecka 

były regularnie przedmiotem dialogu politycznego z krajami niebędącymi członkami UE, 

w szczególności dialogu i konsultacji dotyczących praw człowieka.

Współpraca dwustronna i wielostronna musi w pełni uwzględniać prawa dziecka. UE aktywnie 

angażowała się w propagowanie praw dziecka na różnych forach ONZ. W marcu 2009 roku UE 

przygotowała (wraz z grupą Ameryki Łacińskiej i Karaibów) na dziesiątą sesję Rady Praw 

Człowieka tematyczną rezolucję w sprawie uczestnictwa dzieci oraz kompleksowe rezolucje na 63. 

i 64. sesję ZO ONZ. Ostatnia z nich została – po raz pierwszy w historii – przyjęta bez głosowania. 

Ponadto UE uczestniczyła w całodziennej sesji dotyczącej praw człowieka podczas 10. sesji Rady 

Praw Człowieka przy ONZ. UE poparła także prace Marty Santos Pios mianowanej w 2009 roku 

nową specjalną przedstawiciel Sekretarza Generalnego ONZ ds. zapobiegania przemocy wobec 

dzieci. 

Dalej rozwijano koordynację z organizacjami międzynarodowymi i społeczeństwem obywatelskim. 

Komisja Europejska zorganizowała serię spotkań, aby przeprowadzić konsultacje z różnymi 

zainteresowanymi podmiotami w sprawie priorytetów politycznych i realizacji polityki. 

Zorganizowano dwa spotkania na wysokim szczeblu, mianowicie Europejskie forum na rzecz praw 

dziecka pod hasłem „Praca dzieci”, które po raz pierwszy skupiło się na zewnętrznych stosunkach 

UE (Bruksela, czerwiec 2009 roku), i – wraz z prezydencją szwedzką – 11. Forum Praw Człowieka 

UE–NGO1 na temat zwalczania przemocy wobec dzieci (Sztokholm, lipiec 2009 roku). 

Ponadto UE przedsięwzięła kilka inicjatyw służących zwiększeniu świadomości promowania 

i ochrony praw dziecka oraz zapewnieniu odpowiedniej widoczności działań UE w tej dziedzinie. 

Oto kilka przykładów tych projektów: edukacja na szczeblu szkoły podstawowej w dziedzinie praw 

człowieka na temat praw dziecka (marzec 2009 roku); konferencja na temat praw dziecka 

w Punkcie Informacyjnym AIDCO w Brukseli (kwiecień 2009 roku); wkład wiceprzewodniczącego 

Barrota oraz komisarzy Ferrero-Waldner i Michela w „Sprawozdanie na temat stanu świata 

w odniesieniu do dzieci” (maj 2009 roku); szkolenie w zakresie praw dziecka dla pracowników 

instytucji europejskich i państw członkowskich (czerwiec 2008 roku, marzec 2009 roku).

  
1 http://www.humanrightsngoforum.eu/
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Z okazji 20. rocznicy oenzetowskiej Konwencji o prawach dziecka (20 listopada 2009 r.) Komisja 

Europejska podejmowała różne działania zarówno w Brukseli, jak i w ramach światowej kampanii 

wspólnie z UNICEF-em i Regionalnym Ośrodkiem Informacji ONZ dla Europy Zachodniej 

(UNRIC). Obchody i imprezy z nimi związane objęły np. wystawę zdjęć pod patronatem komisarz 

Ferrero-Waldner, projekcję filmu, jednodniową imprezę dla wszystkich, wspólne oświadczenie 

komisarzy wydane przez wiceprzewodniczącego Barrota i komisarzy Ferrero-Waldner i de Guchta, 

jak również lokalne imprezy zorganizowane przez delegatury na całym świecie.

Imprezy UE organizowane lokalnie w krajach niebędących członkami UE objęły konferencje na 

wysokim szczeblu z prezydentami państw, pierwszymi damami, ministrami, konferencje 

z wyspecjalizowanymi NGO, debaty panelowe otwarte dla publiczności, imprezy z licznym 

udziałem dzieci, konferencje prasowe, szerokie relacje mediów, inicjowanie stron internetowych 

przyjaznych dzieciom, rozpowszechnianie materiałów informacyjnych na dużą skalę, wystosowanie 

przez EIDHR lokalnych zaproszeń do składania wniosków. 

Innym poważnym instrumentem stosowanym w propagowaniu i ochronie praw dziecka jest 

współpraca na rzecz rozwoju. Pod auspicjami EIDHR wybrano pięć projektów dotyczących 

różnych aspektów przemocy wobec dzieci z myślą o realizacji w 2009 roku wytycznych UE 

w sprawie praw dziecka1. W ramach programu tematycznego „Inwestowanie w ludzi” Komisja 

w październiku 2009 roku przygotowała zaproszenia do składania wniosków skupiających się na 

uczestnictwie dzieci (na kwotę 11 milionów EUR). Dodatkowe projekty zostały poparte przez 

Komisję w drodze różnych geograficznych przydziałów.
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4.4 Dzieci w konfliktach zbrojnych

Pomoc dzieciom biorącym udział w konfliktach zbrojnych stanowi dla UE wysoki priorytet. 

Wytyczne UE w sprawie dzieci w konfliktach zbrojnych (przyjęte w 2003 roku i zmienione w 2008 

roku) zobowiązują UE do zajęcia się w sposób kompleksowy kwestią wpływu konfliktów 

zbrojnych na dzieci. Działania, które temu służą, obejmują: monitorowanie i składanie sprawozdań 

przez szefów misji UE, dowódców wojskowych i specjalnych przedstawicieli; inicjatywy 

dyplomatyczne; dialog polityczny, współpracę wielostronną oraz zarządzanie kryzysowe. Przy 

realizacji wytycznych UE skupia się na 19 krajach i terytoriach priorytetowych; są to: Afganistan, 

Birma, Burundi, Czad, DRK, Filipiny, Haiti, Irak, Izrael, Kolumbia, Liban, Liberia, Nepal, 

okupowane terytoria palestyńskie, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Uganda, Wybrzeże Kości Słoniowej. 

Lista priorytetowych krajów sporządzona przez UE pokrywa się z listą priorytetową Specjalnego 

Przedstawiciela ONZ ds. Dzieci w Konfliktach Zbrojnych. W 2009 roku prezydencja czeska UE 

zapoczątkowała proces oceny indywidualnych strategii realizacji dotyczących krajów 

priorytetowych, tak aby skorzystać z najlepszych praktyk i zdobytych doświadczeń oraz aby 

opracować zalecenia dotyczące przyszłych działań. Realizacji wytycznych towarzyszyły konkretne 

projekty. W 2008 roku w ramach programu tematycznego „Inwestowanie w ludzi” wybrano 

pierwsze projekty wspierające realizację wytycznych. Ponadto w 2009 roku przygotowano 

zaproszenia do składania wniosków w ramach EIDHR koncentrujące się szczególnie na 19 

priorytetowych krajach. Wybrano pięć projektów, aby wspierać ochronę dzieci w konfliktach 

zbrojnych, rehabilitację i resocjalizację dzieci w konfliktach zbrojnych oraz wzmocnienie zdolności 

w zakresie monitorowania i raportowania na temat pogwałceń praw dziecka podczas konfliktów, 

tak aby wymierzyć sprawiedliwość sprawcom.

UE dążyła do częstszej i ściślejszej współpracy z ONZ, a w szczególności ze Specjalnym 

Przedstawicielem Sekretarza Generalnego ONZ ds. Dzieci w Konfliktach Zbrojnych, Grupą 

Roboczą ds. Dzieci w Konfliktach Zbrojnych przy Radzie Bezpieczeństwa ONZ oraz w ramach 

mechanizmu monitorowania i raportowania na mocy rezolucji 1612. UE z zadowoleniem przyjęła 

i poparła nową rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ 1882 (2009), która jeszcze bardziej zwiększa 

ochronę dzieci w konfliktach zbrojnych przez objęcie mechanizmem monitorowania i raportowania 

także zabijania i okaleczania dzieci, zgwałcenia i innych form przemocy seksualnej wobec dzieci.
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4.5 Obrońcy praw człowieka

Wsparcie dla obrońców praw człowieka jest ugruntowanym elementem polityki UE w zakresie 

praw człowieka w oparciu o deklarację ONZ z 1998 roku w sprawie obrońców praw człowieka.

W opisywanym okresie zwiększyła się liczba problemów polegających na nasilającym się 

prześladowaniu obrońców praw człowieka, publicznym potępianiu ich pracy, zamykaniu ich biur, 

samowolnie przeprowadzanych aresztowaniach, braku uczciwych procesów, wprowadzaniu 

przepisów utrudniających pracę NGO, atakach na wolność wyrażania opinii oraz użyciu nowych 

technologii w celu rozprawienia się z tymi działaczami. W reakcji na to UE nadal chroniła kobiety 

i mężczyzn, którzy chronią i propagują powszechne prawa człowieka. W okresie objętym przeglądem 

UE wydała 46 publicznych oświadczeń, m.in. w sprawie zabójstwa Stanisława Markelowa i Anastazji 

Baburowej w Rosji, w sprawie samowolnego zatrzymania Roxany Saberi i Abdolfattaha Soltaniego 

w Iranie i w sprawie procesu Liu Xiaobo w Chinach. UE nadal wspierała sprawy setek obrońców praw 

człowieka podczas dialogu na ten temat i za pośrednictwem dziesiątków démarche lub nieformalnych 

dochodzeń prowadzonych przez lokalnych przedstawicieli UE.

Głównym osiągnięciem w okresie objętym sprawozdaniem był przegląd wytycznych w sprawie 

obrońców praw człowieka1. W grudniu 2008 roku w związku z przeglądem śródokresowym, który 

rozpoczął się podczas prezydencji słoweńskiej, Rada UE uzgodniła zmianę pierwotnego tekstu, 

uwzględniając pewne propozycje służące poprawie konkretnych wyników związanych 

z wytycznymi oraz osiągnięciu lepszych rezultatów. W przeglądzie uwzględniono opinie 

społeczeństwa obywatelskiego, z którym prowadzono szczegółowe konsultacje i które jest 

kluczowym partnerem w zapewnianiu powodzenia realizacji wytycznych.

  
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsupload/guidelinesdefenders.pdf



8363/1/10 REV 1 dh/JP/lw 63
ZAŁĄCZNIK DGE HR PL

Główne usprawnienia zmienionych wytycznych są związane z rozwojem lokalnych strategii 

realizacji; opracowano ponad 60 takich strategii. Zgodnie ze zmienionymi wytycznymi lokalne 

strategie powinny być sporządzane przez misje UE z udziałem obrońców praw człowieka. Raz 

w roku należy organizować spotkanie obrońców praw człowieka z dyplomatami, należy wzmocnić 

koordynację i zwiększyć wymianę informacji, a w razie potrzeby należy powoływać urzędników 

łącznikowych z obrońcami praw człowieka. Stało się tak w kilku krajach, ale należy jeszcze wzmóc 

działania. Ponadto UE ponowiła swoje zobowiązanie do odwiedzania działaczy przebywających 

w areszcie policyjnym lub w areszcie domowym, w sposób widoczny wyrażała uznanie dla 

obrońców praw człowieka i ich pracy, natomiast dyplomaci unijni byli obecni na procesach w roli 

obserwatorów. Kontynuowano prowadzenie szkoleń dla personelu misji UE, aby zwiększyć ich 

świadomość i w stosownych przypadkach przekładać wytyczne na konkretne procedury. Państwa 

członkowskie uzgodniły także możliwość, aby obrońcom praw człowieka znajdującym się 

w niebezpieczeństwie wydawać wizy w trybie pilnym, oraz ułatwienie tymczasowego schronienia 

w państwach członkowskich UE; kwestie te zawarto w zmienionych wytycznych.

Wytyczne w sprawie obrońców praw człowieka nadal stanowiły w kontaktach z krajami 

niebędącymi członkami UE główny punkt odniesienia na wszystkich szczeblach, zwłaszcza 

podczas dialogu na temat praw człowieka, jak również na wielostronnych forach poświęconych 

prawom człowieka, tak aby wzmocnić prawo do obrony praw człowieka. Podczas dialogu 

politycznego z krajami niebędącymi jej członkami UE poruszała sprawy obrońców praw człowieka 

i kontynuowała wydawanie oświadczeń na rzecz wsparcia ich pracy, w tym w przypadkach, gdy 

obrońcy byli zatrzymywani, prześladowani lub zabijani. 

UE udzielała silnego publicznego wsparcia dla specjalnych procedur Rady Praw Człowieka ONZ, 

a zwłaszcza dla Specjalnego Sprawozdawcy ONZ ds. Obrońców Praw Człowieka oraz właściwych 

mechanizmów regionalnych na rzecz ochrony obrońców praw człowieka. UE uczestniczy także 

w spotkaniach koordynacyjnych z innymi organizacjami międzynarodowymi i posiadaczami 

mandatów zajmującymi się kwestią obrońców praw człowieka, aby wzmocnić międzynarodowy 

wymiar ich pracy.
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UE zwiększyła swoje wsparcie finansowe dla różnych organizacji, które chronią obrońców praw 

człowieka lub wspierają ich prace, w szczególności za pośrednictwem EIDHR. W okresie objętym 

sprawozdaniem przeznaczono ponad 10 milionów EUR na finansowanie projektów z udziałem 11 

NGO specjalizujących się we wspieraniu obrońców praw człowieka na skalę regionalną lub 

globalną. Działania objęły organizację szkolenia w zakresie kwestii prawnych i dotyczących 

bezpieczeństwa, pilnych interwencji i misji w terenie, tak aby przełamać izolację prześladowanych 

obrońców i aby wesprzeć ich zdolności do działania; dotyczyły one także gorącej linii dla obrońców 

praw człowieka znajdujących się w bezpośrednim niebezpieczeństwie, bezpośredniego wsparcia dla 

obrońców praw człowieka w potrzebie (dostarczanie kuloodpornych kamizelek i kasków, relokacja 

do innych krajów, porady prawne, wsparcie medyczne itd.).

4.6 Prawa człowieka w odniesieniu do kobiet

W grudniu 2008 roku Rada UE przyjęła nowy zestaw Wytycznych w sprawie aktów przemocy 

wobec kobiet i zwalczania wszelkich form dyskryminacji kobiet1. Nowe wytyczne podkreślają 

kwestię praw kobiet jako priorytet w zewnętrznej polityce UE w zakresie praw człowieka 

i wyznaczają długoterminową strategię w tej dziedzinie. W ramach realizacji tych wytycznych UE 

systematycznie angażuje się z krajami partnerskimi i partnerskimi organizacjami regionalnymi 

w zwalczanie przemocy wobec kobiet i dyskryminacji kobiet i dziewcząt w ogóle2.

W okresie objętym sprawozdaniem dyskusje na temat praw kobiet prowadzono w ramach kilku 

dialogów na temat praw człowieka oraz konsultacji z Egiptem, Libanem, Marokiem, Autonomią 

Palestyńską i Federacją Rosyjską. Konferencja ministerialna zorganizowana w Marakeszu w dniach 

11–12 listopada 2009 r. w ramach Unii dla Śródziemnomorza jest przykładem dyskusji na szczeblu 

ministerialnym na temat zwiększenia roli kobiet w społeczeństwie3.

  
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/16173cor.en08.pdf
2 Więcej informacji o kwestii praw kobiet w polityce zewnętrznej UE:

http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/women/index_en.htm
3 http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/women/index_en.htm
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Realizacja tego zestawu wytycznych obejmuje ważną rolę delegatur UE i ambasad państw 

członkowskich w krajach niebędących członkami UE. Przedstawiciele UE w 88 krajach 

niebędących członkami UE już przeanalizowali sytuację praw kobiet na miejscu i na lata 2009–

2010 zaproponowali działania UE za pomocą narzędzi zarówno politycznych, jak i finansowych. 

W tych analizach sytuacji praw kobiet na miejscu korzystano z kontaktów z rządami partnerskimi, 

jak również z organizacjami społecznymi, lokalnymi przedstawicielami Funduszu Narodów 

Zjednoczonych na rzecz Kobiet (UNIFEM) i Funduszu Ludnościowego Narodów Zjednoczonych 

(UNFPA), a także z bezpośredniej obecności urzędników UE na procesach obrońców praw 

człowieka. Ponadto UE uwzględnia sprawozdania dotyczące sytuacji praw kobiet, jak np. uwagi 

końcowe CEDAW, wnioski związane z poszczególnymi komunikatami w ramach protokołu 

fakultatywnego oraz sprawozdania z wizyt krajowych Specjalnego Sprawozdawcy ONZ ds. 

Przemocy Wobec Kobiet.

W ramach realizacji wytycznych w sprawie praw kobiet UE wspierała różne działania organizacji 

społecznych w monitorowaniu tej realizacji i podnoszeniu świadomości na temat CEDAW, 

w szczególności za pośrednictwem EIDHR. W latach 2008–2009 EIDHR zapewniał stałe wsparcie 

dla prac społeczeństwa obywatelskiego na rzecz wyeliminowania dyskryminacji ze względu na 

płeć, w tym przemocy związanej z płcią. Dokonywano tego za pomocą dwóch rodzajów działań: 

z jednej strony przez zapewnienie należytego uwzględniania aspektu płci społeczno-kulturowej we 

wszystkich zaproszeniach do składania wniosków oraz w wybranych projektach (tj. 

systematycznego uwzględniania problematyki płci w planowaniu, realizacji i monitorowaniu 

projektów); a z drugiej strony przez wspieranie, zwłaszcza w ramach krajowych programów 

wsparcia (CBSS), konkretnych działań dotyczących praw kobiet i zwalczania wszelkich form 

przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Do kwietnia 2009 roku realizowano 33 projekty dotyczące 

praw kobiet finansowane w ramach EIDHR na łączną kwotę 4,4 miliona EUR.

W dniach 10 i 11 grudnia 2008 r. w Paryżu we Francji odbyło się 10. coroczne forum UE–NGO 

pod hasłem: „Równość w działaniu: przerwanie dyskryminacji kobiet”1.

  
1 http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/docs/10th_eungo_forum_report_en.pdf
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W ramach ONZ UE nadal opowiadała się za wzmocnieniem zdolności ONZ do propagowania 

równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet oraz z zadowoleniem przyjęła osiągnięcie 

porozumienia w sprawie ustanowienia nowej jednostki ONZ zajmującej się problematyką płci 

społeczno-kulturowej. UE aktywnie popierała rezolucję Rady Praw Człowieka w sprawie 

zapobiegania przemocy wobec kobiet. UE również aktywnie uczestniczyła w 53. sesji Komisji ds. 

Statusu Kobiet, która skoncentrowała się wokół tematu „Równy podział obowiązków między 

kobietami i mężczyznami, w tym udzielanie opieki w kontekście HIV/AIDS”.

W dniu 18 grudnia 2009 r. Catherine Ashton, wysoka przedstawiciel UE do spraw zagranicznych 

i polityki bezpieczeństwa, wydała oświadczenie w sprawie 30. rocznicy CEDAW.

Analizy przypadków: działania w ramach EIDHR w sprawie praw kobiet i równości płci

W Pakistanie projekt „WOJNA z gwałtami” rozpoczęty w 2008 roku stosuje kompleksowe 

podejście do delikatnej kwestii przemocy seksualnej w Karaczi: oprócz rozszerzenia usług porad 

prawnych dla ofiar gwałtów i dążenia do szybkiego wymierzenia sprawiedliwości projekt obejmuje 

również wsparcie dla ofiar udzielane przez instytucje państwowe, w tym (kobiece) jednostki policji 

i służby medyczne, a także uświadamianie społeczności i mediów. Wyniki tego trzyletniego 

projektu będą obejmować rehabilitację, wymiar sprawiedliwości, zapobieganie i podnoszenie 

świadomości, a także badania, które mają być wykorzystane do skuteczniejszego lobbowania w tej 

kwestii.

W Meksyku EIDHR wspierał Centrum Fray Julián Garcés i jego partnera Colectivo Mujer y Utopía 

w osiemnastomiesięcznym projekcie służącym powstrzymaniu przemocy wobec kobiet i dziewcząt 

oraz handlu kobietami w stanie Tlaxcala. W celu zwiększenia niskich wskaźników prawnego 

ścigania przypadków przemocy wobec kobiet w tym stanie projekt działa na rzecz podnoszenia 

świadomości społecznej co do konieczności zgłaszania takich przypadków przez kobiety 

i mężczyzn. Za pomocą kampanii społecznych i warsztatów budowania zdolności w społeczności 

projekt dąży do przełamania strachu i oporu określanych jako główne przyczyny, dla których ofiary 

przemocy nie domagają się zadośćuczynienia, jak również do uwrażliwienia organów publicznych 

odpowiedzialnych za zajmowanie się ofiarami przemocy seksualnej. Działania lobbujące wśród 

władz i kampania polegająca na zbieraniu podpisów obywateli na rzecz promowania przyjęcia 

przepisów krajowych przeciwko handlowi ludźmi uzupełni całościowe podejście projektu w tej 

delikatnej kwestii.
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W Rwandzie jednym z priorytetów EIDHR było promowanie praw kobiet. W związku z tym NGO 

„Solidarité Féminine Contre la Pauvreté (Solifem)” otrzymywała od 2008 roku środki finansowe na 

rzecz walki ze szkodliwymi tradycyjnymi i plemiennymi praktykami naruszającymi prawa kobiet. 

Cel ten zostanie osiągnięty za pomocą szkoleń i uświadamiania społeczności poprzez 

zaangażowanie na obszarach wiejskich tradycyjnych władz, sędziów, strażników tradycji oraz NGO 

skupiających kobiety.

4.7 Kobiety, pokój i bezpieczeństwo

UE konsekwentnie wzywała do kompleksowej realizacji dwóch celów programu zawartego 

w rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 1325 (2000) w sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa, 

tzn. zapobiegania przemocy wobec kobiet w sytuacjach kryzysowych i promowania uczestnictwa 

kobiet w budowaniu pokoju. Aby wzmocnić ogólnounijne działania w tej dziedzinie w dniu 8 

grudnia 2008 r. Rada UE przyjęła „wszechstronne podejście UE w kwestii kobiet, pokoju 

i bezpieczeństwa”. Wszechstronne podejście ma w zamierzeniu objąć działania UE dotyczące 

konfliktu w całej rozciągłości, od zapobiegania konfliktom po zarządzanie kryzysowe, budowanie 

pokoju i odbudowę w długiej perspektywie. Po pierwsze, dokument strategiczny służy 

skuteczniejszemu reagowaniu przez UE na rezolucję 1325 i na kolejne rezolucje dotyczące kobiet, 

pokoju i bezpieczeństwa, np. dzięki lepszym możliwościom szkoleniowym dla urzędników UE 

pracujących na miejscu lub dla dowództwa i personelu misji i operacji WPBiO. Po drugie, 

wszechstronne podejście zobowiązuje UE, by dalej na szczeblu międzynarodowym opowiadała się 

za programem działania w sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa. W szczególności UE zgłosiła 

propozycję, aby w 2010 roku ONZ zorganizowała ministerialną konferencję przeglądową dotyczącą 

rezolucji 1325.

Aby nadzorować realizację wszechstronnego podejścia, urzędnicy UE i eksperci państw 

członkowskich UE regularnie uczestniczą w pracach grupy zadaniowej UE ad hoc ds. kobiet, 

pokoju i bezpieczeństwa. W lutym 2009 roku grupa zadaniowa rozpoczęła w drodze konsultacji ze 

społeczeństwem obywatelskim opracowywanie mechanizmu odpowiedzialności oraz zestawu 

wskaźników dotyczących polityki UE w sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa.
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W okresie objętym sprawozdaniem, zgodnie z rezultatami wszechstronnego podejścia UE 

w sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa, w dniu 2 października 2009 r. UE zorganizowała 

pierwszą doroczną dyskusję państw członkowskich UE w sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa, 

poświęconą tworzeniu i realizacji krajowych planów działania i polityk dotyczących rezolucji 1325. 

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Unii Afrykańskiej i Liberii, Bośni 

i Hercegowiny oraz Nepalu.

Prezydencja szwedzka UE podjęła się szerokiej analizy obejmującej wszystkie państwa 

członkowskie UE mającej określić, jak przeprowadzane są szkolenia personelu WPBiO w zakresie 

problematyki płci społeczno-kulturowej. W ramach działań następczych względem tej inicjatywy 

UE pracuje nad opracowaniem podstawowych wymogów w odniesieniu do standaryzowanego 

modułu szkoleniowego w zakresie problematyki płci społeczno-kulturowej dla personelu WPBiO. 

W dniu 9 listopada 2009 r. UE zorganizowała w Brukseli pierwsze posiedzenie doradców ds. płci 

społeczno-kulturowej w ramach WPBiO, aby dokonać wymiany najlepszych praktyk i omówić 

wyzwania w tych kwestiach. Pod koniec września 2009 roku Komisja Europejska zorganizowała 

trzydniowe szkolenie w sprawie kluczowej roli współpracy UE na rzecz rozwoju w propagowaniu 

realizacji rezolucji 1325.

Dziedzina kobiet, pokoju i bezpieczeństwa jest przedmiotem intensywnej dyskusji i współpracy 

między UE a Unią Afrykańską. W dniu 27 lutego 2009 r. UE i Unia Afrykańska wspólnie 

zorganizowały w Nowym Jorku imprezę pod hasłem „Zintensyfikowanie dialogu i współpracy 

między ONZ a organizacjami regionalnymi w celu wzmocnienia realizacji rezolucji Rady 

Bezpieczeństwa 1325 i 1820”. W dniu 25 września 2009 r. w związku z tą inicjatywą UE, ONZ 

i Unia Afrykańska na marginesie ministerialnego tygodnia Zgromadzenia Ogólnego ONZ 

zorganizowały podczas śniadania spotkanie wysokiego szczebla, na którym skupiono się na 

działaniach organizacji regionalnych służących realizacji rezolucji 1325.

W unijnej polityce w sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa kluczowe znaczenie ma współpraca 

z organizacjami społecznymi. UE nadal udzielała wsparcia dla organizacji specjalizujących się 

w dziedzinie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa, w szczególności za pośrednictwem EIDHR, 

programu tematycznego „Inwestowanie w ludzi” oraz Instrumentu na rzecz Stabilności, w ramach 

którego realizowana jest inicjatywa na rzecz budowania pokoju.
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Inne kwestie tematyczne

4.8 Międzynarodowy Trybunał Karny a zwalczanie bezkarności

Zwalczanie bezkarności za „poważne przestępstwa międzynarodowe”, takie jak ludobójstwo, 

zbrodnie przeciw ludzkości – w tym tortury – oraz zbrodnie wojenne, jest jednym z podstawowych 

elementów podejścia UE do budowania i utrzymania trwałego pokoju, międzynarodowego wymiaru 

sprawiedliwości i praworządności. W tym celu UE nadal udzielała silnego wsparcia – politycznego, 

finansowego i technicznego – na rzecz sprawnego funkcjonowania Międzynarodowego Trybunału 

Karnego (MTK) i innych trybunałów karnych, np. międzynarodowych trybunałów ad hoc dla byłej 

Jugosławii i Rwandy, Nadzwyczajnego Trybunału dla Sierra Leone, tzw. Trybunału ds. 

Czerwonych Khmerów i Specjalnego Trybunału dla Libanu. UE nadal udzielała pomocy służącej 

odbudowie i wzmocnieniu praworządności na szczeblu krajowym.

UE wciąż zdecydowanie wspierała Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) w wielu politykach 

zewnętrznych UE, zarówno w ramach WPZiB, jak i WPBiO. Społeczność NGO była cennym 

sojusznikiem w tych wysiłkach. W 10. rocznicę Rzymskiego Statutu MTK (17 lipca 2008 r.) UE 

przypomniała o swoim wsparciu dla MTK, odnotowując, że nie można osiągnąć trwałego pokoju 

bez pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców najpoważniejszych przestępstw 

międzynarodowych.

Zgodnie ze wspólnym stanowiskiem UE1 z 2003 roku MTK był w całym okresie objętym 

sprawozdaniem jednym z punktów porządku obrad ważnych szczytów i dialogów politycznych

z krajami niebędącymi członkami UE. Za pośrednictwem oświadczeń UE nawoływała do ukrócenia 

bezkarności sprawców najstraszniejszych zbrodni popełnionych w krajach borykających się z tym 

problemem i wzywała wszystkie państwa do przekazania osób, co do których wydano nakaz 

aresztowania, tak aby wymiar sprawiedliwości mógł podjąć odpowiednie działania. MTK był 

często przedmiotem dyskusji z Unią Afrykańską.

  
1 Wspólne stanowisko Rady z dnia 16 czerwca 2003 r., Dz.U. L 150 z 18.6.2003, s. 67.
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Skuteczny system międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości jest oparty na jak najszerszym 

przystąpieniu państw do statutu rzymskiego. Po ratyfikacji przez Chile i Republikę Czeską liczba 

państw stron wzrosła do 110. UE jest nadal zobowiązana do propagowania powszechności statutu 

w ramach zaangażowania w działanie przedmiotowego trybunału i wyraża to za pomocą 

dyplomatycznych démarche, włączania klauzul do umów UE z krajami niebędącymi członkami UE, 

wsparcia dla trybunału i społeczeństwa obywatelskiego.

Kraje, w których w okresie objętym przeglądem UE występowała z démarche na rzecz 

propagowania powszechności i integralności statutu rzymskiego: 

Algieria, Azerbejdżan, Bahrajn, Bangladesz, Chile, Egipt, Filipiny, Gwatemala, Haiti, Indonezja, 

Jamajka, Kamerun, Kazachstan, Kuwejt, Laos, Liban, Malezja, Maroko, Mołdawia, Monako, 

Mozambik, Nikaragua, Nepal, Republika Kirgiska, Republika Zielonego Przylądka, Salwador, 

Singapur, St. Lucia, Ukraina, Wietnam, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Do tej pory jedynym wiążącym instrumentem prawnym zawierającym klauzulę dotyczącą MTK1

jest umowa z Kotonu z 2005 roku, która ma zastosowanie do 752 krajów Afryki, Karaibów 

i Pacyfiku oraz UE. Klauzula dotycząca MTK została jednak uzgodniona w innych umowach 

o partnerstwie i współpracy (PCA), umowach o handlu, rozwoju i współpracy (TDCA) i umowach 

o stowarzyszeniu z Indonezją, Koreą Południową, Republiką Południowej Afryki, Ukrainą 

i Irakiem. Klauzule dotyczące MTK są negocjowane w PCA i umowach o stowarzyszeniu 

z Singapurem, Tajlandią, Malezją, Filipinami, Państwem Brunei Darussalam, Wietnamem, 

Chinami, Rosją i Ameryką Środkową oraz w umowie ramowej z Libią. We wrześniu 2009 roku 

podpisano TDCA z Republiką Południowej Afryki, a w listopadzie 2009 roku – PCA z Indonezją.

  
1 Art. 11 umowy z Kotonu (Dz.U. L 317 z 15.12.2000, s. 3–353, zmieniony w Dz.U. L 209 

z 11.8.2005, s. 27–64).
2 Gwinea Równikowa, Republika Południowej Afryki i Sudan nie ratyfikowały umowy. W dniu 8 

grudnia 2009 r. Rada zatwierdziła projekt pisma, które ma zostać przesłane do grupy państw 
AKP i które dotyczy konsekwencji wynikających z nieratyfikowania zmienionej umowy 
partnerskiej AKP – UE (umowy z Kotonu). Kuba nie podpisała tej umowy.
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W ramach wspólnego stanowiska UE i jej planu działania z 2004 roku1 UE zaczęła podejmować 

wspólne lub skoordynowane działania z państwami niebędącymi członkami UE, tak aby zwiększyć 

powszechność i chronić integralność MTK2. W związku ze specjalnymi ramami współpracy 

w sprawie MTK, które określono z Kanadą, Japonią, Australią, Brazylią, oraz w związku 

z obowiązującą od listopada 2008 roku klauzulą dotyczącą MTK uzgodnioną z Republiką 

Południowej Afryki UE rozwinęła partnerstwo z tymi krajami na rzecz skutecznego promowania 

trybunału.

UE musi również sama przeprowadzić wewnętrznie pewne prace w zakresie realizacji statutu 

rzymskiego. W grudniu 2009 roku Rada Europejska3 przyjęła na lata 2010–2014 nowy wieloletni 

program, zwany programem sztokholmskim4. Program ten wzywa instytucje UE do wspierania 

i propagowania działań UE i państw członkowskich przeciwko bezkarności oraz do zwalczania 

zbrodni ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni wojennych; a w tym kontekście, do 

propagowania współpracy państw członkowskich z MTK. Zachęca się państwa członkowskie do 

tego, by za pośrednictwem Europejskiej Sieci Punktów Kontaktowych Dotyczących Osób 

Odpowiedzialnych za Ludobójstwo, Zbrodnie przeciw Ludzkości oraz Zbrodnie Wojenne rozwijały 

wymianę informacji sądowych i najlepszych praktyk w związku ze ściganiem tych przestępstw. 

  
1 Plan działania będący następstwem wspólnego stanowiska w sprawie Międzynarodowego 

Trybunału Karnego dok. 5742/04.
2 Plan działania, pkt 4 („państwa strony powinny proaktywnie propagować powszechność”), pkt 6 

lit. d) („działania powinny objąć … udzielanie pomocy technicznej lub finansowej”), lit. e) (-
„zwoływanie i wspieranie … konferencji … służących propagowaniu ratyfikacji i pełnej 
realizacji statutu rzymskiego i wsparcia na jego rzecz”) i lit. f) („szerokie rozpowszechnianie 
informacji na temat trybunału i jego roli, w tym przez … zwracanie się do przedstawicieli 
trybunału … o poruszanie kwestii krajowych, regionalnych i międzynarodowych wydarzeń”).

3 EUCO 6/09
4 17024/09
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Europejska Sieć Punktów Kontaktowych1 Dotyczących Osób Odpowiedzialnych za Ludobójstwo, 

Zbrodnie przeciw Ludzkości oraz Zbrodnie Wojenne (sieć ds. ścigania ludobójstwa) jest siecią 

krajowych prokuratorów specjalizujących się w tych przestępstwach. Spotkania sieci odbywają się 

zasadniczo co sześć miesięcy na terenie Eurojustu, unijnej jednostki współpracy z siedzibą 

w Hadze. Prokuratorzy spotykają się w celu wymiany dobrych praktyk, wymiany informacji 

praktycznych i otrzymywania zaktualizowanych informacji od Eurojustu i z innych źródeł, takich 

jak MTK. 7. spotkanie (grudzień 2009 r.) poświęcone było roli i zadaniom sieci ds. ścigania

ludobójstwa w ramach nowej decyzji w sprawie Eurojustu2, zgodnie z którą sieć powinna posiadać 

stały sekretariat w ramach Eurojustu. Poprzednie spotkanie (kwiecień 2009 r.) było poświęcone 

współpracy między państwami członkowskimi, aby zapewnić odpowiedzialność osób podejrzanych 

o ludobójstwo w Rwandzie, oraz współpracy z międzynarodowymi trybunałami z myślą o ich 

strategii doprowadzenia do końca ich działań.

Analizy przypadków: wsparcie UE dla kampanii społeczeństwa obywatelskiego wspierających MTK

· Koalicja na rzecz Międzynarodowego Trybunału Karnego jest globalną siecią, która obejmuje 

około 2 500 organizacji na całym świecie, działającą w partnerstwie na rzecz wzmocnienia 

międzynarodowej współpracy z MTK. Jej działania obejmują współpracę krajowych, 

regionalnych i globalnych kampanii na rzecz ratyfikacji statutu rzymskiego, monitorowanie 

i raportowanie działań MTK oraz udzielanie pomocy technicznej i budowanie zdolności.

· Parlamentarzyści na rzecz Działań Globalnych (PGA) jest stowarzyszeniem członków 

krajowych (lub regionalnych) parlamentów na całym świecie, które chcą wnosić wkład we 

wspólny plan w zakresie praw człowieka. Jednym z kluczowych działań PGA jest 

wykorzystanie udziału krajowych parlamentarzystów w tej grupie do lobbowania za 

ratyfikacją statutu rzymskiego, uzupełniających przepisów prawnych i realizacji przez rządy 

zobowiązań w zakresie międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości.

W ramach Instrumentu na rzecz Stabilności rozważano zwłaszcza konkretne środki wspierające 

określanie i rozpoczynanie działań trybunałów o międzynarodowym charakterze, aby pomóc 

utrzymać na świecie rozliczalność i przyczynić się do pojednania społeczeństw.

  
1 Decyzja Rady 2002/494/WSiSW.
2 Decyzja Rady 2009/426/WSiSW z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wzmocnienia Eurojustu 

i w sprawie zmiany decyzji 2002/187/WSiSW ustanawiającej Eurojust w celu 
zintensyfikowania walki z poważną przestępczością.
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Innym krajowym instrumentem w walce przeciwko bezkarności jest stosowanie represji 

wszechświatowej. W związku z doniesieniami UA na temat nadużywania tego instrumentu 

w listopadzie 2008 roku UE i UA uzgodniły1 utworzenie grupy ekspertów, aby wyjaśnić rozumienie 

zasady represji wszechświatowej po stronie afrykańskiej i UE. Prace grupy zostały wsparte 

w ramach unijnego Instrumentu na rzecz Stabilności, a sprawozdanie grupy przedstawiono 

w kwietniu 2009 roku2. 

Niektóre projekty w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju i Instrumentu na rzecz Stabilności 

dotyczyły bezpośrednio wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych oraz sprawiedliwości 

w okresie przejściowym w Rwandzie, DRK, Sierra Leone, Somalii, Zimbabwe, Sudanie, Senegalu, 

na Wyspach Salomona, w Timorze Wschodnim i Republice Środkowoafrykańskiej. Dotyczyły one 

całego zakresu działań, np. w Rwandzie, poczynając od mniejszego projektu, w ramach którego 

społeczeństwo obywatelskie będzie wspierane, aby monitorować i promować tradycyjne sądy 

Gaçaça, aż po wsparcie budżetu sektorowego na rzecz rwandyjskiej strategii sektora 

sprawiedliwości, pojednania i porządku publicznego. Na Wyspach Salomona UE poparła 

uruchomienie wiarygodnego procesu w ramach Komisji Prawdy i Pojednania jako kroku 

w kierunku zadośćuczynienia za pogwałcenia praw człowieka w przeszłości; prace tej komisji 

wspomaga obecnie skoordynowana reakcja międzynarodowa. UE, będąca głównym podmiotem 

wspierającym reformę wymiaru sprawiedliwości w DRK, nadal zajmowała się bezkarnością za 

przemoc seksualną we wschodniej DRK. Przeanalizowała również możliwości współpracy z MTK 

w tej kwestii.

4.9 Prawa człowieka a terroryzm

UE przywiązuje dużą wagę do zagwarantowania pełnej i skutecznej ochrony praw człowieka 

i podstawowych wolności w Europie i na całym świecie w kontekście walki z terroryzmem. 

Skuteczne środki do walki z terroryzmem oraz ochrona praw człowieka nie stoją w sprzeczności, 

lecz są celami, które się wzajemnie uzupełniają i wzmacniają. Strategiczne zobowiązanie UE, 

określone w strategii zwalczania terroryzmu, jest w tym względzie bardzo wyraźne: „(należy) 

zwalczać terroryzm na świecie przy równoczesnym poszanowaniu praw człowieka, jak również 

podwyższać poziom bezpieczeństwa w Europie, co pozwoli jej obywatelom na życie w przestrzeni 

wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości”.

  
1 Spotkanie trojki ministerialnej UE–UA.
2 Dok. 8672/1/09.
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W swoich oświadczeniach na różnych forach ONZ UE potwierdzała znaczenie zapewnienia 

poszanowania praw człowieka w walce z terroryzmem. W dniu 6 października 2009 r. na 

posiedzeniu Szóstego Komitetu Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie środków zwalczania 

międzynarodowego terroryzmu Unia odnotowała, że wszystkie środki przeciwko terroryzmowi 

muszą być podejmowane zgodnie z prawem międzynarodowym, w tym z międzynarodowym 

prawem dotyczącym praw człowieka, międzynarodowym prawem dotyczącym uchodźców 

i międzynarodowym prawem humanitarnym. W obliczu wyzwania, jakim jest terroryzm, 

demokracje nie powinny nigdy narażać na szwank swoich podstawowych wartości. Prezydencja 

odnotowała, że UE zachęcała do dalej idącego uwzględniania elementów praw człowieka we 

współpracy Komitetu Antyterrorystycznego i Zarządu Wykonawczego Komitetu 

Antyterrorystycznego z państwami członkowskimi ONZ.

W dniu 23 stycznia 2009 r. prezydencja UE wydała oświadczenie, w którym z zadowoleniem 

przyjęła decyzję prezydenta Obamy o podpisaniu dekretów prowadzących do zamknięcia obozu 

w zatoce Guantánamo w ciągu roku i o zaprzestaniu surowych technik prowadzenia przesłuchań 

stosowanych uprzednio wobec osób podejrzanych o terroryzm. Państwa członkowskie UE 

pracowały następnie ze Stanami Zjednoczonymi, aby stworzyć ramy ułatwiające zamknięcie 

więzienia w Guantánamo. W dniu 4 czerwca 2009 r. Rada UE przyjęła konkluzje, w których 

z zadowoleniem przyjęła decyzję prezydenta Obamy o zamknięciu ośrodka przetrzymywania 

w zatoce Guantánamo oraz o przeprowadzeniu przeglądu polityk aresztowania, sądzenia, 

przekazywania i przesłuchiwania w walce z terroryzmem. W konkluzjach przyjęto do wiadomości 

wniosek rządu Stanów Zjednoczonych o pomoc w znalezieniu miejsca pobytu dla osób 

zatwierdzonych do zwolnienia, które z istotnych przyczyn nie mogły powrócić do państw 

pochodzenia, lecz jednoznacznie wyraziły życzenie przeniesienia do jednego z państw 

członkowskich UE lub do państwa stowarzyszonego z grupą Schengen. W konkluzjach wezwano 

państwa członkowskie, które wyraziły chęć przyjęcia byłych zatrzymanych, aby rozważyły 

przyjęcie tych osób i by w tym celu stworzyły mechanizm wymiany między państwami 

członkowskimi informacji dotyczących byłych osób zatrzymanych.
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W dniu 15 czerwca 2009 r. UE i jej państwa członkowskie oraz Stany Zjednoczone przyjęły 

wspólne oświadczenie w sprawie zamknięcia więzienia w Zatoce Guantánamo i w sprawie 

przyszłej współpracy w zakresie walki z terroryzmem. W oświadczeniu z zadowoleniem przyjęto 

determinację, z jaką Stany Zjednoczone Ameryki dążą do zamknięcia więzienia w Guantánamo, 

a także inne podjęte kroki, w tym intensywny przegląd amerykańskich polityk w zakresie więzienia, 

przenoszenia, sądzenia i przesłuchiwania w ramach zwalczania terroryzmu oraz większą 

przejrzystość, jeżeli chodzi o stosowane w przeszłości praktyki w zakresie tych polityk, jak również 

likwidację tajnych więzień. W oświadczeniu tym potwierdzono, że za zamknięcie więzienia 

w Guantánamo i znalezienie miejsca pobytu dla byłych więźniów odpowiadają przede wszystkim 

Stany Zjednoczone. W oświadczeniu przypomniano o prośbie wystosowanej przez USA dotyczącej 

pomocy w znalezieniu miejsca pobytu dla niektórych spośród osób zatwierdzonych do zwolnienia 

z więzienia w Guantánamo i odnotowano, że oczekując na zajęcie się podstawowymi kwestiami 

politycznymi, UE i państwa członkowskie wyraziły chęć pomocy USA w zamknięciu tej sprawy. 

W tym kontekście niektóre państwa członkowskie wyraziły gotowość pomocy w przyjmowaniu 

niektórych byłych więźniów Guantánamo, przy czym przypadek każdego z nich zostanie 

rozpatrzony indywidualnie. Oświadczenie to ustala ramy umożliwiające przyjmowanie niektórych 

byłych więźniów Guantánamo przez państwa członkowskie. 

Państwa członkowskie UE w dalszym ciągu prowadziły dialog z doradcą prawnym 

w Departamencie Stanu USA dotyczący prawa międzynarodowego i różnych aspektów walki 

z terroryzmem. Wspólne oświadczenie UE i USA podkreśliło znaczenie pogłębienia dialogu na 

temat międzynarodowych zasad prawnych obowiązujących w walce z terroryzmem. 

W oświadczeniu odnotowano również, że kontynuowany będzie dialog z doradcą prawnym 

w Departamencie Stanu USA.
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4.10 Wolność wyrażania opinii, w tym „nowe media”

Ponieważ UE przywiązuje ogromną wagę do wolności wyrażania opinii, zwrócono większą uwagę 

na związek między wolnością wyrażania opinii a nowymi technologiami. Prawo do wolności 

wyrażania opinii obejmuje prawo do poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji i idei 

za pośrednictwem jakiegokolwiek środka przekazu. Wolność poglądów i wyrażania opinii dotyczy 

także Internetu. Pogląd ten jest ugruntowany i był wyrażany przy kilku okazjach przez różne 

organy, w tym Komitet Praw Człowieka, organ traktatowy Międzynarodowego paktu praw 

obywatelskich i politycznych (ICCPR). Jak stwierdzono jednak w tym pakcie, korzystanie z praw 

wiąże się ze specjalnymi obowiązkami i zadaniami związanymi z ochroną praw innych. Wolność 

wyrażania opinii w Internecie i w innych mediach należy zatem postrzegać w świetle gwarancji 

chroniących dzieci przed wykorzystywaniem oraz gwarancji przeciwko namawianiu do przestępstw 

z nienawiści.

Na dwunastej sesji zwykłej w październiku 2009 roku Rada Praw Człowieka ONZ przyjęła 

w drodze konsensusu rezolucję w sprawie wolności poglądów i wyrażania opinii 

(A/HRC/RES/12/16), która uznaje znaczenie Internetu w realizowaniu, propagowaniu i ochronie 

prawa do wolności poglądów i wyrażania opinii, i wyraziła swoje zaniepokojenie faktem 

nakładania cenzury na użytkowników Internetu. Uznała także obowiązki, które płyną z wolności 

wyrażania opinii, zgodnie z art. 19 ICCPR.

Nowe technologie zapewniają ludziom dostęp do informacji na temat praw człowieka na 

niespotykaną dotąd skalę oraz dają możliwość informowania reszty świata o naruszaniu tych praw. 

Internet promuje wolność poglądów i wyrażania opinii. Daje on także możliwości propagowania 

innych praw człowieka, takich jak edukacja i uczestnictwo w procesach demokratycznych.

Niestety, restrykcje i ograniczenia w korzystaniu z takich technologii stały się kluczowym 

wyzwaniem dla poszanowania praw człowieka, umniejszając potencjał, jaki posiadają te 

technologie w propagowaniu wolności wyrażania opinii. Restrykcje te przybierają różnorodne 

formy: monitorowanie korzystania z Internetu i ruchu poczty elektronicznej, cenzura stron 

internetowych przez usuwanie pewnych stron lub przez filtrowanie treści oraz nękanie, 

prześladowanie, a nawet aresztowanie i więzienie osób używających Internetu w celu korzystania 

z wolności poglądów i wyrażania opinii.
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UE była również zaniepokojona faktem, że pewne państwa używają coraz bardziej wyrafinowanych 

technik monitorowania działalności w Internecie; w niektórych krajach dochodziło do aresztowania, 

a nawet uwięzienia blogerów. Stanowi to naruszenie praw człowieka do tajemnicy korespondencji.

W minionym roku UE wzmacniała swoje działania w tym obszarze, podnosząc poziom 

świadomości na ten temat na międzynarodowych forach i przekazując stanowisko UE krajom 

utrzymującym niestosowne restrykcje względem Internetu i innych nowych technologii. Szczególną 

uwagę zwrócono na zarządzanie Internetem, w którego kwestii UE podejmowała ukierunkowane 

działania służące uwzględnieniu aspektu praw człowieka, także w oświadczeniach UE na Forum 

Zarządzania Internetem1 w listopadzie 2009 roku, oraz na jej działania na rzecz dalszego 

funkcjonowania forum.

4.11 Wolność myśli, sumienia i religii

Polityka UE w zakresie praw człowieka obejmuje wolność myśli, sumienia i religii lub przekonań, 

która jest zapisana w rozmaitych międzynarodowych instrumentach dotyczących praw człowieka. 

W konkluzjach Rady (listopad 2009 roku) podkreślono, że wolność religii lub przekonań oraz 

zwalczanie nietolerancji religijnej ma strategiczne znaczenie, i potwierdzono, że Rada zamierza 

nadal nadawać priorytet tym kwestiom w ramach polityki UE w zakresie praw człowieka. Na 

podstawie prowadzonej oceny istniejących inicjatyw UE rozważa dalsze praktyczne środki na rzecz 

walki z nietolerancją religijną i promowania wolności religii lub przekonań na całym świecie.

Kwestia wolności myśli, sumienia i religii jest podnoszona dwustronnie z wieloma krajami na 

różnych szczeblach dialogu politycznego, w tym dialogu i konsultacji dotyczących praw człowieka. 

Za pośrednictwem démarche, publicznych oświadczeń i konkluzji Rady – jak na przykład 

w przypadku Iranu i Iraku – UE wyraża swoje zaniepokojenie kwestią wolności religii i związanej 

z nią nietolerancją i dyskryminacją. Opowiada się ona za pełnym poszanowaniem wolności myśli 

i sumienia zgodnie z normami międzynarodowymi.

  
1 http://www.intgovforum.org/cms/
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UE podejmuje – w szczególności na forach ONZ i w OBWE – działania przeciwko nietolerancji 

i dyskryminacji ze względu na religię lub przekonania. W OBWE UE przyczyniła się do 

rozwinięcia zobowiązań dotyczących wolności religii lub przekonań. Na posiedzeniu Stałej Rady 

OBWE wyraziła zaniepokojenie, gdy wnioski ustawodawcze niektórych państw Azji Środkowej nie 

spełniały standardów OBWE co do wolności religii lub przekonań.

Na 63. i 64. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ UE wprowadziła pod obrady standardową 

rezolucję w sprawie likwidacji wszelkich form nietolerancji ze względu na wyznanie lub 

przekonania (63/181, 64/L.39), która została przyjęta bez głosowania. Na posiedzeniu Rady Praw 

Człowieka poparła odnowiony mandat Specjalnego Sprawozdawcy ONZ ds. Wolności Religii lub 

Przekonań. Na podstawie sprawozdania specjalnego sprawozdawcy zainicjowała rezolucję (10/25) 

w sprawie dyskryminacji ze względu na religię lub przekonania i jej wpływ na korzystanie z praw 

gospodarczych, społecznych i kulturalnych.

Podobnie jak w latach poprzednich UE głosowała przeciwko rezolucji ZO ONZ w sprawie 

zwalczania zniesławiania religii (63/171 i 64/L.27), gdyż jej obawy budziło ogólne podejście 

przedstawione w tej rezolucji, jej ramy pojęciowe i terminologia. UE jest zdania, że pojęcie 

zniesławiania religii znacznie ogranicza wolność wyrażania opinii i zagraża samej otwartości 

i tolerancji, która pozwala ludziom różnych wyznań na współistnienie i praktykowanie swoich 

wyznań bez obaw. Podstawowe znaczenie ma rozróżnienie między krytykowaniem religii lub 

przekonań a podżeganiem do nienawiści religijnej. UE jest głęboko przekonana, że pojęcie 

zniesławiania religii nie jest spójne z prawem w zakresie praw człowieka. Międzynarodowe prawo 

w zakresie praw człowieka chroni poszczególne osoby korzystające z ich wolności, a nie chroni 

i nie powinien chronić samych systemów religii lub przekonań.

UE jest także zaangażowana w różne inicjatywy promujące tolerancję religijną i porozumienie 

międzykulturowe. Na przykład działania prowadzone w ramach procesu ASEM (dialog Azja –

Europa) ukierunkowane są na propagowanie dialogu i tworzenie warunków do harmonijnego 

współistnienia różnych religii i wyznań. Republika Korei i Finlandia współprzewodniczyły piątemu 

Dialogowi Międzywyznaniowemu ASEM pod hasłem „Niwelowanie różnic poprzez dialog 

międzywyznaniowy”1 w Seulu w dniach 23–25 września 2009 r. Od 2005 roku na posiedzeniach 

w ramach dialogu analizowano różne religie, wyznania i społeczeństwa, starając się godzić różnice 

i wypracowywać ogólny konsensus międzykulturowego poszanowania i rozumienia.

  
1 5. Dialog Międzywyznaniowy ASEM: http://ifd2009korea.com/
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W ramach EIDHR UE wspiera projekty społeczeństwa obywatelskiego na całym świecie przeciwko 

rasizmowi, ksenofobii i dyskryminacji z jakiegokolwiek względu, w tym religii lub przekonań. Na 

przykład lokalne zainteresowane strony pomagały eliminować społeczne, polityczne i religijne 

różnice w Serbii. Także przy wsparciu EIDHR promowano w Sri Lince uczestnictwo osób 

należących do wszystkich mniejszości etnicznych i religijnych, tak aby stworzyć klimat sprzyjający 

prawom człowieka.

4.12 Prawa człowieka a działalność gospodarcza

W okresie objętym sprawozdaniem w polityce UE dotyczącej odpowiedzialności społecznej 

przedsiębiorstw nastąpiły istotne wydarzenia. W marcu 2009 roku Komisja zwołała posiedzenie 

plenarne europejskiego wielostronnego forum w sprawie odpowiedzialności społecznej 

przedsiębiorstw, aby dokonać wymiany doświadczeń między UE a zainteresowanymi stronami. 

W listopadzie 2009 roku prezydencja szwedzka zorganizowała wielostronną konferencję w celu 

przedyskutowania reakcji UE na zalecenia sformułowane przez profesora Johna Ruggiego, 

specjalnego przedstawiciela ONZ ds. praw człowieka oraz korporacji transnarodowych i innych 

przedsięwzięć gospodarczych. Rada UE podkreśliła ważną i rosnącą rolę działalności gospodarczej 

w osiąganiu pełnego poszanowania praw człowieka i wyraziła pełne poparcie dla prac profesora 

Ruggiego. Jest to również ważne w związku z realizacją zrównoważonej strategii wyjścia 

z obecnego międzynarodowego kryzysu gospodarczego i finansowego. W szczególności Rada 

rozpoczęła analizę wpływu prac profesora Ruggiego na politykę zagraniczną i bezpieczeństwa UE.

W grudniu 2009 roku Komisja Europejska rozpoczęła analizę ram prawnych w zakresie praw 

człowieka i środowiska mających zastosowanie do firm z siedzibą w UE działających poza UE. 

W tym samym czasie Komisja rozpoczęła również analizę uzupełniającą dotyczącą praktycznych 

przykładów tego, jak firmy zarządzają relacjami w obrębie swoich łańcuchów dostaw 

i sprawozdaniami dotyczącymi odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw, a także analizę 

oceny kosztów i korzyści w stosunku do kwestii społecznych w procedurze zamówień publicznych. 

Komisja nadal aktywnie promowała proces Kimberley dotyczący zapobiegania finansowania 

konfliktów zbrojnych z handlu diamentami i zaczęła angażować się w proces przeglądu 

Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych. W kontekście partnerstwa 

energetycznego UE i Afryki, podpisanego w dniu 8 września 2009 r., UE zaapelowała, aby więcej 

krajów przystąpiło do Inicjatywy Przejrzystości w Branżach Wydobywczych (EITI) i opracowało 

własne wytyczne w zakresie przejrzystości dla przedsiębiorstw z branży wydobywczej.
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4.13 Wspieranie demokracji

Propagowanie demokracji leży u podstaw polityk i działań zewnętrznych UE. Umocnienie procedur 

i instytucji demokratycznych oraz propagowanie praworządności i praw człowieka stanowią 

kluczowe cele partnerstwa UE z krajami niebędącymi członkami UE. 

W dniu 17 listopada 2009 r. Rada przyjęła konkluzje w sprawie wspierania demokracji w stosunkach 

zewnętrznych UE1. W konkluzjach zwrócono się do Komisji i Sekretariatu Rady o realizację, na zasadzie 

pilotażowej, zaleceń zawartych we wspólnym dokumencie Komisji i Sekretariatu Generalnego Rady 

w sprawie budowania demokracji w stosunkach zewnętrznych UE2.

Zalecenia te proponują przyjęcie podejścia dostosowanego do poszczególnych krajów 

uwzględniającego od początku konkretną sytuację danego kraju, jego historię, geografię i kulturę. 

Poziom ambicji zostanie określony przy uwzględnieniu ogólnej strategii UE względem danego 

regionu, chęci politycznego przywództwa kraju do działań i jego zobowiązania na rzecz postępów 

w kierunku demokracji oraz poziomu oczekiwań społeczeństwa obywatelskiego i politycznego. 

Następnie opracowana zostanie odpowiednia kombinacja instrumentów, aby zareagować na 

konkretną sytuację w każdym kraju, zależnie od stopnia zaawansowania danego kraju na drodze ku 

demokracji.

Dialog i partnerstwo są podstawowymi zasadami wynikającymi z uznania, że prawdziwe 

partnerstwa oparte na dialogu i konsultacji zapewniają odpowiedzialność za procesy 

demokratyczne. Nie oznacza to oczywiście, że UE odstępuje od swoich zasad i celów lub że 

chciałaby je negocjować, ale że bierze udział w dialogu z równymi sobie partnerami – bez 

pouczania – na temat wspólnie akceptowanych podstaw dalszych postępów i sposobów 

dopomożenia krajom w realizacji międzynarodowych zobowiązań, których się podjęły, w sposób 

suwerenny (konwencje ONZ, pakty itd.), w tym poprzez wymianę najlepszych praktyk 

regionalnych.

  
1 Dok. 16081/09.
2 (SEC(2009) 1095 wersja ostateczna z dnia 27 lipca 2009 r.).
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Dialog z innymi partnerami – ONZ, organizacjami regionalnymi, darczyńcami wielostronnymi 
i dwustronnymi – ma kluczowe znaczenie dla realizacji zasad paryskich i zasad z Akry1 przy 
unikaniu podwajania działań darczyńców i maksymalizacji wpływu ich prac z korzyścią dla całego 
społeczeństwa.

4.14 Wsparcie wyborów

Wybory są przykładem wykorzystania praw człowieka w praktyce. Demokratyczny proces 
wyborczy jest elementem budowy systemu rządów mogącego zapewnić poszanowanie praw 
człowieka i praworządność, przyczyniając się w ten sposób do zapobiegania konfliktom siłowym. 
Nie we wszystkich przypadkach wybory dają ludziom rzeczywistą możliwość swobodnego 
wybrania swoich przedstawicieli. Przemiany demokratyczne są wysoce złożonym procesem, który 
jest ściśle powiązany z wydarzeniami natury społecznej, gospodarczej, kulturalnej i z wydarzeniami 
związanymi z polityką bezpieczeństwa. Dlatego też, 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 głównych aktorów, którzy wspierają organizację 
wyborów; podejście, które stosuje, zostało przedstawione w komunikacie Komisji z 2000 roku 
w sprawie pomocy wyborczej i obserwacji wyborów2. Główne elementy wsparcia wyborów 
udzielanego przez UE to pomoc w organizacji wyborów i misje obserwacji wyborów (EOM). Cele 
tych działań uzupełniają się wzajemnie, gdyż wyniki projektów w zakresie pomocy wyborczej oraz 
zalecenia EOM uwzględniane są w przyszłości przy pomocy wyborczej i szerszym wsparciu na 
rzecz demokracji.

Obserwacja wyborów

Obserwacja wyborów prowadzona przez UE, zwłaszcza obserwacja długotrwała 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 wiążące, 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.

  
1 http://www.oecd.org/document/18/0,2340,en_2649_3236398_35401554_1_1_1_1,00.html
2 COM(2000) 191; zatwierdzony przez Radę i Parlament Europejski w 2001 roku.
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Międzynarodowe standardy demokratycznych wyborów obejmują po pierwsze i przede wszystkim 

prawo do uczestniczenia w rządzeniu poprzez:

· okresowe wybory,

· uczciwe wybory,
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· powszechne wybory,

· równe wybory,

· bierne prawo wyborcze,

· czynne prawo wyborcze,

· prawo do tajnego głosowania,

· swobodne wyrażanie woli wyborców.

Ponadto międzynarodowe standardy wywodzą się z wolności wyrażania opinii, wolności zrzeszania

się, wolności zgromadzeń, swobody przemieszczania się, prawa do niedyskryminacji i prawa do 

skutecznych środków ochrony prawnej.

Unijne misje obserwacji wyborów oceniają również, czy wybory zostały przeprowadzone zgodnie 

z najlepszymi praktykami dotyczącymi demokratycznych wyborów, takimi jak przejrzystość 

procesu wyborczego, bezstronność w działaniach administracji wyborczej i w wykorzystywaniu 

zasobów państwa oraz równy dostęp do wszelkich mediów publicznych i przekazywanie przez te 

media informacji w sposób wyważony.

UE nieustannie dąży do zapewnienia najwyższych standardów podczas obserwacji wyborów. 

W okresie objętym sprawozdaniem Komisja Europejska dbała o szeroką dystrybucję nowych 

podręczników UE przedstawiających, jak międzynarodowe standardy i najlepsze praktyki 

dotyczące wyborów powinny być wykorzystywane podczas przeprowadzanej przez UE obserwacji 

wyborów.

„Podręcznik obserwacji wyborów UE”1 zawiera szczegółowy opis metod wykorzystywanych przez 

unijne misje obserwacji wyborów i kładzie szczególny nacisk na to, jak w sprawozdaniach i ocenie 

uwzględniane są międzynarodowe standardy. Wyjaśnia również, jak przygotowuje się, 

przeprowadza i wdraża unijne misje obserwacji wyborów.

„Kompendium międzynarodowych standardów wyborczych”2 przedstawia obowiązki 

i zobowiązania każdego 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 także w pracach 

innych międzynarodowych i krajowych obserwatorów oraz podmiotów związanych z wyborami.

  
1 http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/election_observation/docs/handbook_en.pdf
2

http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/election_observation/docs/compendium_
en.pdf
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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 okresie objętym sprawozdaniem zainicjowano projekt NEEDS, którego celem jest organizacja 

kompleksowych szkoleń dla członków głównych zespołów i obserwatorów długoterminowych 

unijnych misji obserwacji wyborów, a także organizacja regionalnych spotkań i pomocy technicznej 

dla obserwatorów krajowych. W ramach projektu NEEDS wyszkolono ponad 100 obserwatorów 

i ekspertów wyborczych i zorganizowano 4 imprezy skupiające uczestników regionalnych sieci 

krajowych obserwatorów w Johannesburgu, Bangkoku, Kostaryce i Bukareszcie.

Komisja Europejska zorganizowała także w dniach 1–2 grudnia 2009 r. w Brukseli spotkanie 

informacyjne dla wszystkich obserwatorów i ekspertów pracujących dla UE przy wyborach w 2009 

roku, aby dokonać wymiany doświadczeń i wyciągnąć wnioski na przyszłość.

Unijne misje obserwacji wyborów

Od 2000 roku na wszystkich kontynentach – oprócz regionu OBWE – rozmieszczono około 80 

unijnych misji obserwacji wyborów i 15 misji ekspertów wyborczych. UE nie wysłała żadnych 

misji obserwacji wyborów do krajów europejskich ani krajów Azji Środkowej, ponieważ 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.

Między lipcem 2008 roku a grudniem 2009 roku przy finansowaniu w ramach EIDHR 

rozmieszczono 16 unijnych misji obserwacji wyborów. Wszystkie misje przeprowadzane są 

zgodnie z Deklaracją zasad międzynarodowej obserwacji wyborów przyjętą na forum ONZ 

w październiku 2005 roku i zatwierdzoną przez Komisję Europejską i Parlament Europejski1.

  
1 http://ec.europa.eu/europeaid/observer/declaration_of_principles_code_of_conduct_en.pdf
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UE nasiliła starania, aby zapewnić działania następcze w stosunku do ustaleń i zaleceń unijnych 

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 obserwacji wyborów są proszeni 

o przedstawienie końcowego sprawozdania z tych misji szerokiej rzeszy odbiorców w kraju, 

w którym obserwowali wybory.

Celem unijnych misji obserwacji wyborów jest:

· ocena, w jakim stopniu wybory przebiegają zgodnie z międzynarodowymi standardami 

i najlepszymi praktykami demokratycznych wyborów;

· zapobieganie oszustwom wyborczym i nieprawidłowościom podczas wyborów lub redukcja 

skali tych zjawisk;

· zapobieganie przemocy i zastraszaniu lub redukcja skali tych zjawisk;

· przekonywanie, poprzez budowę zaufania, uczestników walki politycznej, społeczeństwa 

obywatelskiego i elektoratu do udziału w wyborach;

· zapewnienie ogólnych informacji na temat szeregu kwestii dotyczących demokratyzacji, 

takich jak niezawisłość sądownictwa i jego funkcjonowanie oraz poszanowanie praw 

człowieka w wymiarze ogólnym; oraz

· wydawanie zaleceń mających na celu ulepszanie ram wyborczych i środowiska 

demokratycznego.
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Unijne misje obserwacji wyborów od lipca 2008 roku do grudnia 2009 roku (16 misji)1:

Kambodża Wybory parlamentarne 27 lipca 2008 r.

Angola Wybory parlamentarne 5 września 2008 r.

Rwanda Wybory parlamentarne 15 września 2008 r.

Ekwador Referendum konstytucyjne 28 września 2008 r.

Gwinea Bissau Wybory parlamentarne 16 listopada 2008 r.

Ghana Wybory prezydenckie

Wybory parlamentarne

7 grudnia 2008 r.

28 grudnia 2008 r.

Bangladesz Wybory parlamentarne 29 grudnia 2008 r.

Salwador Wybory prezydenckie

Wybory parlamentarne

18 stycznia

15 marca 2009 r.

Boliwia Referendum konstytucyjne 25 stycznia 2009 r.

Ekwador Wybory powszechne 26 kwietnia 2009 r.

Malawi Wybory prezydenckie

Wybory parlamentarne

19 maja 2009 r.

Liban Wybory prezydenckie

Wybory parlamentarne

7 czerwca 2009 r.

Gwinea Bissau Wybory prezydenckie 28 czerwca

26 lipca 2009 r.

Afganistan Wybory prezydenckie

Wybory do rad regionalnych 

20 sierpnia 2009 r.

Mozambik Wybory prezydenckie

Wybory parlamentarne

Wybory do zgromadzeń regionalnych 

28 października 2009 r.

Boliwia Wybory prezydenckie

Wybory parlamentarne

Referenda dotyczące autonomii

6 grudnia 2009 r.

  
1 Więcej informacji na temat misji obserwacji wyborów:

http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/election_observation/index_en.htm
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Misje ekspertów ds. wyborów

Komisja rozmieściła dziewięć misji ekspertów ds. wyborów w siedmiu krajach w latach objętych 
sprawozdaniem, czyli 2008–2009. Misje te składały się zazwyczaj z jednego do trzech ekspertów, 
wysyłanych na miejsce kilka tygodni przed wyborami. Mandat ekspertów wyborczych obejmuje 
udział w działaniach służących zwiększeniu zaufania do procesu wyborczego, w czasie wyborów 
i po wyborach. Przeprowadzają oni szczegółową analizę toczącego się procesu wyborczego 
i składają sprawozdania odpowiednim podmiotom wyborczym w kraju oraz instytucjom UE. Misje 
ekspertów ds. wyborów nie działają na zasadach obserwatorów i nie wydają publicznych 
oświadczeń na temat procesu wyborczego.

Pomoc wyborcza

W okresie od 2000 do 2009 roku UE przyznała ponad 620 mln EUR na wsparcie około 120 

projektów pomocy w organizacji wyborów, w tym w krajach, gdzie do niedawna trwał jeszcze 

konflikt, jak np. w Czadzie, Sierra Leone czy Haiti.

Beneficjent Rok Projekt Źródło Kwota 

(EUR)

Wybrzeże 

Kości 

Słoniowej

2008 Wsparcie procesu wyborczego 18 000 000

Malawi 2008 Wsparcie reformy wyborczej i wyborów 1 500 000

Tanzania 2008 Program pogłębiania demokracji 2 440 000

Zambia 2008 Wsparcie prezydenckich wyborów 

uzupełniających w 2008 roku

Instrument na 

rzecz Stabilności

1 000 000

Liban 2008 Promowanie stabilizacji politycznej i pojednania 

w kraju przez wzmocnienie legitymacji 

demokratycznej parlamentu

Instrument na 

rzecz Stabilności

4 000 000

Okupowane 

terytoria 

palestyńskie 

i Timor 

Wschodni

2009 Wsparcie dla cykli wyborczych 2010–2013 10. EFR 6 100 000

Togo 2009 Wsparcie procesu wyborczego 10. EFR 9 000 000

Komory 2009 Wsparcie wyborów parlamentarnych w 2009 

roku

Instrument na 

rzecz Stabilności

1 000 000

Gwinea 

Bissau

2009 Projekt wsparcia wyborów prezydenckich w 

2009 roku

9. EFR 1 500 000
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W ostatnich dwóch latach Komisja Europejska przeformułowywała także swoje podejście, 

rozważając na nowo sposób dostarczania pomocy wyborczej i przejmując wiodącą rolę 

w staraniach wspierających strategie długoterminowego wsparcia. W ostatniej dekadzie 

finansowano i realizowano projekty w zakresie rejestracji wyborców i przekazywania danych 

wyborczych angażujące w dużej mierze elementy technologii informacyjno-komunikacyjnych 

(TIK); nie oceniono natomiast krytycznie kwestii trwałości. Celem analizy wykorzystywania TIK 

w procesach wyborczych jest odpowiednie określenie potrzeb i strategii, analiza powiązanych 

zagrożeń i ograniczeń w zarządzaniu łańcuchem dostaw – czyli wszystkie kwestie, które należy 

z góry planować przy projektach pomocy wyborczej obejmujących wykorzystanie TIK.

Aby podmioty zaangażowane w pomoc wyborczą dostarczały skuteczniejszej pomocy zgodnie 

z głównymi zasadami wynikającymi z deklaracji paryskiej (2005) i programu działania z Akry 

(2008), Komisja opracowała – w ramach Train4Dev (UNDP) i wraz z międzynarodowym 

instytutem IDEA – kurs wykorzystujący środki elektroniczne w zakresie skutecznej pomocy 

wyborczej.

4.15 Prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne

UE przywiązuje do praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych taką samą wagę jak do praw 

obywatelskich i politycznych, pamiętając o tym, że wszystkie prawa człowieka są uniwersalne, 

niepodzielne, współzależne i wzajemnie powiązane, jak zostało to potwierdzone podczas Światowej 

Konferencji Praw Człowieka, która odbyła się w 1993 roku w Wiedniu. Protokół fakultatywny do 

Międzynarodowego paktu praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych został otwarty do 

podpisu w dniu 24 września 2009 r.

W Radzie Praw Człowieka ONZ UE nadal publicznie wspiera liczne specjalne procedury – a także 

współpracuje w ich ramach – w odniesieniu do praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych, 

w kwestiach takich jak edukacja, mieszkalnictwo, zdrowie fizyczne i psychiczne, żywność, 

produkty i odpady toksyczne i niebezpieczne, osoby wewnętrznie przesiedlone, ludy tubylcze, 

skrajne ubóstwo oraz dostęp do wody pitnej i warunki sanitarne. 
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Ponadto UE nadal wspierała wzmacnianie systemu nadzorczego Międzynarodowej Organizacji 

Pracy (MOP) i regularnie wypowiadała się podczas Międzynarodowej Konferencji Pracy MOP i na 

forum Rady Administracyjnej w związku z istotnymi przypadkami pogwałcenia podstawowych 

norm pracy, ostatnio w odniesieniu do Białorusi, Birmy i Kolumbii. UE nadal wspiera MOP, na 

przykład w dziedzinach handlu i zatrudnienia, systemów statystycznych, ochrony socjalnej i polityk 

zatrudnienia, jak również bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ogólnie w swoich stosunkach z krajami niebędącymi członkami UE Unia nadal wspierała 

i ułatwiała ratyfikację i realizację konwencji MOP dotyczących podstawowych norm pracy, m.in. 

przez współpracę techniczną i ścisłą współpracę z MOP. W niektórych przypadkach 

w dwustronnych dialogach ekspertów prowadzonych z Brazylią, Chinami, Indiami i Meksykiem 

UE poruszała kwestie związane z zatrudnieniem, prawem pracy i ochroną socjalną. Dyskusje na 

temat praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych toczyły się również w ramach unijnego 

dialogu i konsultacji dotyczących praw człowieka, jak również w powiązanych z nimi spotkaniami 

w ramach społeczeństwa obywatelskiego.

UE jest zdecydowana promować podstawowe normy pracy i godną pracę dla wszystkich w swojej 

polityce handlowej, a w negocjowanych przez siebie umowach o handlu zwyczajowo umieszcza 

inicjatywy i zachęty w sprawie współpracy na rzecz lepszych warunków pracy. Projekty unijnych 

umów o handlu z innymi krajami i regionami są szczegółowo analizowane pod kątem ich 

ewentualnych skutków dla rozwoju społecznego, w tym norm pracy. W ramach unijnego ogólnego 

systemu preferencji kraje rozwijające się, które ratyfikowały i wdrożyły podstawowe normy pracy 

MOP, mogą uzyskiwać specjalne obniżki stawek celnych, gdy prowadzą eksport do UE. UE 

wspiera również promowanie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw zarówno na szczeblu 

UE, jak i międzynarodowym (ze szczególnym naciskiem na inicjatywę ONZ Global Compact

I wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych), jako głównego wkładu przedsiębiorstw 

w zrównoważony rozwój. UE uważa, że dobrowolne zobowiązania społeczne i ekologiczne, które 

wykraczają poza obowiązki prawne firm, mogą uzupełniać i wspierać działania rządowe na rzecz 

zrównoważonego rozwoju i propagowania podstawowych norm pracy.

Promowanie praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych jest silnie powiązane z integracyjnym 

i sprawiedliwym rozwojem: warto zwrócić uwagę, że sześć spośród ośmiu milenijnych celów 

rozwoju (MCR) Organizacji Narodów Zjednoczonych kładzie duży nacisk na rozwój społeczny.
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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 kontynuowała realizację programu haskiego w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw 

wewnętrznych w okresie objętym sprawozdaniem i pracowała nad kolejnymi środkami, aby jeszcze 

bardziej wzmocnić bezpieczeństwo wewnętrzne Europy, a także podstawowe wolności i prawa 

obywateli.

W przyjętym w grudniu 2009 roku programie sztokholmskim potwierdzono, że rozwój 

przyszłościowej i kompleksowej europejskiej polityki migracyjnej, opartej na solidarności 

i odpowiedzialności, pozostaje kluczowym celem strategicznym dla UE, oraz wskazano, że należy 

uwzględnić długoterminowe skutki migracji, np. dla rynków pracy i sytuacji socjalnej migrantów, 

i że powiązanie imigracji i integracji ma nadal podstawowe znaczenie, m.in. w odniesieniu do 

podstawowych wartości Unii.

Od chwili przyjęcia przez Radę Europejską w 2005 roku globalnego podejścia do kwestii migracji 

UE odgrywała na arenie międzynarodowej rolę pioniera, promując kompleksowe i wyważone 

podejście do rozwiązywania kwestii związanych z migracją w ramach partnerstwa z krajami 

niebędącymi członkami UE. Globalne podejście do kwestii migracji ma na celu sformułowanie 

wszechstronnych i spójnych polityk obejmujących szeroki wachlarz kwestii związanych z migracją, 

tak by przybliżyć do siebie różne obszary polityki – rozwój, sprawy społeczne i zatrudnienie,

stosunki zewnętrzne oraz sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne – oraz określić zarówno działania 

krótkoterminowe, jak i długoterminową wizję, nakierowane na zajęcie się podstawowymi 

przyczynami migracji, w tym migracji wymuszonej. Ważnym elementem tego globalnego podejścia 

jest partnerska współpraca z krajami pochodzenia i tranzytu, a jego podstawowe pojęcia to 

partnerstwo, solidarność i współodpowiedzialność.
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Od lipca 2008 roku UE pracuje na rzecz stworzenia kompleksowego partnerstwa z krajami 

pochodzenia i tranzytu, aby wspierać synergie między migracją a rozwojem za pośrednictwem 

różnych inicjatyw takich jak funkcjonujące partnerstwa na rzecz mobilności z Mołdawią 

i Republiką Zielonego Przylądka. W dniu 30 listopada 2009 r. UE podpisała także partnerstwo na 

rzecz mobilności z Gruzją. We wrześniu 2009 roku Komisja wydała dokument roboczy na temat 

oceny pilotażowych partnerstw na rzecz mobilności. Sfinansowano profile migracyjne w 10 krajach 

Afryki Zachodniej i 17 krajach Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej, poczyniono także 

dalsze postępy w ramach platformy współpracy w Etiopii.

Znaczne starania poczyniono w związku z konkluzjami Rady Europejskiej z czerwca 2009 roku 

w regionie śródziemnomorskim, w szczególności w odniesieniu do dialogu i współpracy z Turcją, 

ale także z myślą o opracowaniu podejścia UE względem Libii.

W odniesieniu do Afryki UE wspierała wiele działań w obszarach objętych partnerstwem UE–

Afryka na rzecz migracji i zatrudnienia oraz programem współpracy Rabat/Paryż. Działania te 

obejmowały elementy służące ułatwianiu dalszych działań administracyjnych w związku z tymi 

procesami. 

W Europie Wschodniej UE wsparła konferencję ministerialną w Pradze w kwietniu 2009 roku oraz 

projekt zatytułowany „Budowa partnerstw na rzecz migracji”, którego celem jest zapewnienie 

działań następczych.

W dniu 30 czerwca 2009 r. zainicjowano zorganizowany dialog na temat migracji UE – kraje 

Ameryki Łacińskiej. Pierwsze posiedzenie wysokiego szczebla na temat migracji poświęcone 

migracji i rozwojowi zostało zorganizowane w dniu 25 września 2009 r., a w dniu 14 grudnia 2009 

r. posiedzenie odbyła grupa robocza UE – Ameryka Łacińska i Karaiby mająca siedzibę w Brukseli. 

Jeżeli chodzi o Azję, w dniach 1 i 2 grudnia 2009 r. w Goa zorganizowano coroczne posiedzenie 

dyrektorów generalnych UE – ASEM w sprawie migracji, a w dniu 3 grudnia 2009 r. odbyło się 

także dwustronne posiedzenie z władzami Indii służące rozwojowi dialogu dwustronnego na temat 

migracji.
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We wrześniu 2009 roku Komisja opublikowała komunikat na temat spójności polityki na rzecz 

rozwoju, który zawiera rozdział dotyczący spójności polityki migracyjnej z polityką rozwojową.

Co się tyczy zaangażowania 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 trzecim 

posiedzeniu, które zorganizowano w Grecji w Atenach w listopadzie 2009 roku. Forum to powstało 

z inicjatywy państw i stanowi użyteczne narzędzie wymiany opinii i pomysłów dotyczących 

wyzwań wynikających ze związku między migracją a rozwojem. Oferuje poszczególnym krajom 

możliwość dalszego dialogu w sprawie migracji i rozwoju oraz wnoszenie wkładu w opracowanie 

całościowych sposobów podejścia do tej kwestii. Czwarte posiedzenie GFMD ma się odbyć 

w Meksyku (miasto) w 2010 roku.

W dziedzinie azylu, zgodnie z tym, co ogłoszono w planie polityki azylowej Komisji w czerwcu 

2008 roku i w Europejskim pakcie o imigracji i azylu przyjętym przez Radę Europejską 

w październiku 2008 roku, Komisja przedstawiła serię inicjatyw służących dalszym postępom 

w ustanawianiu wspólnego europejskiego systemu azylowego, który jest jednocześnie bardziej 

opiekuńczy, sprawiedliwszy i wydajniejszy.

W grudniu 2008 roku Komisja przedstawiła pierwszy zestaw wniosków prawodawczych 

zmieniających trzy z obowiązujących instrumentów prawnych: dyrektywę w sprawie warunków 

przyjmowania osób ubiegających się o azyl, rozporządzenie dublińskie, które określa państwa 

członkowskie odpowiedzialne za wnioski o azyl, i rozporządzenie Eurodac, bazę danych 

zawierającą odciski palców azylantów, która wspiera działanie rozporządzenia dublińskiego. 

Głównym celem tych wniosków jest dopilnowanie, aby wszyscy wnoszący o azyl byli traktowani 

w sposób sprawiedliwy i równy niezależnie od tego, gdzie zwrócą się o azyl w UE; ich celem jest 

też zwiększenie wydajności systemu azylowego UE.
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W październiku 2009 roku Komisja przekazała wnioski w sprawie zmiany dyrektywy dotyczącej 

kwalifikowania (która określa, kogo należy uznać za uchodźcę lub beneficjenta ochrony 

uzupełniającej w wyniku prześladowań lub poważnego uszczerbku poniesionego w kraju 

pochodzenia) i dyrektywy w sprawie procedur azylowych (która przewiduje pewne gwarancje 

proceduralne i prawa prawdziwych uchodźców proszących o ochronę w państwach członkowskich). 

Przewidziane środki mają zapewnić większą spójność między aktami prawnymi obowiązującymi 

w UE w obszarze azylu oraz uprościć, usprawnić i ujednolicić merytoryczne i proceduralne 

standardy ochrony obowiązujące w całej Unii, jak również doprowadzić do podejmowania 

solidniejszych ustaleń w pierwszej instancji, zapobiegając tym samym nadużyciom i zwiększając 

wydajność procedury azylowej. 

W grudniu 2009 roku Rada i Parlament Europejski osiągnęły porozumienie w sprawie ustanowienia 

Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) na Malcie. Urząd ten będzie agencją 

operacyjną UE, która będzie koordynować i usprawniać współpracę w zakresie azylu między 

państwami członkowskimi oraz która będzie wspierać państwa członkowskie w ich działaniach na 

rzecz realizacji spójniejszej i sprawiedliwszej polityki azylowej.

UE podjęła również środki służące dalszemu rozwojowi zewnętrznego wymiaru kwestii azylu. 

Ogólnym celem tych polityk jest zwiększenie ochrony uchodźców nie tylko na terytorium UE, ale 

także w krajach poza UE, w których przebywa znaczna większość uchodźców na świecie. We 

wrześniu 2009 roku Komisja przedstawiła wniosek dotyczący ustanowienia wspólnego unijnego 

programu relokacji uchodźców, którego celem jest dalsze rozwijanie procesu relokacji do UE i co 

za tym idzie, wzrost solidarności z krajami niebędącymi członkami UE, w których licznie 

przebywają uchodźcy.

W programie sztokholmskim potwierdzono, że celem jest stworzenie wspólnej przestrzeni 

solidarności i ochrony; jej podstawę będzie stanowić wspólna procedura azylowa i jednolity status 

osób, którym przyznano ochronę międzynarodową. W programie potwierdzono cel polityczny, 

jakim jest ukończenie tworzenia wspólnego europejskiego systemu azylowego do 2012 roku, 

osiągnięcie wyższego stopnia harmonizacji między państwami członkowskimi przez dalszą 

harmonizację przepisów prawnych i zwiększoną praktyczną współpracę oraz zwiększenie 

solidarności i gotowość do dzielenia się odpowiedzialnością między państwami członkowskimi. 

Wezwano także do zwiększenia solidarności z krajami niebędącymi członkami UE, aby promować 

i pomagać budować zdolności do zajmowania się przepływami migracyjnymi i przeciągającymi się 

problemami uchodźców.
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UE nadal udzielała pomocy finansowej dla krajów niebędących członkami UE za pośrednictwem 

programu tematycznego dotyczącego migracji i azylu1 na lata 2007–2013 o łącznym budżecie 70 

milionów EUR w latach 2009–2010. Program ten obejmuje szeroki zakres działań dotyczących 

migracji i rozwoju, migracji zarobkowej, azylu i ochrony uchodźców, przemytu ludzi i handlu nimi 

oraz nielegalnej imigracji.

W tych ramach UE wspierała kilka projektów służących zapobieganiu drenażowi mózgów (w celu 

promowania wzorców migracji cyrkulacyjnej w Ghanie), powstrzymywaniu lub zapobieganiu 

nielegalnej migracji (ośrodki współpracy „Seahorse” na rzecz promocji współpracy 

międzyregionalnej w Afryce Zachodniej; tworzenie sieci organów imigracyjnych; pomoc 

techniczna za pośrednictwem programu MIEUX na rzecz pomocy krajom niebędącym członkami 

UE w zapobieganiu nielegalnej migracji i zarządzaniu nią), promowaniu wspólnych działań na 

rzecz rozwoju (m.in. wspólna inicjatywa UE – ONZ w sprawie migracji i rozwoju, zakładanie 

przedsiębiorstw w Maroku przez marokańską diasporę w Europie oraz wsparcie inwestycji 

migrantów senegalskich przebywających we Włoszech w ich kraju pochodzenia), wspieraniu 

bezpiecznego i tańszego transferu przekazów migrantów (kilka projektów w zakresie poprawy 

zdolności stowarzyszeń imigrantów z krajów subsaharyjskich na rzecz aktywnego wspierania 

rozwoju ich krajów pochodzenia i ułatwienia instytucjom mikrofinansowym transferów przekazów 

migrantów). Ponadto w przyszłych działaniach związanych z migracjami zaplanowano przekazanie 

istotnych środków finansowych w ramach kilku instrumentów geograficznych.

4.17 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 roku) i w będącym jego następstwem planie działania 

UE dotyczącym najlepszych praktyk, standardów i procedur zwalczania handlu ludźmi 

i zapobiegania mu (grudzień 2005 roku)2, przyjętym przez Radę zgodnie z programem haskim 

w sprawie wzmacniania wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w UE. Jego następca, program 

sztokholmski, usprawni działania UE w dziedzinie handlu ludźmi, co obejmie także powołanie 

koordynatora ds. przeciwdziałania handlowi ludźmi.

  
1 http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci/migration_en.htm
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005DC0514:EN:NOT
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Aby zmodernizować ramy prawne UE w sprawie handlu ludźmi, w marcu 2009 roku Komisja 

zaproponowała nową decyzję ramową w sprawie walki z handlem ludźmi i ochrony ofiar.

Ramy polityki UE nakreślają wielodyscyplinarne podejście do handlu ludźmi obejmujące strategie 

egzekwowania prawa i szeroki zakres środków zapobiegawczych i służących wsparciu dla ofiar. 

Podejście oparte na prawach człowieka leży u podstaw tej strategii, gdyż umieszcza prawa ofiar 

w centrum uwagi i uwzględnia dodatkowe wyzwania związane z konkretnymi grupami, np. 

kobietami i dziećmi, jak również osobami dyskryminowanymi z rozmaitych względów, takimi jak 

osoby należące do mniejszości i ludy tubylcze. Ponadto jednym z priorytetów polityki UE 

dotyczącej kwestii płci społeczno-kulturowej i praw dziecka jest walka z handlem kobietami i 

dziećmi.

Walka z handlem ludźmi jest włączona w kilka dwustronnych planów działania w ramach 

europejskiej polityki sąsiedztwa oraz w układy o stabilizacji i stowarzyszeniu z Bałkanami 

Zachodnimi. Kwestie handlu ludźmi są podnoszone w dialogu politycznym z krajami niebędącymi 

członkami UE, w szczególności w dialogu i konsultacjach dotyczących praw człowieka. 

UE popiera starania międzynarodowe na różnych forach ONZ na rzecz zapobiegania handlowi 

ludźmi, ochrony ofiar i pomocy im, ustanowienia ram prawnych, rozwoju polityki i egzekwowania 

prawa, międzynarodowej współpracy i koordynacji w zakresie walki z handlem ludźmi.

Podstawowym dokumentem referencyjnym w tej kwestii jest pierwszy dodatkowy protokół do 

Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej

podpisany w Palermo w 2000 roku.
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W 2009 roku szczególną uwagę poświęcono wzmocnieniu zewnętrznego wymiaru handlu ludźmi1. 

W grudniu 2009 roku Rada UE przyjęła dokument na temat wzmacniania zewnętrznego wymiaru 

UE w zakresie działań przeciwko handlowi ludźmi: „Ku światowym działaniom UE przeciwko 

handlowi ludźmi”2. Dokument ten odzwierciedla cel UE polegający na zwiększeniu jej roli 

i zdolności do współpracy i partnerstwa z krajami niebędącymi członkami UE, regionami 

i organizacjami na szczeblu międzynarodowym z myślą o rozwiązywaniu wspólnych problemów 

i realizacji wspólnych celów polityki. Dokument ten zawiera również zestaw zaleceń co do działań 

Komisji Europejskiej w zakresie wzmożenia współpracy i koordynacji działań UE wobec krajów 

niebędących członkami UE oraz rozwijania partnerstw na szczeblu międzynarodowym przeciwko 

handlowi ludźmi.

Uprzednie prace nad tym dokumentem służyły jako źródło inspiracji dla konkluzji konferencji 

ministerialnej z okazji trzeciego Europejskiego Dnia Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi (17 

października 2009 r.). W konferencji ministerialnej UE wzięło udział około 600 uczestników 

z państw członkowskich UE, krajów kandydujących, krajów z perspektywą przystąpienia do UE, 

jak również z wielu innych krajów niebędących członkami UE, organizacji regionalnych 

I międzynarodowych, organizacji pozarządowych oraz instytucji i agencji UE. Konferencję 

zorganizowały wspólnie prezydencja szwedzka, Komisja Europejska, IOM (Międzynarodowa 

Organizacja do spraw Migracji) i inne strony. Konferencja koncentrowała się wokół stosunków 

I współpracy z krajami pochodzenia w zakresie handlu ludźmi oraz z krajami, które leżą na 

szlakach tego handlu. W przyjętej deklaracji podkreślono znaczenie walki z handlem ludźmi 

I zawarto zalecenia dla przyszłych działań. 

Zwalczanie handlu ludźmi w Europie uznane zostało za jeden z priorytetów w ramach nowego 

programu finansowania „Zapobieganie i walka z przestępczością”, będącego częścią programu 

ogólnego „Bezpieczeństwo i ochrona wolności” (2007–2013). W pierwszej połowie 2010 roku 

wydane zostanie specjalne zaproszenie do składania wniosków (na kwotę 4 milionów EUR) 

w zakresie walki z handlem ludźmi.

  
1 Więcej informacji na temat polityki UE przeciwko handlu ludźmi:

http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/traffic/index_en.htm
2 http://www.se2009.eu/en/the_presidency/about_the_eu/justice_and_home_affairs/
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Walka z handlem ludźmi stanowi priorytet geograficznej i tematycznej współpracy UE z krajami 

niebędącymi członkami UE. Kwestia ta włączona jest do krajowych dokumentów strategicznych 

oraz krajowych i regionalnych programów orientacyjnych, np. tych dotyczących krajów Azji 

Południowej i Południowo-Wschodniej, w których problem ten wciąż występuje zarówno na 

szczeblach krajowych, jak i regionalnych. Udostępnione zostały środki w ramach instrumentów 

finansowych, takich jak Program tematyczny dotyczący migracji i azylu, Instrument na rzecz 

Stabilności, „Inwestowanie w ludzi” i EIDHR. Na początku 2008 roku do sfinansowania wybrano 

projekty społeczeństwa obywatelskiego w dziedzinie zapobiegania handlowi dziećmi i zwalczania 

tego zjawiska w ramach programu „Inwestowanie w ludzi” na kwotę 15,2 miliona EUR. 

Zaproszenia do składania wniosków w ramach programu tematycznego dotyczącego migracji 

i azylu wydano latem 2009 roku; handel ludźmi był jedną z głównych dziedzin priorytetowych 

(ogólna kwota do rozdzielenia wynosiła 70 milionów EUR).

4.18 Rasizm, ksenofobia, niedyskryminacja i poszanowanie różnorodności

UE nadal znacznie przyczyniała się do zwalczania dyskryminacji, rasizmu i ksenofobii na całym 

świecie. UE poruszała kwestie rasizmu i ksenofobii w dialogu politycznym prowadzonym z krajami 

niebędącymi członkami UE, np. z Rosją i Chinami. Kwestie te były także nadal uwzględniane 

w strategiach współpracy; np. zgodnie z planami działania w ramach europejskiej polityki 

sąsiedztwa kraje partnerskie zobowiązują się do zwalczania wszelkich form dyskryminacji,

nietolerancji religijnej, rasizmu i ksenofobii.

UE współpracowała nadal z regionalnymi organami, jak np. Europejską Komisją przeciwko 

Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI) przy Radzie Europy. W ramach OBWE UE ściśle koordynowała 

działania zmierzające do realizacji zobowiązań w odniesieniu do zwalczania rasizmu i ksenofobii, 

do niedyskryminacji i poszanowania różnorodności podjętych przez 56 państw uczestniczących 

należących do OBWE.
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UE aktywnie współpracowała z ONZ w walce z rasizmem i dyskryminacją. Wspierała mandat 

specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. współczesnych form rasizmu, ksenofobii i pokrewnych 

przejawów nietolerancji, Githu Muigai. Ponadto przy pomocy EIDHR UE wspierała Wysokiego 

Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (OHCHR) we wprowadzaniu w życie 

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. Za pośrednictwem programu Progress 

i programu „Prawa podstawowe i obywatelstwo” UE udzielała wsparcia europejskim NGO i innym 

zainteresowanym stronom w ich pracach na rzecz walki z rasizmem, ksenofobią i dyskryminacją.

W kwietniu 2009 roku w Genewie odbyła się konferencja przeglądowa procesu durbańskiego. UE 

wniosła konstruktywny i znaczący wkład w fazę przygotowawczą konferencji, szczególnie przy 

sporządzaniu dokumentu końcowego. Dokument ten przyjęły w drodze konsensusu 182 kraje, które 

uczestniczyły w konferencji przeglądowej, co potwierdziło międzynarodowe zobowiązanie do 

walki przeciwko rasizmowi i dyskryminacji. Należy to uznać za silną reakcję na niefortunne próby 

podejmowane przez niektórych w celu odstąpienia od celów konferencji, na które UE zareagowała 

stanowczo i które doprowadziły do wycofania się z konferencji niektórych państw członkowskich 

UE.

W dniu 14 października 2009 r. w Brukseli Komisja zorganizowała z OHCHR seminarium 

ekspertów pod hasłem „Wzmocnienie współpracy UE–ONZ na rzecz walki z wszelkimi formami 

dyskryminacji”, na którym badano przejawy i konkretne przypadki dyskryminacji oraz wpływ 

dyskryminacji na życie poszczególnych osób; podzielono się także przykładami dobrych praktyk 

i przepisów prawnych w zakresie walki z dyskryminacją w różnych regionach.

Dzień Praw Człowieka w 2009 roku (10 grudnia) koncentrował się na braku dyskryminacji pod 

hasłem „Uznać różnorodność – przerwać dyskryminację”. W ramach nowej inicjatywy 

informacyjnej UE – ONZ „Partnerstwo na rzecz lepszego świata” delegatury UE i biura ONZ 

zorganizowały w tym dniu seminaria, imprezy, panele, wystawy i projekcje filmów.
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4.19 Prawa osób należących do mniejszości

We wszystkich regionach świata osoby należące do mniejszości nadal spotykają się z poważnymi 

zagrożeniami, dyskryminacją i rasizmem i są często pozbawiane pełnego uczestnictwa w życiu 

gospodarczym, politycznym, społecznym i kulturalnym, którym mogą cieszyć się przedstawiciele 

większości w krajach lub społeczeństwach, w których mniejszości te żyją. Traktat o Unii 

Europejskiej, zmieniony przez traktat lizboński, wyraźnie stwierdza, że prawa osób należących do 

mniejszości są częścią wartości, na których opiera się UE i których promowania Unia podejmuje się 

w swoich stosunkach ze światem.

Na szczeblu międzynarodowym deklaracja o prawach osób należących do mniejszości narodowych 

lub etnicznych, religijnych i językowych1 jest głównym tekstem odniesienia dotyczącym praw osób 

należących do mniejszości. W Europie Rada Europy przyjęła Konwencję ramową o ochronie 

mniejszości narodowych2 i Europejską kartę języków regionalnych lub mniejszościowych3.

Społeczność romska jest obecnie największą mniejszością etniczną UE. UE szczególnie zajmuje się 

zatem środkami promującymi równe traktowanie Romów i aktywnie wspiera społeczność Romów 

w całej Europie4. Na prośbę Rady Komisja wraz z prezydencjami UE stworzyła w 2009 roku 

platformę europejską na rzecz integracji Romów w ramach nowego mechanizmu zarządzania. 

W platformie tej główne podmioty, takie jak instytucje UE, rządy krajowe, organizacje 

międzynarodowe, NGO i eksperci, współpracują i formułują strategiczne porady dla decydentów 

w sprawie skutecznego włączania kwestii dotyczących Romów w polityki europejskie i krajowe. 

Na pierwszym posiedzeniu platformy w kwietniu 2009 roku w Pradze przedstawiono 10 wspólnych 

podstawowych zasad, które muszą zostać wzięte pod uwagę przy opracowywaniu skutecznych 

polityk włączania Romów. Na drugim posiedzeniu platformy w Brukseli we wrześniu 2009 roku 

skupiono się na kwestii edukacji Romów.

  
1 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuideMinoritiesDeclarationen.pdf
2 http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/157.htm
3 http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/148.htm
4 UE i Romowie: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catid=518
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Także u wielu sąsiadów UE stwierdzono, że osoby należące do mniejszości należą do grup 

najbardziej zagrożonych. W tym właśnie kontekście postępowanie krajów kandydujących 

i potencjalnych kandydatów w kwestiach mniejszości jest nadal oceniane w sprawozdaniach 

z postępów prac prezentowanych przez Komisję Europejską. W zamian UE udzielała 

ukierunkowanej przedakcesyjnej pomocy finansowej krajom kandydującym i będącym 

potencjalnymi kandydatami, aby pomóc im w realizacji koniecznych politycznych, gospodarczych 

i instytucjonalnych reform, zgodnie ze standardami UE. Wspierane projekty skierowane do osób 

należących do mniejszości są głównie ukierunkowane na zmniejszenie nierówności społecznych 

oraz na poprawę i promowanie lepszej jakości życia. Wzmocnienie spójności społecznej w tych 

krajach obejmuje integrację osób w niekorzystnej sytuacji, zwalczanie dyskryminacji 

i wzmacnianie kapitału ludzkiego, zwłaszcza przez reformowanie systemów edukacji.

Kwestie mniejszości nadal były ważnym aspektem stosunków UE z resztą świata. W okresie 

objętym przeglądem UE poruszała kwestie mniejszości w prowadzonym przez nią dialogu 

politycznym z krajami niebędącymi członkami UE, np. z Gruzją, Mołdawią i Federacją Rosyjską. 

Kwestie mniejszości zostały także włączone do strategii współpracy i planów działania. 

Opracowany przez UE krajowy dokument strategiczny dotyczący Kolumbii na lata 2007–2013 

dotyczy np. sytuacji humanitarnej i praw człowieka osób należących do mniejszości, a do głównych 

priorytetów w nim określonych należy m.in. budowanie pokoju przez zaangażowanie obywateli 

znajdujących się na marginesie w sprawowanie władzy na szczeblu lokalnym i ekonomię 

uczestniczącą, jak również promowanie praw człowieka, dobre rządy i walkę z bezkarnością. 

Innym przykładem jest wyraźne nawiązanie w planie działania w ramach europejskiej polityki 

sąsiedztwa uzgodnionym z Ukrainą do poszanowania praw osób należących do mniejszości 

narodowych. 

UE współpracowała również aktywnie na forach ONZ w zakresie promowania i ochrony praw osób 

należących do mniejszości. Działania ONZ obejmują forum mniejszości i prace niezależnego 

eksperta ds. mniejszości. UE kontynuowała również prace z innymi organizacjami 

międzynarodowymi i podmiotami wielostronnymi aktywnymi w tej dziedzinie, takimi jak OBWE, 

a w szczególności Wysoki Komisarz ds. Mniejszości Narodowych, Rada Europy i Bank Światowy.
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Ponadto UE nadal korzystała z szerokiej gamy finansowych i technicznych instrumentów 

współpracy, w tym dwustronnej współpracy z rządami i bezpośredniego wsparcia dla 

społeczeństwa obywatelskiego; instrumenty te uzupełniają się i działają w synergii na rzecz 

promowania i ochrony praw osób należących do mniejszości. W tym celu UE w drodze współpracy 

dwustronnej wspierała programy i polityki rządów, które są ukierunkowane na mniejszości lub 

które mogą mieć wpływ na te kwestie. Na przykład UE wspierała długoterminowe rozwiązania 

sytuacji w Bangladeszu, gdzie od dawna przebywają uchodźcy z Birmy stanowiący mniejszość 

muzułmańską (północna część stanu Arakan), i wzmocnienie społecznej spójności tej zagrożonej 

ludności w dystrykcie Cox's Bazar. 

UE wspierała także organizacje społeczeństwa obywatelskiego działające na rzecz ochrony 

i promowania praw osób należących do mniejszości, w szczególności za pomocą EIDHR, 

zwłaszcza w celu przyczynienia się do zwalczania dyskryminacji, promowania ochrony i rozwoju 

równego uczestnictwa mężczyzn i kobiet należących do mniejszości w życiu społecznym, 

gospodarczym i politycznym w szerszym kontekście wzmocnienia praw człowieka, politycznego 

pluralizmu i demokratycznego uczestnictwa w polityce. Na przykład w ramach EIDHR 

sfinansowano projekt w Republice Kirgiskiej służący wzmocnieniu interakcji grup 

mniejszościowych z organami państwowymi i NGO, politycznej reprezentacji i uczestnictwa na 

szczeblu lokalnym i krajowym oraz zaangażowania w demokratyczne reformy. Innym przykładem 

jest wspólny program UE i Rady Europy pod hasłem „Mniejszości w Rosji: rozwój języków, 

kultury, mediów i społeczeństwa obywatelskiego” służący ułatwieniu procesu ratyfikacji 

Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych przez Federację Rosyjską.

4.20 Prawa osób niepełnosprawnych

Szacuje się, że osoby niepełnosprawne stanowią do 10% ludności świata i grupa ta jest bardzo 

zróżnicowana. Należą do niej także osoby, których mogą dotyczyć poważne naruszenia praw 

człowieka, i osoby, które borykają się z wykluczeniem ze społeczeństwa. W okresie objętym 

przeglądem UE kontynuowała swoje działania na rzecz ochrony i promowania praw osób 

niepełnosprawnych.
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Zasada mówiąca o tym, że prawa osób niepełnosprawnych są prawami człowieka, została 

ustanowiona w rezolucji ONZ 48/96 i potwierdzona w 2006 roku w Konwencji ONZ o prawach 

osób niepełnosprawnych (UNCRPD). UNCRPD jest pierwszym prawnie wiążącym instrumentem 

międzynarodowym określającym minimalne normy ochrony i gwarantowania pełnego zakresu praw 

obywatelskich, politycznych, społecznych, gospodarczych i kulturalnych osób niepełnosprawnych 

na całym świecie. Jeżeli chodzi o jej treść, UNCRPD uzupełnia obowiązujące międzynarodowe 

traktaty o prawach człowieka. Nie ustanawia żadnych nowych praw człowieka osób 

niepełnosprawnych, ale raczej wyjaśnia zobowiązania i obowiązki prawne państw / regionalnych 

organizacji integracyjnych, aby przestrzegać wszelkich praw człowieka wszystkich osób 

niepełnosprawnych i zapewniać równość w korzystaniu przez te osoby z tych praw. Konwencja ta 

zawiera jednak znaczną zmianę: określa niepełnosprawność nie tylko jako kwestię z dziedziny 

opieki społecznej, ale jako przedmiot prawa, uznając, że niepełnosprawność jest terminem 

ewoluującym i że niepełnosprawność wynika z interakcji osób upośledzonych z postawami 

i otoczeniem, które stoją na przeszkodzie ich pełnemu i efektywnemu uczestnictwu 

w społeczeństwie na stopie równej z innymi. Określa szeroki zakres celów politycznych 

i obowiązków państw stron, których celem jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym 

korzystania z wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności.

Konwencję uzupełnia protokół fakultatywny, który poszczególnym osobom lub grupom umożliwia 

składanie skarg do Komitetu ds. Praw Osób Niepełnosprawnych w związku z postrzeganym 

naruszeniem konwencji przez państwo stronę. Protokół fakultatywny przewiduje również procedurę 

prowadzenia dochodzenia przez komitet w przypadku zgłoszonego poważnego i systematycznego 

naruszania konwencji przez daną stronę.

UE i jej wszystkie państwa członkowskie podpisały UNCRPD, przy czym niektóre z nich już ją 

ratyfikowały, natomiast inne prowadzą proces jej ratyfikacji. W dniu 29 sierpnia 2008 r. Komisja 

Europejska przyjęła wnioski niezbędne do tego. Parlament zatwierdził oba wnioski w dniu 24 

kwietnia 2009 r. W dniu 26 listopada 2009 r. Rada utorowała drogę do przystąpienia do UNCRPD 

przez UE. Po wydaniu decyzji Rady nastąpi złożenie w ONZ instrumentu będącego formalnym 

potwierdzeniem. Toczą się wewnętrzne procedury UE służące przystąpieniu UE do protokołu 

fakultatywnego. Zawarcie UNCRPD jest przełomowym wydarzeniem dla UE, która po raz 

pierwszy staje się stroną kompleksowej konwencji ONZ w zakresie praw człowieka.
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UE kontynuowała starania na rzecz ochrony i promowania praw osób niepełnosprawnych poza UE 

przez systematyczne włączanie problematyki osób niepełnosprawnych do unijnej współpracy 

rozwojowej. Od 2000 roku Komisja finansowała w 69 krajach ponad 280 projektów (na kwotę 

ponad 145 milionów EUR) ukierunkowanych specjalnie na osoby niepełnosprawne. Główne 

działania, na które udzielono wsparcia, obejmują: budowę zdolności, rozwój polityki, rehabilitacja 

w społeczności, promowanie praw człowieka, deinstytucjonalizacja, włączenie społeczne i poprawa 

gromadzenia danych. W kontekście UNCRPD Komisja zobowiązała się w swoim komunikacie na 

temat europejskiego planu działania w zakresie niepełnosprawności na lata 2008–2009 do 

zapewnienia dalszego skutecznego uwzględniania praw człowieka osób niepełnosprawnych 

w unijnych politykach i programach w zakresie stosunków zewnętrznych.

4.21 Kwestie dotyczące ludów tubylczych

Zasady zaangażowania UE w kwestie ludów tubylczych są stosowane w kontekście oenzetowskiej 

Deklaracji praw ludów tubylczych z 2007 roku, która wspiera te prawa i zapewnia ciągły rozwój ludów 

tubylczych na całym świecie. Wewnętrzny mechanizm w ramach Komisji Europejskiej zapewnia 

koordynację działań związanych z ludami tubylczymi prowadzonymi przez różne służby Komisji, jak 

również uwypuklenie kwestii ludów tubylczych w ogólnym programie rozwojowym UE1.

Od czasu ustanowienia w 1994 roku Międzynarodowego Dnia Ludności Tubylczej na Świecie 

obchodzonego 9 sierpnia komisarz ds. stosunków zewnętrznych i europejskiej polityki sąsiedztwa 

wydawał w tym dniu oświadczenia niemal każdego roku. Ponadto delegatury UE na całym świecie 

organizowały wiele różnych imprez w dniu 9 sierpnia lub w tym okresie, w tym spotkania 

z przywódcami ludów tubylczych, konferencje prasowe, publikowały artykuły prasowe, 

umożliwiały udział w seminariach i zapoznawanie się na miejscu z projektami finansowanymi 

przez UE.

  
1 Więcej informacji na temat polityki UE w sprawie ludów tubylczych:

http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/ip/index_en.htm
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UE nadal aktywnie działała na forach Organizacji Narodów Zjednoczonych zajmujących się 

kwestiami ludów tubylczych, jak również uczestniczyła we współpracy z agencjami ONZ 

zajmującymi się ludami tubylczymi. W kontekście międzynarodowym kwestie te znajdują wyraz 

przede wszystkim w działalności Stałego Forum ONZ do spraw Ludów Tubylczych, mechanizmu 

eksperckiego w kwestii praw ludów tubylczych, Specjalnego Sprawozdawcy ds. Sytuacji 

w zakresie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności Ludów Tubylczych, Konwencji 

o różnorodności biologicznej, Afrykańskiej Komisji Praw Człowieka i Ludów oraz Rady 

Arktycznej. 

Kwestie ludów tubylczych były nadal włączane do unijnych strategii współpracy na rzecz rozwoju, 

podnoszono także świadomość tych kwestii. W 2008 roku Komisja Europejska ukończyła analizę 

w sprawie włączenia wsparcia na rzecz promowania praw i kwestii ludów tubylczych do 

współpracy UE z krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku, przy czym przeprowadzono analizę 

przypadków dotyczącą Surinamu i Kenii; opracowała także zalecenia operacyjne dla delegatur UE 

dotyczące sposobu włączenia kwestii ludów tubylczych do współpracy na rzecz rozwoju. 

Operacyjne wnioski z tej analizy zaowocowały przygotowaniem „projektu narzędzia współpracy 

UE z ludami tubylczymi w krajach AKP”, które zostało opracowane, aby zapewnić doradztwo 

i pomoc delegaturom UE w krajach, w których działania na rzecz współpracy mogłyby wpłynąć na 

ludy tubylcze lub ich terytoria/prawa.

We wrześniu 2009 roku Komisja Europejska zainicjowała studium zatytułowane „Mapa 

społeczeństwa obywatelskiego w Azji” koncentrujące się szczególnie na Nepalu. Zawierać ono 

będzie analizę roli organizacji ludów tubylczych w ramach społeczeństwa obywatelskiego, a także 

zalecenia dla delegatury UE w Nepalu dotyczące sposobu włączenia tych organizacji do dialogu 

politycznego UE i cyklu planowania.

W ramach EIDHR można realizować różnorodne konkretne działania w kwestii ludów tubylczych, 

które mają być realizowane na szczeblu krajowym, międzynarodowym lub regionalnym. Projekty 

finansowane w okresie objętym przeglądem były ukierunkowane na organizacje międzynarodowe, 

NGO i organizacje ludów tubylczych i służyły:

(a) wspieraniu ludów tubylczych i ich przedstawicieli w uczestnictwie w działaniach ONZ 

i działaniach następczych mających znaczenie dla ludów tubylczych, oraz

(b) wspieraniu działań społeczeństwa obywatelskiego służących promowaniu konwencji MOP nr 

169 i jej zasad.
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Oto konkretny przykład: EIDHR wspierał projekt w sprawie budowy zdolności ludów tubylczych 

w ONZ. Ludy tubylcze są najlepszym propagatorem własnych praw, o ile dysponują odpowiednią 

logistyką, dokumentacją i informacjami. Wychodząc z powyższego założenia, w ramach EIDHR 

wspiera się działalność doCip – mającego siedzibę w Genewie Centrum Dokumentacji, Badań 

i Informacji na temat Ludności Rdzennej. Ten trzyletni projekt ma na celu zwiększenie 

skuteczności różnych procesów ONZ dotyczących praw ludów tubylczych.
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5. Działalność UE na forach międzynarodowych

5.1 63. i 64. sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ1

Trzeci Komitet (sprawy socjalne, humanitarne i kulturalne) Zgromadzenia Ogólnego ONZ 

obradował na 63. sesji w dniach od 8 października do 26 listopada 2008 r. Łącznie komitet 

pracował nad projektami 58 rezolucji – liczba ta jest niewiele mniejsza niż w poprzednim roku (63). 

Spośród nich 37 rezolucji zostało przyjętych w drodze konsensusu. Podobnie jak w 2007 roku, 21 

rezolucji zostało poddanych głosowaniu, co potwierdziło ciągłe rozbieżności w pewnych kwestiach 

odzwierciedlające poważne różnice w myśleniu między grupami geograficznymi. 

Wynik prac Trzeciego Komitetu był ogólnym sukcesem UE i jej państw członkowskich. Wszystkie 

ich inicjatywy zakończyły się powodzeniem. UE odgrywała centralną, decydującą i widoczną rolę 

w negocjacjach i debatach. Prezydencja francuska przedłożyła pięć rezolucji w imieniu UE. Inne 

państwa członkowskie przedstawiło 10 rezolucji z inicjatywy krajowej. UE była w stanie utrzymać 

swoje jednolite stanowisko w większości kwestii oprócz dwóch: rezolucji w sprawie 

Międzynarodowej konwencji w sprawie eliminacji wszelkich form dyskryminacji rasowej oraz 

w sprawie działań następczych po konferencji przeglądowej procesu durbańskiego.

UE przedstawiła dwie z trzech rezolucji dotyczących poszczególnych krajów – Koreańskiej 

Republiki Ludowo-Demokratycznej (rezolucja przedłożona wraz z Japonią) i Birmy; w rezolucjach 

tych zgłoszono przypadki naruszeń praw człowieka. Aktywnie wspierała także projekt rezolucji 

przedstawiony przez Kanadę dotyczący sytuacji w dziedzinie praw człowieka w Iranie. Owoce 

przyniosła kampania zapoczątkowana przez UE przeciwko wnioskom o niepodejmowanie decyzji, 

a za tymi trzema rezolucjami. Te trzy rezolucje zostały przyjęte. Rezolucje przedłożone przez UE 

zostały dużą większością przyjęte na sesjach plenarnych (Birma - 80/25/45, KRLD - 94/22/63).

  
1 Więcej informacji na temat działań UE w ONZ: http://www.eu-un.europa.eu/
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Podczas tej sesji UE potwierdziła swoje zobowiązanie do obrony osób LGBT (lesbijek, gejów, 

biseksualistów i osób transgenderowych). W dniu 18 grudnia 2008 r. na Zgromadzeniu Ogólnym 

ONZ po raz pierwszy w imieniu 66 państw przyjęto oświadczenie w sprawie praw człowieka, 

orientacji seksualnej i tożsamości płci społeczno-kulturowej – poparte przez kraje ze wszystkich 

kontynentów (Argentynę, Brazylię, Gabon, Japonię, Chorwację, Norwegię i Niderlandy), w którym 

wezwano do powszechnej depenalizacji homoseksualizmu. Francuska sekretarz stanu do spraw 

zagranicznych i praw człowieka Rama Yade współprzewodniczyła wraz z holenderskim ministrem 

spraw zagranicznych Maximem Verhagenem wydarzeniu w Nowym Jorku służącemu 

propagowaniu tego historycznego tekstu; wzięło w nim udział wielu przedstawicieli NGO i znanych 

osobistości.

Z inicjatywy UE przyjęto nową międzyregionalną rezolucję w sprawie kary śmierci, która osłabia 

zakorzenione stanowiska grup geograficznych i umacnia znaczenie historycznego głosowania z 2007 

roku, ponieważ liczba przeciwników inicjatywy znacznie spadła (o dziewięć państw). Wynik głosowania 

(106 za / 46 przeciwko / 31 wstrzymało się od głosu) pokazał rosnące wsparcie dla wprowadzenia 

moratorium w sprawie stosowania kary śmierci i rosnącą akceptację zasady, że kwestia ta powinna 

podlegać regularnemu przeglądowi przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Otwarte podejście przyjęte przez 

UE ułatwiło przyjęcie rzeczywistej odpowiedzialności innych współwnioskodawców za ten proces. Nie 

doprowadziło to jednak do bardziej pojednawczego stanowiska krajów sprzeciwiających się tej rezolucji, 

co skutkowało taktyką blokującą, jak w 2007 roku.

63. sesja ZO ONZ potwierdziła rosnące zainteresowanie debatą na temat religii i praw człowieka. 

W tym roku Organizacja Konferencji Islamskiej (OKI) ponownie utrzymała swój wniosek 

dotyczący zniesławiania religii. W drodze konsensusu przyjęto przedłożoną przez UE rezolucję 

w sprawie likwidacji wszelkich form nietolerancji i dyskryminacji ze względu na wyznanie lub 

przekonania. Podczas negocjacji UE udało się zebrać głosy państw popierające kompromisowy 

tekst równoważący wolność wyrażania opinii i zakaz podżegania do nienawiści religijnej.

Dużym sukcesem była kompleksowa rezolucja dotycząca praw dziecka przedłożona wspólnie 

z GRULAC. Tekst zawierał ważne elementy dotyczące pracy dzieci. Rezolucja ta odnowiła także 

mandat Specjalnego Przedstawiciela Sekretarza Generalnego ds. Dzieci w Konfliktach Zbrojnych.
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Przyjęcie sprawozdania Rady Praw Człowieka było przedmiotem trudnych negocjacji. Po długich 

dyskusjach Komitet Generalny ZO zdecydował, że Zgromadzeniu Ogólnemu zostanie przekazane 

do analizy jedynie sprawozdanie, natomiast zalecenia w nim zawarte będą omawiane tylko przez 

Trzeci Komitet. To wstępne rozwiązanie instytucjonalne nie jest zadowalające. Jest ono ilustracją 

luk, które istnieją w stosunkach między ZO a Trzecim Komitetem. Stanowi ono szczególnie dla UE 

jedno z wyzwań reformy Rady Praw Człowieka.

Przyjęcie decyzji w sprawie programu 19 było sukcesem UE, której przy wsparciu podobnie 

myślących podmiotów udało się obronić niezależność Biura Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw 

Człowieka (HCHR) i jego działania w tej kwestii. Odniesienie w ostatecznym tekście do przeglądu 

deklaracji durbańskiej i programu działania wywołało trudności, ponieważ nie osiągnięto 

porozumienia co do tego, czy biuro HCHR powinno wspierać konferencję przeglądową i działania 

z niej wynikające. Współwnioskodawcą tekstu można było być dopiero w momencie jego przyjęcia, 

dlatego jego jedynymi współwnioskodawcami z UE była Francja (ówczesna prezydencja UE) 

i Belgia (która obejmie prezydencję UE w drugiej połowie 2010 roku, kiedy program 19 znów 

będzie przedmiotem obrad Trzeciego Komitetu).

Rezolucja dotycząca poszanowania praw człowieka w walce z terroryzmem była przedmiotem 

żmudnych negocjacji, w szczególności w kwestii procedur sporządzania list przyjmowanych przez 

Radę Bezpieczeństwa. W drodze konsensusu przyjęto rezolucję w sprawie ochrony migrantów, 

która była jednym z priorytetów krajów GRULAC.

Na sesji tej uwidoczniła się poprawa dialogu z G77 i krajami niezrzeszonymi w zakresie praw 

gospodarczych, społecznych i kulturalnych; przyjęto także protokół fakultatywny do paktu praw 

gospodarczych, społecznych i kulturalnych tworzący procedurę indywidualnych skarg 

zaproponowaną przez Portugalię. UE była w stanie poprzeć rezolucje dotyczące prawa do rozwoju 

i prawa do pożywienia.

Pewne postępy dokonały się w negocjacjach dotyczących dalszych działań w związku z deklaracją 

durbańską i programem działania. UE nie była jednakże w stanie przyjąć wspólnego stanowiska co 

do ostatecznego tekstu projektu rezolucji.



8363/1/10 REV 1 dh/JP/lw 109
ZAŁĄCZNIK DGE HR PL

W dniach 5 października – 24 listopada 2009 r. trwała sesja Trzeciego Komitetu (do spraw 

społecznych, humanitarnych i kulturalnych) 64. Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W sumie komitet 

ten rozpatrzył 65 rezolucji. 

W ramach Trzeciego Komitetu priorytety UE skupiały się na dwóch rezolucjach tematycznych 

(prawa dziecka, projekt przedstawiony wraz z krajami Ameryki Łacińskiej i Karaibów, oraz 

nietolerancja religijna) oraz dwóch rezolucjach dotyczących sytuacji w zakresie praw człowieka 

w poszczególnych krajach (Birma/Związek Myanmar i Koreańska Republika Ludowo-

Demokratyczna). UE także mocno popierała przyjęcie rezolucji dotyczącej sytuacji w dziedzinie 

praw człowieka w Iranie, którą przedstawiła Kanada, i aktywnie brała udział w grupie zadaniowej 

ds. lobbingu. Wszystkie te rezolucje zostały przyjęte. 

Ze szczególną aprobatą spotkał się wynik negocjacji w sprawie kompleksowej rezolucji dotyczącej 

praw dziecka. Rezolucja ta została przyjęta w drodze konsensusu po raz pierwszy od 2001 roku 

przy poparciu rekordowej liczby 138 współwnioskodawców. Rezolucja w sprawie likwidacji 

wszelkich form nietolerancji i dyskryminacji ze względu na wyznanie lub przekonania została 

przyjęta bez głosowania, również przy rekordowej liczbie państw będących jej 

współwnioskodawcami – 82. Rezolucje w sprawie rezolucji dotyczących poszczególnych krajów 

spotkały się z większą liczbą głosów poparcia niż w zeszłym roku. W tym roku nie przedstawiono 

żadnych wniosków o niepodejmowanie decyzji.

UE jako całość przedłożyła w komitecie 11 rezolucji, z czego 3 zostały przegłosowane i przyjęte; 

część z nich powstała z inicjatywy poszczególnych państw członkowskich lub została przedłożona 

wspólnie z państwami z innych regionów. Wszystkie inicjatywy poszczególnych państw 

członkowskich UE zostały przyjęte, w tym dotyczące zapobiegania przestępczości (IT), przemocy 

wobec kobiet (NL/FR), Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet –

CEDAW (FI), tortur (DK), międzynarodowych paktów praw człowieka (FI), konwencji 

o wymuszonych zaginięciach (FR/Argentyna), krajowych instytucji dotyczących praw człowieka 

(DE). W przypadku rezolucji o przemocy wobec kobiet z powodzeniem odparto próbę zmiany; 

następnie rezolucja ta została przyjęta bez głosowania. Jednakże do rezolucji dotyczącej 

międzynarodowych paktów wprowadzone zostały zmiany zarówno w komitecie, jak i na sesji 

plenarnej; w jej sprawie odbyło się głosowanie. 
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Tak jak podczas poprzednich lat UE sprzeciwiła się rezolucji dotyczącej zniesławiania religii. UE 

podkreśla, że pojęcie zniesławiania religii nie wchodzi w zakres dyskusji na temat praw człowieka, 

ponieważ prawo dotyczące praw człowieka chroni osoby, a nie pojęcia. UE z zadowoleniem zatem 

przyjęła fakt, że stopniowo maleje liczba głosów za tą rezolucją. Po przyjęciu rezolucji o dialogu 

międzykulturowym i międzyreligijnym sporządzono uzasadnienie stanowiska, w którym 

wyjaśniono, że UE postrzega dialog jako kwestię dotyczącą osób, a nie pojęć czy państw, i że 

dialog międzyreligijny jest częścią o wiele szerszego dialogu międzykulturowego, ponieważ 

wyznanie i przekonania nie są jedynymi źródłami tożsamości. Ponadto UE opowiedziała się za 

niezależnością specjalnych procedur w zakresie praw człowieka w reakcji na działania niektórych 

państw członkowskich zmierzających do tego, aby ograniczyć zakres i podważyć wyniki ich prac, 

w tym przez wezwanie do głosowania nad odniesieniami do sprawozdania Specjalnego 

Sprawozdawcy ds. Promocji oraz Ochrony Praw Człowieka i Podstawowych Wolności podczas 

Zwalczania Terroryzmu.

5.2 Rada Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych

9. sesja zwykła RPC odbyła się we wrześniu 2008 roku. Podczas tej sesji przyjęto 24 rezolucje, 

w tym trzy w głosowaniu. Podczas sesji przeważał konsensus, ale przeprowadzono głosowanie 

w sprawie tradycyjnych rezolucji kubańskich dotyczących międzynarodowej solidarności i środków 

przymusu oraz w sprawie rezolucji przekazanej przez Pakistan w imieniu OKI i grupy Afryki 

w sprawie naruszeń praw człowieka w związku z przypadkami wtargnięcia wojska izraelskiego na 

okupowane terytoria palestyńskie. Rezolucje te zostały przyjęte mimo głosów sprzeciwu ze strony 

państw członkowskich UE.

Podczas sesji przeprowadzono dyskusje na temat odnowienia specjalnych procedur służących 

zajęciu się sytuacją w dziedzinie praw człowieka w niektórych krajach. Z pięciu mandatów, których 

to dotyczyło, odnowiono cztery. Mandatu w sprawie Liberii nie można było odnowić w związku ze 

sprzeciwem tego kraju w tym względzie. Na wniosek francuskiej prezydencji UE przyjęto krótką 

rezolucję zapewniającą dalsze działania za pośrednictwem Biura HCHR, które we wrześniu 2009 

roku miało przekazać sprawozdanie. Odnowiono mandaty dotyczące: Burundi, Kambodży, Haiti 

(wyjątkowo na dwa lata) i Sudanu (na sześć miesięcy). Dyskusje potwierdziły niechęć niektórych 

państw (szczególnie grupy Afryki) do utrzymania mandatów krajowych. Dlatego kontynuacja 

czterech mandatów krajowych jest sukcesem UE, która odgrywała decydującą rolę w negocjacjach, 

w szczególności w krajach przyjmujących.
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Podczas tej sesji interaktywny dialog ze Specjalnym Sprawozdawcą ds. Współczesnych Form 

Rasizmu, Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Pokrewnych Przejawów Nietolerancji doprowadził 

do ożywionej dyskusji, w szczególności dotyczącej propozycji OKI i grupy Afryki, aby 

wprowadzić dodatkowe standardy walki ze zniesławianiem religii. Francja (w imieniu UE) wraz 

z Chile (w imieniu GRULAC) z zadowoleniem przyjęła nowe próby specjalnego sprawozdawcy, 

aby zająć się tą sprawą w ramach kwestii podżegania do nienawiści etnicznej, rasowej i religijnej. 

W dyskusjach nie udało się doprowadzić do konsensusu w tej kwestii, UE musi zatem pozostać 

czujna w tej kwestii. Mimo trudnego kontekstu prezydencja francuska zrobiła wszystko, co było 

w jej mocy, aby odpowiednio przygotować podstawy konferencji przeglądowej procesu 

durbańskiego.

Ósma sesja specjalna RPC (od 28 listopada do 1 grudnia 2008 r.) poświęcona była sytuacji praw 

człowieka na wschodzie Demokratycznej Republiki Konga. Po trudnych negocjacjach specjalna 

sesja zakończyła się przyjęciem rezolucji zawierającej znaczne konkretne wyniki, w której 

przewidziano między innymi, że kilku specjalnych sprawozdawców złoży sprawozdania RPC 

w sprawie tego regionu w marcu 2009 roku.

W dniu 12 grudnia 2008 r. RPC zwołała okolicznościową sesję upamiętniającą sześćdziesiątą 

rocznicę przyjęcia Powszechnej deklaracji praw człowieka; w sesji tej uczestniczyli sekretarz 

generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych i różni przedstawiciele krajowi, w tym około 

piętnastu ministrów. Popierając prezydencję francuską, kilka państw członkowskich UE 

potwierdziło powszechność praw człowieka mimo pokus relatywizmu. Delegat Komisji 

Europejskiej odnotował instrumenty, które UE przyjęła, aby wspierać prawa człowieka na całym 

świecie.

Na 42. sesji Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet (CEDAW) w grudniu 2008 roku 

poruszono kwestie potrzeby utworzenia, w ramach RPC, nowego mechanizmu w zakresie 

przepisów prawnych dyskryminujących kobiety; zasadę tę poparły różne państwa, w tym państwa 

członkowskie UE.
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9. sesja specjalna rady odbyła się w dniu 9 stycznia 2009 r. i skupiła się na wydarzeniach w Strefie 

Gazy w poprzednim miesiącu. W ramach przyjętej rezolucji ustanowiono misję mającą zbadać te 

wydarzenia z punktu widzenia praw człowieka. UE wstrzymała się od głosu, ponieważ kwestia 

mandatu tej misji nie została ujęta w tekście w sposób wyważony. UE poparła decyzję sędziego 

Richarda Goldstone'a, który przewodniczył misji, aby poszerzyć mandat w celu zbadania 

postępowania wszystkich stron konfliktu.

10. sesja specjalna Rady Praw Człowieka: „Wpływ światowych kryzysów gospodarczych 

i finansowych na powszechną realizację praw człowieka i skuteczne korzystanie z nich” odbyła się 

w piątek, 20 lutego 2009 r. Na wielu międzynarodowych forach przez cały rok UE mocno 

angażowała się w walkę z kryzysem i jego skutkami. Jednak ponieważ ważne jest, aby Rada Praw 

Człowieka mogła skupić się na swoich podstawowych zadaniach, UE zdecydowała się wstrzymać 

się od głosu w sprawie rezolucji będącej wynikiem obrad.

W marcu 2009 roku odbyła się 10. sesja zwykła RPC. Minister spraw zagranicznych Republiki 

Czeskiej Schwarzenberg uczestniczył w imieniu UE w obradach wysokiego szczebla w ramach 

sesji. RPC przyjęła 36 rezolucji. Największą uwagę UE poświęciła ochronie działania specjalnych 

mechanizmów RPC i wspieraniu niezależnego funkcjonowania Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw 

Człowieka. UE udało się zapewnić przedłużenie mandatów w sprawie Birmy/Związku Myanmar 

i KRLD, ale mimo wielu starań UE, aby przedłużyć mandat w sprawie DRK, zostało to

zablokowane przez innych. Mandat w sprawie Somalii został jednak przedłużony wstępnie o sześć 

miesięcy. Mimo sprzeciwu UE przyjęto rezolucję służącą ograniczeniu niezależności OHCHR 

i inne rezolucje propagujące pojęcia szkodliwe z punktu widzenia praw człowieka, np. związane ze 

zniesławieniem religii. Rezolucja w sprawie statusu Konwencji o prawach dziecka i jej protokołów 

fakultatywnych została przyjęta bez problemów jako pierwsza inicjatywa tematyczna po podjęciu 

przez obie grupy, UE i GRULAC, decyzji, aby ponawiać kompleksowe rezolucje jedynie co cztery 

lata (zamiast co roku).
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W świetle niepokojących wydarzeń na Sri Lance wiosną 2009 roku UE aktywnie wspierała 

zorganizowanie 11. specjalnej sesji Rady Praw Człowieka poświęconej sytuacji praw człowieka 

w tym kraju (26–27 maja 2009 r.). Niestety tekst rezolucji zaproponowany podczas tej sesji nie 

zawierał oceny sytuacji praw człowieka i wystarczająco mocnych środków następczych, aby UE 

mogła go poprzeć.

W dniach 2–18 czerwca 2009 r. odbyła się 11. sesja zwykła RPC. Przyjęto na niej 11 rezolucji 

i jedna decyzję. Głównym celem UE podczas tej sesji było zapewnienie dalszego poświęcania 

uwagi sytuacji praw człowieka w Sudanie. RPC przyjęła rezolucję ustanawiającą mandat 

niezależnego eksperta ds. sytuacji praw człowieka w Sudanie, który zastąpi mandat specjalnego 

sprawozdawcy. Mimo sprzeciwu UE przyjęto kilka rezolucji w sprawie pojęć nieuznawanych przez 

UE. Pierwszą z nich była inicjatywa kubańska dotycząca prawa do pokoju, a drugą – inicjatywa 

w sprawie wpływu długu zagranicznego na korzystanie z podstawowych praw człowieka. Dyskusje 

nad kontrowersyjnymi tekstami w sprawie wzmocnienia specjalnych procedur i rosyjskiej 

inicjatywy w sprawie tradycyjnych wartości przełożono na wrześniową sesję RPC.

Podczas sesji organizacyjnej RPC w dniu 19 czerwca 2009 r. mianowano nowego 

przewodniczącego w trzecim cyklu jej funkcjonowania, ambasadora Belgii Aleksa Van Meeuwena, 

oraz nowe biuro, w którego skład weszli przedstawiciele Słowenii (grupa Europy Wschodniej), 

Egiptu (grupa Afryki), Chile (GRULAC) oraz Indonezji (grupa Azji).

Na 12. sesji zwykłej RPC (od 14 września do 2 października 2009 r.) przyjęto 28 rezolucji. Wynik 

sesji zawierał wiele pozytywnych rezultatów dla UE. W drodze konsensusu przyjęto rezolucję 

w sprawie Aung San Suu Kyi i innych więźniów politycznych w Birmie/Związku Myanmar, 

przedłożoną przez UE. Odnowiono także geograficzne mandaty w zakresie specjalnych procedur 

w odniesieniu do Somalii i Kambodży i utrzymano mandat w odniesieniu do Burundi. W drodze 

konsensusu przyjęto rezolucję dotyczącą prawa wyrażania opinii, a UE wsparła przyjęte rezolucje 

dotyczące sprawiedliwości w okresie przejściowym oraz niezawisłości sądownictwa.
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W radzie możliwe było wprowadzenie pojęcia tradycyjnych wartości przez przyjęcie rezolucji w tej 

kwestii, ale wiele państw, z grupy Europy Zachodniej i innych państw oraz państw afrykańskich, 

dołączyło do UE, która wyrażała zastrzeżenia w tej kwestii. UE podkreśliła swoje zaniepokojenie 

tym, aby rezolucja i pojęcie, którego dotyczyła, nie były używane do kwestionowania 

powszechności praw człowieka.

Dyskusje w sprawie Bliskiego Wschodu zdominowało przedstawienie sprawozdania komisji 

wyjaśniającej w sprawie Gazy („sprawozdanie Goldstone'a”) oraz negocjacje w sprawie 

ewentualnych działań w związku z tym sprawozdaniem. UE zaangażowała się pozytywnie wspólnie 

z Autonomią Palestyńską w prace nad wynikiem sesji, zanim rezolucja została wycofana; kwestia ta 

pojawiła się ponownie niedługo potem na specjalnej sesji.

W dniach 15–16 października 2009 r. z inicjatywy delegacji palestyńskiej odbyła się 12. sesja 

specjalna Rady Praw Człowieka. Sesja ta, pod hasłem „Sytuacja praw człowieka na okupowanych 

terytoriach palestyńskich i we wschodniej Jerozolimie” dotyczyła głównie sprawozdania i zaleceń 

prowadzonej przez sędziego Goldstone'a misji wyjaśniającej w sprawie wydarzeń w Strefie Gazy. 

UE aktywnie angażowała się w negocjacje dotyczące wyniku sesji, ale nie mogła poprzeć rezolucji, 

ponieważ nie uwzględniono proponowanych przez nią zmian.

UE nadal wspierała działania Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka poprzez 

regularne spotkania oraz zdecydowane poparcie udzielane trwałej niezależności wysokiego 

komisarza i jego biura.

Powszechny okresowy przegląd praw człowieka

UE stale dąży do zabezpieczenia powszechnego okresowego przeglądu praw człowieka przed 

wszelkimi próbami podkopania jego wiarygodności i do zachowania zdolności NGO do 

uczestnictwa w tym procesie.
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Na trzeciej sesji powszechnego okresowego przeglądu (1–15 grudnia 2008 r.) przewidziano 

możliwość przeglądu 16 krajów, w tym Burundi, Izraela, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, 

Uzbekistanu, Turkmenistanu i Luksemburga. Sesja ta charakteryzowała się szerszym 

uczestnictwem państw w tym zadaniu, precyzyjniejszymi i lepiej ukierunkowanymi zaleceniami 

oraz obecnością delegacji wysokiego szczebla z państw, które poddano przeglądowi; wszystkie 

państwa wykazały powagę, z jaką przegląd był przeprowadzany przez większość krajów. Przyjęcie 

niektórych sprawozdań zrodziło jednak trudności, w szczególności w przypadku Burundi 

i Uzbekistanu, które usiłowały zmienić tradycyjną strukturę części sprawozdania odnoszącej się do 

zaleceń; byłoby to źródłem nieporozumień i uniemożliwiałoby jednoznaczne przedstawienie 

stanowisk tych krajów. Jeżeli chodzi o państwa członkowskie UE, sesja ta potwierdziła ważność 

przeglądu.

W lutym i maju 2009 roku odbyły się dwie sesje powszechnego okresowego przeglądu. 

Proceduralne przeszkody i próby manipulacji przeglądem poważnie zakłóciły lutową sesję, na 

której przeprowadzano przegląd między innymi Kuby, Arabii Saudyjskiej, Chin, Federacji 

Rosyjskiej i Nigerii. Przewodniczący RPC nie był w stanie doprowadzić do porozumienia państw 

co do jakiegokolwiek rozwiązania.

5.3 Rada Europy

Współpraca między UE a Radą Europy nadal miała pozytywny przebieg, cechowały ją intensywne 

kontakty i intensyfikacja stosunków, w tym w obszarze praw człowieka1.

W dniach 11 maja 2009 r. i 27 października 2009 r. miały miejsce spotkania czterostronne między 

prezydencją UE, Komisją, sekretarzem generalnym Rady Europy i przewodniczącym Komitetu 

Ministrów Rady Europy. Uczestnicy z zadowoleniem przyjęli udaną realizację porozumienia 

pomiędzy Radą Europy a Unią Europejską podpisanego w 2007 roku i omówili kwestie związane 

ze współpracą w dziedzinie demokratyzacji, praw człowieka i praworządności.

  
1 http://ec.europa.eu/external_relations/organisations/coe/index_en.htm
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Starsi rangą urzędnicy Rady Europy, w tym komisarz praw człowieka Rady Europy oraz sekretarz 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nadal regularnie uczestniczyli w pracach na marginesie 

grup roboczych Rady UE. W lutym 2009 roku komisarz praw człowieka Rady Europy spotkał się 

z ówczesnym wysokim przedstawicielem Javierem Solaną, aby omówić kwestie praw człowieka. 

Nowo wybrany sekretarz generalny Rady Europy przyjechał do Brukseli w październiku 2009 roku 

i spotkał się z przewodniczącym Komisji. Urzędnicy wysokiego szczebla z Komisji Europejskiej 

odwiedzili Strasburg, aby przekazać informacje na temat różnych polityk UE, w tym na temat 

inicjatywy w sprawie Partnerstwa Wschodniego.

Jedną z najważniejszych kwestii programu prac UE i Rady Europy jest przystąpienie UE do 

europejskiej konwencji praw człowieka. Przygotowania do tego rozpoczęły się po ratyfikacji 

traktatu lizbońskiego. UE gorąco wspiera starania na rzecz wzmocnienia Europejskiego Trybunału 

Praw Człowieka i jest zobowiązana do wspomagania jego skuteczności. W tym względzie UE 

w pełni popiera proces z Interlaken w ramach konferencji wysokiego szczebla na temat przyszłości 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

UE wysoko ceni prace Komisji Weneckiej przy Radzie Europy i z zadowoleniem przyjmuje jej rolę 

w doradzaniu na temat kompatybilności prawodawstwa państw członkowskich Rady Europy 

z europejskimi standardami i normami w dziedzinie podstawowych praw i wolności.

UE sprawnie współpracowała z komisarzem praw człowieka Rady Europy, zwłaszcza 

w odniesieniu do sytuacji pokonfliktowej w Gruzji i sytuacji po wyborach w Mołdawii. Rada 

Europy zorganizowała również szkolenie w zakresie praw człowieka dla misji obserwacyjnej UE 

w Gruzji.

UE i Rada Europy nadal ściśle współpracowały w działaniach na rzecz zniesienia kary śmierci na 

całym świecie, co ilustruje publikacja wspólnej deklaracji z okazji międzynarodowego 

i europejskiego dnia przeciwko karze śmierci w dniach 10 października 2008 r. i 2009 r.

UE nadal wnosi zasadniczy wkład w działania Rady Europy przez finansowanie wspólnych 

programów i działań. UE będzie nadal utrzymywać bliską współpracę z Radą Europy 

w dziedzinach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, zgodnie z porozumieniem 

pomiędzy Radą Europy a Unią Europejską.
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5.4 Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE)

UE nadal wspierała działania OBWE na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa w jego wszystkich 

trzech tak zwanych „wymiarach”:

· polityczno-wojskowym,

· gospodarczo-środowiskowym; oraz

· ludzkim.

W całym okresie objętym sprawozdaniem UE angażowała się konstruktywnie i merytorycznie na 

forum OBWE w dialog na temat przyszłości bezpieczeństwa europejskiego, co zdominowało 

program prac OBWE w 2009 roku1. UE aktywnie wspierała przewodnictwo greckie 

w skutecznym rozpoczęciu na pierwszym nieformalnym posiedzeniu ministerialnym OBWE 

procesu z Korfu wzmacniającego i ożywiającego OBWE. Służyło to odbudowie zaufania między 

państwami członkowskimi OBWE, osłabionego konfliktem zbrojnym między Rosją a Gruzją 

w sierpniu 2008 roku. Na posiedzeniu w Atenach (1–2 grudnia 2009 r.) Radzie Ministrów udało 

się przyjąć deklarację i decyzję w sprawie procesu z Korfu zgodnie z celami UE, wyrazić mocne 

zobowiązanie do postępów w szerokim dialogu na temat bezpieczeństwa w ramach OBWE 

i opracować rozbudowany plan postępów podczas przewodnictwa kazachskiego (w 2010 roku)

i w późniejszym okresie.

UE nadała specjalny priorytet kwestii zapobiegania konfliktom i rozwiązywaniu konfliktów, 

w tym przez prace Wysokiego Komisarza ds. Mniejszości Narodowych oraz prace misji OBWE 

w terenie na rzecz budowy zaufania i demokracji. UE nadal pracowała aktywnie nad 

osiągnięciem konsensusu w sprawie odnowienia znaczącej obecności OBWE w Gruzji.

W wymiarze ludzkim UE nadal podkreślała znaczenie zabezpieczenia niezależności instytucji 

OBWE, w szczególności ODIHR. UE niezmiennie opowiadała się za środkami 

przeciwdziałającymi niekorzystnym zmianom sytuacji w dziedzinie wolności mediów w regionie 

OBWE, jak również atakom przeciw dziennikarzom i innym obrońcom praw człowieka.

  
1 http://ec.europa.eu/external_relations/organisations/osce/index_en.htm
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Regularny dialog polityczny z OBWE był kontynuowany na szczeblu zarówno ministrów, jak 

i ambasadorów, oraz na posiedzeniu sekretarza generalnego OBWE z Komitetem Politycznym 

i Bezpieczeństwa i przez udział przedstawicieli instytucji OBWE w posiedzeniach grup 

roboczych Rady. We wrześniu 2009 roku osobisty przedstawiciel wysokiego przedstawiciela 

Javiera Solany odbył wizytę informacyjną w OBWE, aby poinformować o rozwoju polityki 

i instrumentów UE w zakresie praw człowieka. 
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6. Kraje, regiony i terytoria

6.1. Kraje kandydujące do UE i inne kraje

Turcja

UE w dalszym ciągu monitoruje sytuację w ramach procesu negocjacyjnego, a także za 

pośrednictwem regularnego dialogu politycznego prowadzonego przez ministrów i dyrektorów 

politycznych. Podstawą najnowszej oceny sytuacji dokonanej przez UE jest roczne sprawozdanie 

z postępu prac, przygotowane przez Komisję i wydane w dniu 14 października 2009 r., w którym 

odnotowano pewne postępy, wskazano jednak również na pewne nierozwiązane zagadnienia wciąż 

wymagające przeprowadzenia reform.

W 2009 roku rząd Turcji rozpoczął demokratyczną inicjatywę, która obejmowała m.in. otwarcie na 

kwestię kurdyjską. Rada UE z aprobatą odnotowała ten fakt w dniu 8 grudnia 2009 r., stwierdzając, 

że inicjatywa ta powinna zaowocować konkretnymi środkami, które przyniosłyby istotną poprawę 

sytuacji na południowym wschodzie, poprzez zagwarantowanie ochrony różnorodności wśród 

tureckich obywateli.

UE wezwała Turcję, by przyspieszyła tempo reform, co zapewniłoby kompletne spełnienie przez 

ten kraj kryteriów kopenhaskich. Nakreśliła rozmaite obszary, w których postępy są niezbędne, 

takie jak wolność wyrażania opinii, wolność prasy, wolność religii, poszanowanie praw własności, 

prawa związków zawodowych, prawa osób należących do mniejszości, cywilny nadzór nad 

wojskiem, prawa kobiet i dzieci, zwalczanie dyskryminacji i równouprawnienie płci. UE 

z zadowoleniem przyjęła fakt, że rząd zamierza zintensyfikować działania na rzecz zwalczania 

tortur i złego traktowania, w tym działania dotyczące kwestii bezkarności.

W trakcie posiedzenia Rady Stowarzyszenia UE–Turcja w dniu 19 maja 2009 r. UE zwróciła uwagę 

na podobny zakres zagadnień, w tym na przestrzeganie międzynarodowego prawa w dziedzinie 

praw człowieka, na propagowanie i egzekwowanie praw człowieka oraz na prawa związków 

zawodowych. UE wyraziła również nadzieję na długo oczekiwane poprawki do konstytucji, które 

umożliwiałyby dalszą demokratyzację w wielu obszarach i w większym stopniu gwarantowały 

podstawowe wolności zgodnie ze standardami UE.
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Jeżeli chodzi o sytuację na wschodzie i południowym wschodzie kraju, UE z zadowoleniem 

przyjęła decyzję o ukończeniu realizacji projektu dotyczącego Anatolii Południowo-Wschodniej 

i podkreśliła, jak ważne jest kompleksowe podejście do trudności gospodarczych i społecznych, 

z którymi boryka się ten region, które umożliwia tworzenie odpowiednich warunków do tego, by 

zamieszkała na tym terenie ludność, głównie kurdyjska, mogła korzystać z pełni praw i swobód.

Pewne postępy poczyniono w zakresie praw kulturowych, co przejawiło się zwłaszcza utworzeniem 

ogólnokrajowego kanału telewizyjnego nadającego programy w języku kurdyjskim, dalsze istotne 

starania są jednak nadal konieczne.

W 2009 roku w ramach Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) dla Turcji przeznaczono 

ogółem 567 mln EUR jako przedakcesyjną pomoc finansową. Turcja była również beneficjentem 

regionalnych i horyzontalnych programów realizowanych w ramach IPA, które wspierały rozwój 

społeczeństwa obywatelskiego.

Kraje Bałkanów Zachodnich

Obrawszy za cel przystąpienie do UE, przedmiotowe kraje przyłączają się do polityk UE 

dotyczących praw człowieka. Do czasu przystąpienia ramy polityczne zapewnia krajom Bałkanów 

Zachodnich proces stabilizacji i stowarzyszenia; w procesie tym określono warunki, takie jak 

poszanowanie zasad demokratycznych, zasady praworządności, praw człowieka i praw osób 

należących do mniejszości, podstawowych wolności oraz zasad prawa międzynarodowego 

i współpracy regionalnej. Centralnym elementem procesu stabilizacji i stowarzyszenia są układy 

o stabilizacji i stowarzyszeniu oraz umowy przejściowe. Zasady demokratyczne i ochrona praw 

człowieka są podstawowymi elementami każdego układu i każdej umowy.

Podstawą najnowszej oceny sytuacji dokonanej przez UE są roczne sprawozdania z postępu prac, 

przygotowane przez Komisję i wydane w dniu 14 października 2009 r., w których odnotowano 

postępy w rozmaitych obszarach. W sprawozdaniach wskazano, że jednym z głównych wyzwań na 

Bałkanach Zachodnich są takie kwestie, jak praworządność, a także w szczególności korupcja 

i przestępczość zorganizowana, ale również poprawa zdolności administracyjnych. W trybie pilnym 

należy ponadto rozwiązać problemy związane z wolnością wyrażania opinii i wolnością mediów.
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UE regularnie omawia z państwami z regionu kwestie związane z prawami człowieka. Pomoc UE 

jest przekazywana za pośrednictwem Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA)1 i jest skierowana 

na realizowanie krótko- i średnioterminowych priorytetów związanych z dalszą integracją 

europejską. UE prowadzi w tym regionie trzy operacje WPBiO – dwie w Bośni i Hercegowinie oraz 

jedną w Kosowie; utrzymuje również trzy biura SPUE. W mandacie każdej z tych operacji kładzie 

się nacisk na to, jak ważne są kwestie praw człowieka i praworządności.

W ramach kilku regionalnych inicjatyw przy Regionalnej Radzie Współpracy prowadzone są 

działania na rzecz większego poszanowania praw człowieka; inicjatywy te dotyczą zwalczania 

przestępczości transgranicznej i korupcji, jak również egzekwowania prawa i współpracy 

policyjnej. Jednym z warunków określonych w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia jest 

pełna współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla Byłej Jugosławii (MTKJ); celem 

tej współpracy jest propagowanie pojednania przez rozwiązanie kwestii naruszeń praw człowieka 

w przeszłości. UE wspiera prace MTKJ, zamrażając aktywa zbiegów postawionych w stan 

oskarżenia i nakładając zakaz podróżowania na osoby, które pomagają ukrywać się przed 

wymiarem sprawiedliwości osobom postawionym w stan oskarżenia przez MTKJ.

W dniu 7 grudnia 2009 r. Rada UE podkreśliła, jak ważna jest ochrona wszystkich mniejszości, 

i zachęciła rządy krajów tego regionu do podjęcia działań koniecznych do zajęcia się tymi 

kwestiami. Ogólnie rzecz ujmując, mniejszość romska w dalszym ciągu zmaga się z bardzo 

trudnymi warunkami życia i dyskryminacją.

Chorwacja

UE nadal bacznie monitorowała przestrzeganie praw człowieka w ramach negocjacji akcesyjnych 

oraz procesu stabilizacji i stowarzyszenia. Podstawą najnowszej oceny sytuacji dokonanej przez UE 

jest roczne sprawozdanie z postępu prac w 2009 roku, przygotowane przez Komisję. Odnotowano 

w nim postępy w rozmaitych obszarach, podkreślono jednak również, że propagowanie 

i egzekwowanie praw człowieka często napotykały na trudności spowodowane wadami w systemie 

wymiaru sprawiedliwości.

  
1 Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 82. Ogółem na pomoc w przygotowaniu krajów Bałkanów 

Zachodnich do przystąpienia przeznaczono 6,3 mld EUR, z czego 903 mln EUR w 2010 roku.
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Na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2009 r. Rada UE odnotowała, że Chorwacja będzie musiała 

przyspieszyć działania dotyczące reform w dziedzinie zwalczania przestępczości zorganizowanej, 

zagwarantować prawa osób należących do mniejszości, w tym w zakresie powrotu uchodźców, 

a także procesów sprawców zbrodni wojennych, aby wykazać się przekonującymi osiągnięciami 

w tych obszarach. Rada jasno stwierdziła, że przeprowadzenie tych reform i spełnienie wszystkich 

kryteriów w odpowiednim terminie, a tym samym spełnienie wszystkich wymogów członkostwa 

w UE – zwłaszcza w zakresie sądownictwa i praw podstawowych – będzie miało podstawowe 

znaczenie dla Chorwacji, jeżeli chce ona zrealizować swój cel zakładający zakończenie negocjacji 

w 2010 roku.

Na 5. posiedzeniu Rady Stowarzyszenia UE–Chorwacja w dniu 28 kwietnia 2009 r. i na 5. 

posiedzeniu Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia w dniu 9 grudnia 2009 r. UE raz jeszcze 

przekazała podobne przesłanie, podkreślając przy tym, że ochrona praw człowieka jest zasadniczo 

zagwarantowana, choć w zakresie realizacji wciąż utrzymują się istotne trudności.

Pomoc finansowa przekazywana w ramach programów IPA wyniosła w 2009 roku 151 mln EUR. 

Jedną z dziedzin, na które przeznaczono pomoc, był rozwój instytucjonalny. Chorwacja nadal 

korzystała również z programów regionalnych i horyzontalnych. W ramach IPA na rok 2009 

utworzono program dotacji dysponujący kwotą 2,5 mln EUR na rozwój społeczeństwa 

obywatelskiego.

Była Jugosłowiańska Republika Macedonii

Wykonywanie układu o stabilizacji i stowarzyszeniu podpisanego w kwietniu 2001 roku przebiega 

sprawnie. W odnoszącym się do Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii dokumencie 

strategicznym w sprawie rozszerzenia i sprawozdaniu z postępu prac, które dotyczyły 2009 roku, 

Komisja Europejska oceniła, że kraj ten poczynił wystarczające postępy w dziedzinie kryteriów 

członkostwa, by mogła ona zalecić rozpoczęcie negocjacji w sprawie przystąpienia do UE. Na 

posiedzeniu w dniach 7–8 grudnia 2009 r. Rada postanowiła, że powróci do tej kwestii w pierwszej 

połowie 2010 roku.

Była Jugosłowiańska Republika Macedonii ratyfikowała wszystkie najważniejsze konwencje ONZ 

i konwencje międzynarodowe w dziedzinie praw człowieka, ale ich realizacja nadal wymaga 

poprawy. Osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej i mniejszości borykają się z utrudnieniami 

powodowanymi niespójnymi ramami prawnymi i finansowymi. W szczególności Romowie nadal 

zmagają się z bardzo trudnymi warunkami życia i dyskryminacją.
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UE podkreśliła, że program reform musi być kontynuowany. Konieczne są w szczególności 

nieustanne działania służące zwalczaniu korupcji oraz zapewnienia niezawisłości i bezstronności 

sądownictwa. UE podkreśliła również, jak ważne są dobre stosunki między społecznościami.

W związku z tym UE 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 przygotowywanego przez Komisję.

W trakcie szóstego posiedzenia Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia, które odbyło się w Brukseli 
w dniu 27 lipca 2009 r., dokonano przeglądu kluczowych osiągnięć związanych ze spełnieniem 
politycznych kryteriów członkostwa w UE. UE z zadowoleniem przyjęła fakt, że Biuro Instytucji 
Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) stwierdziło, że wybory prezydenckie i lokalne 
(marzec/kwiecień 2009) przeprowadzono z zachowaniem większości standardów 
międzynarodowych; zaapelowała również, by wszystkie zalecenia ODIHR zostały jak najszybciej 
i w pełni zrealizowane.

UE z aprobatą przyjęła postępy poczynione w zakresie wykonania porozumienia ramowego 
z Ochrydy, które stanowi integralną część konstytucyjnego i prawnego porządku Byłej 
Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii. UE zaakcentowała fakt, że potrzebne są dalsze postępy 
w kierunku integracji i reprezentacji społeczności etnicznych. Z aprobatą przyjęła także utworzenie 
wyspecjalizowanej agencji ds. ochrony mniejszości etnicznych. UE zaapelowała również 
o kontynuowanie działań służących skutecznemu zapewnieniu w praktyce wolności słowa, w tym 
w odniesieniu do mediów.

W ramach IPA kraj otrzymał w 2009 roku 81 mln EUR. Skupiono się przede wszystkim na takich 
kwestiach, jak porozumienie ramowe z Ochrydy i zwiększenie zdolności administracyjnych, 
zwłaszcza w zakresie praworządności. UE przekazała znaczące wsparcie finansowe na rzecz 
społeczeństwa obywatelskiego, m.in. w ramach pomocy służącej ustanowieniu krajowego forum 
społeczeństwa obywatelskiego, budowaniu zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego, 
a także ustanowieniu regionalnych ośrodków wsparcia dla organizacji pozarządowych.
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Albania

Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu (USS) z Albanią został podpisany w dniu 12 czerwca 2006 r. 
i wszedł w życie w kwietniu 2009 roku. W związku z tym Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia 
zebrała się po raz pierwszy w dniu 18 maja 2009 r. Jej głównym celem było dokonanie przeglądu 
postępów Albanii na drodze do UE. W kwestii praw człowieka i ochrony mniejszości UE zachęciła 
Albanię, by wykorzystała własne ramy ustawodawcze w celu spełnienia przyjętych zobowiązań.

W kwietniu 2009 roku Albania złożyła wniosek o członkostwo w UE. Komisja rozpoczęła 

przygotowania do wydania opinii na temat wniosku Albanii po tym, jak Rada UE podjęła decyzję 

w listopadzie 2009 roku.

Po wyborach powszechnych w dniu 28 czerwca 2009 r. UE odnotowała, że zostały one 

przeprowadzone zgodnie z większością zobowiązań przyjętych w ramach OBWE, ale również, że 

konieczne są dalsze działania ukierunkowane na wyeliminowanie stwierdzonych niedociągnięć. 

Główna partia opozycyjna postanowiła zbojkotować nowy parlament, począwszy od jego pierwszej 

sesji w dniu 7 września. Od tej pory UE monitoruje sytuację.

UE w dalszym ciągu monitoruje sytuację w zakresie praw człowieka w Albanii, w szczególności 

sytuację słabszych grup społecznych i mniejszości. Odbywa się to w ramach procesu stabilizacji 

i stowarzyszenia, na podstawie partnerstwa europejskiego i z wykorzystaniem rocznego 

sprawozdania z postępu prac. Ogólnie rzecz ujmując, Albania ratyfikowała większość 

najważniejszych międzynarodowych konwencji dotyczących praw człowieka, jednak ich realizacja 

nadal wymaga poprawy. Wolność wyrażania opinii gwarantowana jest przez konstytucję, ale media 

są w wielu przypadkach podporządkowane interesom politycznym. Osoby w niekorzystnej sytuacji 

społecznej i mniejszości borykają się z utrudnieniami powodowanymi niespójnymi ramami 

prawnymi i finansowymi. W szczególności Romowie nadal zmagają się z bardzo trudnymi 

warunkami życia i dyskryminacją.

W oświadczeniu z dnia 13 lutego 2009 r. UE zaznaczyła, że niepokoi ją albańska ustawa lustracyjna 

oraz jej skutki dla niezawisłości sądownictwa. Zaapelowała do rządu Albanii, by zagwarantowała 

niezależność wszystkich konstytucyjnych instytucji.

W 2009 roku pomoc dla Albanii w ramach IPA wyniosła ogółem 81,2 mln EUR. Skupiono się 

przede wszystkim na takich kwestiach, jak wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne, 

budowanie zdolności administracyjnych i stabilizacja demokracji.
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Bośnia i Hercegowina (BiH)

UE podpisała układ o stabilizacji i stowarzyszeniu z Bośnią i Hercegowiną (BiH) w dniu 16 

czerwca 2008 r. Później jednak sytuacja polityczna uległa pogorszeniu w świetle nasilającej się 

retoryki nacjonalistycznej, kampanii przed wyborami zaplanowanymi na październik 2010 roku 

i blokowania instytucji państwowych. Jesienią 2009 roku UE i USA wspólnie rozpoczęły 

inicjatywę wysokiego szczebla, chcąc umożliwić wypracowanie politycznego porozumienia

w zakresie reformy konstytucji; jednym z elementów stosownych działań byłoby dostosowanie 

obecnych zapisów konstytucyjnych do europejskiej konwencji praw człowieka (EKPC), co jest 

również jednym z obowiązków na mocy USS i umowy przejściowej. Niemniej jednak, z racji 

perspektywy czasowej wymaganej do podjęcia kroków prawnych niezbędnych do zmiany 

konstytucji, jest mało prawdopodobne, by zmiany te zostały wprowadzone w takim terminie, aby 

umożliwić przeprowadzenie zgodnych z EKPC wyborów w 2010 roku.

UE nadal obserwowała sytuację w zakresie praw człowieka, w szczególności sytuację słabszych 

grup społecznych i mniejszości w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia, na podstawie 

partnerstwa europejskiego oraz z wykorzystaniem rocznego sprawozdania z postępu prac autorstwa 

Komisji. UE ponawiała apele o dalsze postępy w zakresie skutecznego monitorowania praw 

człowieka przez wewnętrzne instytucje państwa oraz w zakresie wykonywania stosownych 

orzeczeń sądowych. UE zauważyła również, że pomimo wyższych zasobów finansowych na 

realizację strategii dotyczącej Romów mniejszość ta w dalszym ciągu zmaga się z bardzo trudnymi 

warunkami życia i dyskryminacją.

SPUE w Bośni i Hercegowinie w dalszym ciągu propagował spójne i konsekwentne podejście do 

włączania kwestii praw człowieka w główny nurt działań. Koordynując swoje działania z innymi 

podmiotami międzynarodowymi, w aktywny sposób wspomagał władze krajowe w redagowaniu 

ustawy o zakazie dyskryminacji. Odgrywał też ważną rolę we wspieraniu reform w dziedzinie 

praworządności.

Obie misje WPBiO prowadzone w Bośni i Hercegowinie, tzn. misja policyjna UE (EUPM) 

i operacja ALTHEA (siły dowodzone przez UE od 2007 roku), wspierały praworządność oraz 

tworzenie bezpiecznych warunków.

W ramach programu IPA UE przydzieliła w 2009 roku 89,1 mln EUR. Główne obszary pomocy 

obejmowały administrację publiczną, reformę konstytucyjną i praworządność. Kwotę 3 mln EUR 

przekazano na wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
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Czarnogóra

UE podpisała układ o stabilizacji i stowarzyszeniu z Czarnogórą w październiku 2007 roku; ma on 

wejść w życie w pierwszej połowie 2010 roku. Po podpisaniu układu, w dniu 15 grudnia 2008 r. 

Czarnogóra złożyła wniosek o członkostwo w UE, a Komisja przygotowuje opinię w sprawie tego 

wniosku.

Zgodnie z warunkami zawartymi w kryteriach kopenhaskich i leżącymi u podstaw procesu 

stabilizacji i stowarzyszenia UE w dalszym ciągu monitorowała sytuację w zakresie praw człowieka 

w Czarnogórze, w szczególności sytuację słabszych grup społecznych i mniejszości.

W 2009 roku UE odnotowała dalsze postępy w tej dziedzinie, co zasadniczo oznacza, że 

Czarnogóra spełnia europejskie standardy. Konstytucja z października 2007 roku zapewnia wysoki 

poziom ochrony praw człowieka i wolności, w tym praw osób należących do mniejszości, jednak 

wprowadzanie stosownych zapisów w życie nadal wymaga poprawy. W szczególności ustawa 

o prawach i swobodach mniejszości nie została jeszcze zharmonizowana z konstytucją. Pomimo 

podjęcia pewnych kroków, sytuacja ekonomiczna i społeczna przesiedleńców, podobnie jak 

ludności romskiej, aszkalijskiej i egipskiej, nadal jest źródłem poważnych obaw z uwagi na fakt, że 

grupy te wciąż zmagają się z bardzo trudnymi warunkami życia i dyskryminacją.

UE zaapelowała do Czarnogóry, by umocniła praworządność, w tym niezawisłość sądownictwa, 

i wykazała trwałe wyniki walki z przestępczością zorganizowaną i korupcją. Konkretniej UE 

zaapelowała o dalsze działania na rzecz lepszego wdrażania prawa w dziedzinie tortur i złego 

traktowania, systemu więziennictwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Zaakcentowała 

również fakt, że konieczne są intensywniejsze działania służące zapewnieniu wolności wyrażania 

opinii, w szczególności w odniesieniu do mediów. W dniu 26 czerwca 2009 r. UE wydała 

oświadczenie, w którym z aprobatą przyjęła ratyfikowanie przez Czarnogórę (i różne inne kraje) 

Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub 

poniżającego traktowania albo karania oraz protokołu fakultatywnego do tej konwencji (OPCAT).

Wybory parlamentarne, które odbyły się w marcu 2009 roku, były zgodne z niemal wszystkimi 

standardami międzynarodowymi.
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W 2009 roku w ramach IPA przydzielono ogółem 33,3 mln EUR. Skupiono się głównie na takich 

dziedzinach, jak praworządność, w tym reforma wymiaru sprawiedliwości i policji. Przeznaczono 

2,2 mln EUR na projekty mające na celu zwiększenie aktywności organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego w takich obszarach, jak opieka społeczna, kształcenie specjalne, profilaktyka 

zdrowotna, dialog międzykulturowy, przejrzystość oraz odpowiedzialność administracji publicznej, 

sądownictwa i parlamentu.

Serbia

Serbia podpisała z UE układ o stabilizacji i stowarzyszeniu (USS) w dniu 29 kwietnia 2008 r. Po 

otrzymaniu przedstawionej przez głównego prokuratora MTKJ pozytywnej oceny dotyczącej 

współpracy z Serbią, Rada UE podjęła w dniu 7 grudnia 2009 r. decyzję o odblokowaniu umowy 

przejściowej w ramach układu o stabilizacji i stowarzyszeniu (która w związku z tym weszła 

w życie w dniu 1 lutego 2010 r.); postanowiła także wrócić do kwestii ratyfikowania USS po 

upływie sześciu miesięcy. W dniu 22 grudnia 2009 r. Serbia złożyła wniosek o członkostwo w UE.

UE nadal dokonywała przeglądu sytuacji w zakresie praw człowieka, w tym sytuacji słabszych grup 

społecznych i mniejszości w Serbii w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia, na podstawie 

partnerstwa europejskiego oraz z wykorzystaniem rocznego sprawozdania z postępu prac autorstwa 

Komisji. Ponadto delegatura UE w Belgradzie bacznie monitorowała sytuację w zakresie praw 

człowieka w Serbii, w tym praw osób należących do mniejszości, za pomocą szeregu środków, 

takich jak misje w terenie, a także z wykorzystaniem regularnego dialogu ze stosownymi 

zainteresowanymi stronami, takimi jak organizacje społeczeństwa obywatelskiego i organizacje 

międzynarodowe.

W dniu 26 stycznia 2009 r. w Brukseli odbyło się coroczne ministerialne posiedzenie w sprawie 

dialogu politycznego między UE a Serbią (trojka). UE i Serbia omówiły sytuację polityczną 

w Serbii, stosunki między obiema stronami, polityczne wydarzenia w regionie i kwestię 

bezpieczeństwa energetycznego na Bałkanach Zachodnich. UE poruszyła takie kwestie, jak reforma 

regulaminu parlamentu, ogólne reformy demokratyczne, reforma sądownictwa oraz walka 

z korupcją i przestępczością zorganizowaną. UE podkreśliła, że wszystkie reformy powinny być 

realizowane zgodnie z europejskimi standardami.

W lutym 2009 roku wysoki przedstawiciel mianował osobistego przedstawiciela z siedzibą 

w Belgradzie, który ściśle współpracuje z rządem Serbii we wszystkich sprawach politycznych 

i związanych z praworządnością. 
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Przydział środków finansowych dla Serbii w ramach IPA wyniósł w 2009 roku 194,8 mln EUR.

Pomoc finansowa została skierowana m.in. na takie dziedziny, jak wzmocnienie praworządności, 

prawa człowieka i kształcenie. Kilka inicjatyw społeczeństwa obywatelskiego otrzymuje wsparcie 

zarówno w ramach krajowych, jak i regionalnych programów IPA na mocy instrumentu na rzecz 

społeczeństwa obywatelskiego oraz ze środków tematycznych instrumentów finansowania, takich 

jak europejska inicjatywa na rzecz demokratyzacji i praw człowieka.

Kosowo

Rozpoczęcie działań w ramach misji EULEX Kosowo w dniu 9 grudnia 2008 r. oznaczało bardzo 

istotny wkład UE we wzmocnienie praworządności i kluczowych praw podstawowych w Kosowie, 

w szczególności prawa do rzetelnego procesu sądowego, które ma kapitalne znaczenie dla każdej 

reformy prawa. Misja EULEX Kosowo jest przykładem bezprecedensowego zaangażowania UE 

w propagowanie i wzmocnienie praworządności w całym Kosowie. Działania prowadzone 

w ramach misji obejmują udział na wszystkich etapach łańcucha wymiaru sprawiedliwości 

w sprawach karnych oraz w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych i praw 

własności, jak również pomoc rodzinom mającym krewnych, których los pozostaje nieznany. Misja 

zapewnia także pomoc w przypadku, gdy lokalna policja nie może sobie poradzić z kwestiami 

porządku publicznego.

W ramach przedmiotowej misji zainicjowano również prace nad utworzeniem panelu 

weryfikującego przestrzeganie praw człowieka, który miałby weryfikować skargi składane przez 

wszelkie osoby (poza personelem misji) dotyczące domniemanych przypadków pogwałcenia praw 

człowieka przez misję EULEX Kosowo od początku jej mandatu. Rola panelu jest związana 

z okresem obowiązywania mandatu wykonawczego misji EULEX Kosowo.

SPUE w Kosowie otrzymał mandat w zakresie propagowania ochrony praw człowieka i praw osób 

należących do mniejszości (m.in. w dziedzinie decentralizacji, kształcenia, dziedzictwa 

kulturowego, praw własności i dobrowolnego powrotu) i aktywnie uczestniczy w stosownych 

działaniach. SPUE bacznie obserwuje sytuację w zakresie praw człowieka w społecznościach 

mniejszościowych mieszkających w Kosowie, w tym sytuację społeczności romskiej.

Kosowo korzysta z unijnego procesu stabilizacji i stowarzyszenia i uczestniczy w nim, jednak 

z uwagi na fakt, że nie jest członkiem ONZ ani Rady Europy, współpraca z międzynarodowymi 

podmiotami działającymi w sferze praw człowieka jest z konieczności ograniczona. W związku 

z tym UE w sposób szczególnie priorytetowy traktuje kwestię zapewnienia pełnego przestrzegania 

praw człowieka w Kosowie.
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Kosowo jest beneficjentem unijnej pomocy przekazywanej w ramach IPA, pomocy 

makrofinansowej, programu pomocy Wspólnoty na rzecz odbudowy, rozwoju i stabilizacji 

(CARDS), Instrumentu na rzecz Stabilności i innych źródeł finansowania. W 2009 roku w rocznym 

programie w ramach IPA na rzecz Kosowa przydzielono ponad 103 mln EUR, w tym na 

wzmocnienie praworządności.

6.2 Kraje objęte europejską polityką sąsiedztwa (EPS)

Europejska polityka sąsiedztwa

Europejska polityka sąsiedztwa (EPS) została stworzona w 2004 roku, aby zapobiec nowym 

podziałom pomiędzy poszerzoną Unią Europejską a jej sąsiadami. W ramach planów działania 

w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa kraje partnerskie zgadzają się dążyć do zacieśnienia 

współpracy politycznej i dialogu na podstawie wyznawanych wspólnie wartości, takich jak: 

poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności, demokracji, praworządności, dobrych 

rządów i prawa międzynarodowego. W kwietniu 2009 roku Komisja podsumowała postępy 

poczynione przez kraje objęte EPS w realizacji ich odnośnych planów działania, także w dziedzinie 

praw człowieka i demokratyzacji1.

  
1 Dokument roboczy Komisji towarzyszący komunikatowi Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego „Realizacja 

europejskiej polityki sąsiedztwa w 2008 r.” (zob. sprawozdania z postępów odnoszące się do poszczególnych krajów na 

stronie http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm)
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Partnerstwo Wschodnie

Partnerstwo Wschodnie zainaugurowano w Pradze w dniu 7 maja 2009 r. Jego celem jest 

zacieśnienie stosunków UE z Armenią, Azerbejdżanem, Gruzją, Białorusią, Mołdawią i Ukrainą. 

Podstawą Partnerstwa Wschodniego jest zaangażowanie w przestrzeganie zasad prawa 

międzynarodowego i poszanowanie podstawowych wartości, w tym demokracji, praworządności, 

dobrych rządów, poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności. Poza propagowaniem 

tych wartości, Partnerstwo Wschodnie ma wspierać dobre rządy, reformę sektora publicznego 

i kontakty między UE a obywatelami sześciu wspomnianych krajów partnerskich. W dniach 5 

czerwca i 7 października 2009 r. odbyły się spotkania w ramach platformy tematycznej w sprawie 

demokracji, dobrych rządów i stabilności. Ponadto działające w ramach Partnerstwa Wschodniego 

forum społeczeństwa obywatelskiego (16–17 listopada 2009 r.) wydało zalecenia dotyczące m.in. 

praw człowieka i dobrych rządów, które przedstawiono ministrom spraw zagranicznych krajów 

Partnerstwa Wschodniego w trakcie dorocznego posiedzenia z ich udziałem, które miało miejsce 

w dniu 8 grudnia 2009 r.

Zakaukazie

W latach 2008 i 2009 UE kontynuowała regularny dialog na temat praw człowieka z Armenią, 

Azerbejdżanem i Gruzją. Dyskusje prowadzono we wrześniu 2009 roku w trakcie posiedzeń 

Komitetów Współpracy UE–Armenia, UE–Azerbejdżan i UE–Gruzja, a także na posiedzeniach 

Rady Współpracy z każdym z trzech państw w dniu 26 października 2009 r. Kwestię praw 

człowieka poruszono również w trakcie wizyty ministrów spraw zagranicznych UE na Zakaukaziu 

w dniach 16–20 lipca 2009 r. UE zainicjowała specjalny dialog dotyczący praw człowieka z Gruzją 

i Armenią; dotychczas odbyły się dwie sesje takiego dialogu z Gruzją i pierwsza runda podobnego 

dialogu z Armenią.

Przyjęte w listopadzie 2006 roku plany działania w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa 

dotyczące trzech krajów Zakaukazia w dalszym ciągu określały priorytety operacyjne. Te trzy plany 

działania zawierają odrębną część poświęconą prawom człowieka i podstawowym wolnościom oraz 

określają konkretne działania, jakie należy zrealizować.
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Proces konsolidowania demokratycznych rządów oraz gwarantowania poszanowania praw 

człowieka i praworządności na Zakaukaziu wciąż przebiega nieregularnie. Niewystarczający 

pluralizm polityczny i niedostateczna wolność mediów, ogólny niedostatek praworządności, a także 

brak dialogu wciąż dają UE powody do niepokoju, w różnym stopniu we wszystkich trzech krajach. 

W związku z tym w okresie, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie, UE bacznie monitorowała 

sytuację w zakresie praw człowieka we wszystkich trzech krajach. UE nieustannie powtarza, że 

oczekuje od rządów tych krajów, by dołożyły wszelkich starań na rzecz dalszego wzmacniania 

demokracji – za pomocą reformowania instytucji państwowych i utrzymania konstruktywnego 

dialogu z opozycją, tak by zapewnić szerokie poparcie dla rozwoju instytucjonalnego.

Mandat SPUE w regionie Zakaukazia, Petera Semneby'ego, zawiera szczególne zapisy dotyczące 

praw człowieka. Zarówno Peter Semneby, jak i SPUE ds. kryzysu w Gruzji, Pierre Morel, 

prowadzili regularne rozmowy ze stosownymi partnerami na temat kwestii związanych z prawami 

człowieka.

Armenia

UE w dalszym ciągu zachęcała władze Armenii, by podjęły dodatkowe kroki w celu uregulowania 

kwestii będących wynikiem wydarzeń z 1 i 2 marca 2008 r., które miały miejsce po wyborach 

prezydenckich. Dzięki amnestii, którą w dniu 19 czerwca 2009 r. zatwierdziło zgromadzenie 

narodowe, większość zatrzymanych osób zwolniono, jednak pewne osoby wciąż pozostają 

w areszcie w związku z działalnością polityczną.

UE starała się uświadomić władzom Armenii, jak ważne jest przeprowadzenie niezależnego, 

przejrzystego i wiarygodnego śledztwa dotyczącego wydarzeń z marca 2008 roku. Utworzona ad 

hoc komisja parlamentarna, której w czerwcu 2008 roku powierzono zbadanie wydarzeń 

marcowych i ocenę tego, czy działania policji były proporcjonalne i zgodne z prawem, zakończyła 

prace we wrześniu 2009 roku. W sprawozdaniu końcowym stwierdzono jedynie pojedyncze 

przypadki nieproporcjonalnego użycia siły przez policję. UE wyraża ubolewanie z faktu, że partie 

opozycyjne i rzecznik praw obywatelskich nie mieli w powyższej komisji swoich przedstawicieli. 

Grupa wyjaśniająca, w której skład weszły osoby z różnych środowisk, a której zadaniem było 

zebranie faktów w celu ich przedłożenia parlamentarnej komisji ad hoc, została rozwiązana 

w czerwcu 2009 roku w wyniku wewnętrznych sporów, co pozbawiło opozycję pozaparlamentarną 

i innych ekspertów możliwości udziału w śledztwie. UE apelowała do władz, by nasiliły starania 

zmierzające do zidentyfikowania i ścigania osób odpowiedzialnych za dziesięć ofiar śmiertelnych.
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Zdaniem UE pierwsze wybory lokalne w Erywaniu, które odbyły się w dniu 31 maja 2009 r., 

okazały się kolejną straconą szansą na odbudowanie zaufania w mocno podzielonym 

społeczeństwie Armenii.

W marcu 2009 roku pomyślnie rozpoczęła działalność grupa doradcza UE dla Republiki Armenii; 

grupa ta wspiera działania Armenii w zakresie reform, w tym reform w dziedzinie praw człowieka 

i dobrych rządów. Pierwsza sesja dialogu dotyczącego praw człowieka między UE a Armenią miała 

miejsce w Erywaniu w dniu 9 grudnia 2009 r. Dialog był prowadzony w szczerej i otwartej 

atmosferze, a strona armeńska wykazywała gotowość do zaangażowania się.

Azerbejdżan

W przedmiotowym okresie UE odnotowała nieznaczne lub zerowe postępy w dziedzinie reform 

demokratycznych w Azerbejdżanie, pomimo tego, że przyjęto kilka krajowych strategii 

dotyczących praworządności i praw człowieka. UE zwracała dużą uwagę na przypadki związane 

z prawami człowieka, często wydając publiczne oświadczenia i omawiając je bardziej szczegółowo 

w trakcie nieformalnych rozmów z władzami Azerbejdżanu.

W dniu 15 października 2008 r. UE wydała oświadczenie w sprawie wyborów prezydenckich 

w Azerbejdżanie. Stwierdzono w nim, że pomimo starań zmierzających do uwzględnienia zaleceń 

wydanych przez działające przy OBWE Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka 

(ODIHR) oraz Komisję Wenecką (przy Radzie Europy), wybory nie spełniły międzynarodowych 

standardów, w szczególności, jeśli chodzi o organizację debaty publicznej, przeprowadzenie 

głosowania i liczenie głosów. W związku z tym UE zaapelowała do władz Azerbejdżanu, by 

kontynuowały działania zmierzające do wypełnienia zobowiązań przyjętych na arenie 

międzynarodowej, dotyczących pluralizmu demokratycznego i wolności mediów.

Zmiany do konstytucji, przyjęte w drodze referendum w marcu 2009 roku, wzmocniły pozycję 

prezydenta i partii rządzącej. Nowelizacje kilku kluczowych ustaw wzbudziły dalsze obawy, choć 

po licznych interwencjach ze strony UE ograniczenia dotyczące organizacji pozarządowych nie 

zostały ostatecznie przyjęte. Wolność mediów pozostała jednak ograniczona.
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Wciąż mamy do czynienia z pojedynczymi przypadkami dającymi powody do niepokoju. 
Aresztowanie dwóch młodych blogerów na początku lipca 2009 roku i skazanie ich w listopadzie 
na kary więzienia jest przykładem sytuacji niepokojących Unię, sytuacji, które UE bacznie 
obserwowała i których temat kilkakrotnie poruszała. W październiku 2009 roku pięciu dziennikarzy 
zostało skazanych pod zarzutem zniesławienia, przy czym jeden z nich na karę więzienia. Kilku 
dziennikarzy pozostaje w azerskich więzieniach. Pośród pozytywnych elementów można wymienić 
kilka spraw, które zakończyły się uniewinnieniem obrońców praw człowieka i osób z kręgu 
społeczeństwa obywatelskiego.

W przeciwieństwie do Armenii i Gruzji, Azerbejdżan odrzucił specjalny dialog dotyczący praw 
człowieka z UE, proponując w zamian utworzenie podkomitetu ds. sprawiedliwości, wolności 
i bezpieczeństwa oraz demokracji i praw człowieka; decyzja UE w tej sprawie jeszcze nie zapadła.

Gruzja

Pierwszy dialog dotyczący praw człowieka między UE a Gruzją odbył się w Tbilisi w dniu 28 
kwietnia 2009 r., zaś jego druga runda w Brukseli w dniu 16 grudnia 2009 r. Przy obu okazjach UE 
mogła stwierdzić, że strona gruzińska jest otwarta i wykazuje gotowość do zaangażowania się. 
Drugie posiedzenie podkomitetu UE–Gruzja ds. sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa miało 
miejsce w Tbilisi w dniu 3 czerwca 2009 r. Również na nim omawiano kwestie związane z osobami 
wewnętrznie przesiedlonymi, praworządnością i reformą sądownictwa.

Mocne zaangażowanie UE utrzymało się po przewlekłych protestach ulicznych zorganizowanych 
przez opozycję wiosną i na początku lata 2009 roku. Za pośrednictwem SPUE w regionie 
Zakaukazia UE starała się wspomóc działania zmierzające do przekształcenia ulicznych protestów 
w poważny dialog między partią rządzącą a pozaparlamentarnymi partiami opozycyjnymi.

UE wielokrotnie przypominała władzom Gruzji o tym, że powinny w dalszym ciągu rozmawiać 
z opozycją, społeczeństwem obywatelskim i organizacjami pozarządowymi, a także o tym, że 
powinny dotrzymać obietnic, zwłaszcza w kwestiach bezpośrednio związanych z panującą w kraju 
sytuacją w zakresie praw człowieka i praworządności.

UE aktywnie uczestniczyła w działaniach związanych z rozwiązaniem konfliktu w Gruzji, w dużym 
stopniu przyczyniając się do ustabilizowania i znormalizowania sytuacji dzięki misji obserwacyjnej 
Unii Europejskiej w Gruzji (EUMM Georgia). Mandat tej misji obejmuje monitorowanie 
elementów związanych z sytuacją humanitarną, w szczególności monitorowanie sytuacji osób 
wewnętrznie przesiedlonych i ludności zamieszkującej na obszarach dotkniętych konfliktem.
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Wraz z OBWE i ONZ, UE współprzewodniczy rozmowom genewskim. Między 15 października 

2008 r. a końcem 2009 roku odbyło się osiem sesji rozmów genewskich. Równolegle z rozmowami 

prowadzonymi w ramach grupy roboczej I (kwestie bezpieczeństwa), toczyły się dyskusje grupy 

roboczej II koncentrujące się na kwestiach humanitarnych, obejmując w szczególności niezbędne 

środki praktyczne umożliwiające powrót osób wewnętrznie przesiedlonych i uchodźców, a także na 

określeniu działań koniecznych w celu poprawienia sytuacji ludności mieszkającej na obszarach 

dotkniętych konfliktem (kwestie związane z dostawami gazu i wody). 

Białoruś

Sytuacja w zakresie praw człowieka na Białorusi od dawna niepokoi UE. W październiku 2008 

roku po wyborach parlamentarnych, które odbyły się w dniu 28 września, Rada UE przyjęła 

konkluzje, w których nakreśliła politykę stopniowego wznowienia swojego zaangażowania na 

Białorusi. Podstawą takich działań było uwolnienie więźniów politycznych i pewne złagodzenie 

restrykcji wobec opozycji. Kroki te umożliwiały rozpoczęcie dialogu na temat wzmocnienia 

demokracji i poszanowania praw człowieka na Białorusi.

W listopadzie 2008 roku władze Białorusi wydały nieoficjalny dokument zawierający następujące
zobowiązania:
· Po pierwsze, rozpoczęcie konsultacji eksperckich z ODIHR w sprawie ulepszenia ordynacji 

wyborczej. Pierwsza runda konsultacji eksperckich z udziałem OBWE/ODIHR i centrum 

ustawodawczego administracji prezydenta Białorusi miała miejsce w lutym 2009 roku. 

Białoruś nie przeprowadziła jednak konsultacji z OBWE/ODIHR w zakresie proponowanych 

poprawek przed przedłożeniem ich parlamentowi, pomimo tego, że wcześniej osiągnięto co 

do tego porozumienie. Choć przyjęte poprawki służyły rozwiązaniu pewnych kwestii 

budzących niepokój, nie spełniły oczekiwań, jako że jeden z kluczowych zapisów

(pozwalający obserwatorom podróżować po Białorusi) został usunięty.

· Po drugie, zapewnienie możliwości drukowania i swobodnej dystrybucji na Białorusi 

niezależnych / opozycyjnych gazet – „Narodnaya Volya” oraz „Nasha Niva” – a także ich 

włączenie do katalogów subskrypcyjnych BelPoshta. Tak też się stało.

· Po trzecie, zorganizowanie – wraz z biurem OBWE w Mińsku i przedstawicielem OBWE ds. 

wolności mediów – okrągłego stołu na temat publikacji w Internecie i regulacji Internetu. 

Spotkanie takie odbyło się w Mińsku w dniu 24 listopada 2009 r.
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W dniu 17 listopada 2008 r. zarejestrowano ruch „O wolność”, którego liderem jest były kandydat 

na prezydenta, Aleksander Milinkiewicz. Przykładem dalszych pozytywnych działań było 

utworzenie komisji konsultacyjnych, w tym komisji ds. praw człowieka, w skład których wchodzą 

przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, a nawet opozycji. Jak dotąd jednak wydaje się, że 

komisje te nie miały żadnego wpływu na sytuację.

Zarejestrowano niektóre kluczowe organizacje pozarządowe, inne jednak wciąż czekają na decyzję 

w tej sprawie, jeszcze innym (kilkakrotnie) odmówiono rejestracji (np. organizacji pozarządowej 

działającej w sferze praw człowieka „Nowa wiosna”). Dwie niezależne gazety otrzymały 

pozwolenie na druk i dystrybucję, jednak jedenastu innym odmówiono takiego prawa. Są również 

problemy z akredytowaniem niektórych niezależnych mediów i z wykorzystywaniem klauzuli 

dotyczącej ekstremizmu w celu zamykania niezależnie nastawionych gazet. W dniu 8 lutego 2009 r. 

weszła w życie kontrowersyjna ustawa medialna, która może poddać Internet ostrzejszej kontroli.

Białoruś musi jeszcze uchylić pewne przepisy swojego kodeksu karnego, zwłaszcza zapisy 

dotyczące zniesławienia prezydenta, które wykorzystuje się przeciwko społeczeństwu 

obywatelskiemu i niezależnym mediom.

Niezależni analitycy i osoby z kręgu umiarkowanej opozycji przyznają, że działacze społeczeństwa 

obywatelskiego i opozycji nie są prześladowani w takim stopniu jak wcześniej, choć wciąż mają 

miejsce krótkoterminowe zatrzymania. Opozycja coraz częściej skarży się na „przymusowy pobór” 

do wojska. UE bacznie śledzi aktualny przebieg sprawy Nikołaja Awtuchowicza i procesu 

apelacyjnego w sprawie Artioma Dubskiego. Prześladowania ponownie nasiliły się w okresie 

przedwyborczym.

W listopadzie 2009 roku, w obliczu braku istotnych postępów w dziedzinie praw człowieka, 

pomimo pewnych zachęcających działań, UE postanowiła przedłużyć do października 2010 roku 

środki ograniczające wprowadzone przeciwko niektórym białoruskim urzędnikom. Jednocześnie, 

aby zachęcić do postępów, na ten sam okres zawieszono ograniczenia w podróżowaniu wobec 

białoruskich urzędników.

Również w 2009 roku UE wyraziła głębokie ubolewanie z powodu wyroków śmierci wydanych na 

Wasilija Juzepczuka i Andrieja Żuka. Ich przypadki stoją w sprzeczności z oświadczeniami 

wydawanymi przez władze Białorusi na temat ograniczania stosowania kary śmierci. UE 

zaapelowała do władz Białorusi o wprowadzenie moratorium na stosowanie kary śmierci w celu jej 

późniejszego zniesienia.
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W wyniku zawarciu porozumienia między ówczesnym wysokim przedstawicielem, Javierem Solaną, 

a ministrem spraw zagranicznych, Siergiejem Martynowem, w dniu 19 lutego 2009 r. UE zainicjowała 

z Białorusią dialog dotyczący praw człowieka. Po kilku rozmowach przygotowawczych pierwsza runda 

konsultacji odbyła się w Pradze w dniach 16–17 czerwca 2009 r. Jak dotąd była to jednak jedyna runda, 

głównie z uwagi na brak porozumienia co do miejsca kolejnego spotkania, ponieważ Białoruś 

sprzeciwia się temu, by posiedzenie w ramach dialogu dotyczącego praw człowieka zorganizować 

w Mińsku.

Białoruś jest jednym z sześciu krajów, które na równych prawach uczestniczą w Partnerstwie 

Wschodnim; okazała się aktywnym uczestnikiem pierwszych posiedzeń platform działających 

w ramach tego partnerstwa, w tym platformy nr 1 ds. demokracji, dobrych rządów i stabilności, 

zajmującej się również kwestiami związanymi z prawami człowieka. Władze Białorusi w o wiele 

mniejszym stopniu wspierały jednak forum społeczeństwa obywatelskiego działające w ramach 

Partnerstwa Wschodniego. Jedna z jego uczestniczek, Tatiana Szapućko, została niesłusznie 

wykreślona z listy studentów wydziału prawa Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w związku 

z udziałem w inauguracji forum społeczeństwa obywatelskiego. UE niezmiennie udziela 

społeczeństwu obywatelskiemu wsparcia w dziedzinie propagowania rozwoju demokratycznych 

i pluralistycznych warunków.

Ogólnie sytuacja w zakresie praw człowieka na Białorusi nadal jest powodem do niepokoju. UE 

zadeklarowała gotowość podjęcia pozytywnych kroków w przypadku pozytywnych zmian w tej 

dziedzinie.

Mołdawia

Rok 2009 był świadkiem politycznego kryzysu w Mołdawii, który wybuchł po wyborach 

parlamentarnych w kwietniu. Wprawdzie międzynarodowa misja obserwacji wyborów stwierdziła, 

że większość wymogów została spełniona, jednak opozycja utrzymywała, że doszło do oszustw, 

a protesty szybko przybrały gwałtowną formę. Organy ścigania zastosowały rozwiązania siłowe, 

często naruszając prawa człowieka, dopuszczając się m.in. złego traktowania osób zatrzymanych.

Powtórzone wybory parlamentarne, które odbyły się w dniu 29 lipca i w których nieznaczne zwycięstwo 

odniosły cztery partie opozycyjne, doprowadziły w końcu do utworzenia koalicyjnego rządu we wrześniu. 

UE przyjęła ten fakt z zadowoleniem, czego wyrazem było oświadczenie, w którym zaoferowała głębsze 

i silniejsze relacje z Mołdawią, a także perspektywę nowego układu o stowarzyszeniu (negocjacje w tej

sprawie rozpoczęto następnie w Kiszyniowie w dniu 12 stycznia 2010 r.).
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Rada Współpracy UE–Mołdawia, której posiedzenie odbyło się w Brukseli w dniu 21 grudnia 2009 r., 

uzgodniła, że Mołdawia musi utrzymać standardy dotyczące praw człowieka, zasady demokratyczne 

i praworządność; zaakcentowała także rolę społeczeństwa obywatelskiego. UE z aprobatą przyjęła 

zobowiązanie Mołdawii do rozwiązania nierozstrzygniętych kwestii związanych z prawami człowieka 

i zastosowania się do zaleceń ODIHR w przyszłych wyborach.

Rada Współpracy uzgodniła również, że ustanowiony zostanie regularny dialog dotyczący praw 

człowieka. (Jak dotąd, w marcu 2010 roku, odbyło się pierwsze posiedzenie w ramach tego 

dialogu). Ponadto, w ramach Partnerstwa Wschodniego, UE zgodziła się na ścisłą współpracę 

z Mołdawią w zakresie programu wszechstronnego rozwoju instytucjonalnego. Obie strony 

zgodziły się co do tego, jak ważne jest, by Mołdawia kontynuowała reformy zgodnie z planem 

działania UE–Mołdawia.

W całym przedmiotowym okresie SPUE dla Mołdawii pozostawał w bliskim kontakcie z władzami 

Mołdawii, społeczeństwem obywatelskim i organizacjami międzynarodowymi w związku 

z sytuacją w zakresie praw człowieka w tym kraju, w tym w regionie Naddniestrza. Jeden 

z doradców SPUE w Kiszyniowie cały czas pełnił rolę punktu kontaktowego ds. praw człowieka. 

W kwestiach dotyczących wydarzeń, które miały miejsce po wyborach w kwietniu, SPUE ściśle 

współdziałał także z komisarzem praw człowieka Rady Europy. Poruszał również pewne 

szczególne sprawy w rozmowach z rządem Mołdawii i władzami w Tyraspolu.

Ukraina

W 2009 roku Ukraina kontynuowała dalsze umacnianie wielu istotnych aspektów demokracji, 

w tym swobody i pluralizmu politycznego, wolności mediów i społeczeństwa obywatelskiego. 

Niemniej jednak kwestie korupcji, niezawisłości i bezstronności sądownictwa, a także skutecznego 

funkcjonowania systemu sądowego nadal budziły niepokój UE. Wciąż utrzymywały się również 

problemy związane ze złym traktowaniem więźniów przez organy ścigania, z zapewnieniem 

pełnego poszanowania zasady non-refoulement w kontekście azylantów i uchodźców oraz 

z naznaczonymi przemocą incydentami, u podłoża których stały rasizm i ksenofobia. Przeszkodą 

dla dalszych reform politycznych i działań służących wyeliminowaniu wspomnianych problemów 

była niestabilna sytuacja polityczna na Ukrainie.

Posiedzenie UE–Ukraina dotyczące sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa odbyło się 
w Luksemburgu w dniu 3 czerwca 2009 r. Wyrażono na nim mocne zobowiązanie na rzecz 
partnerstwa w oparciu o wspólnie wyznawane wartości, takie jak demokracja, prawa człowieka, 
podstawowe wolności i praworządność.
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Na posiedzeniu Rady Współpracy, które odbyło się w Luksemburgu w dniu 16 czerwca 2009 r., UE 
przypomniała o tym, że przeprowadzenie reformy konstytucyjnej w sposób przejrzysty i całościowy 
ma kapitalne znaczenie. Zachęciła Ukrainę do dalszych konsultacji z Komisją Wenecką w tym 
zakresie. Zaapelowała również do Ukrainy, by ze szczególną uwagą traktowała takie kwestie, jak 
walka z korupcją i zagwarantowanie niezawisłego sądownictwa.

Z początkiem listopada 2009 roku plan działania UE–Ukraina zainicjowany w lutym 2005 roku 
został zastąpiony nowym instrumentem – programem stowarzyszeniowym. Podobnie jak 
poprzednie dokumenty program stowarzyszeniowy zawiera część poświęconą demokracji, 
praworządności, prawom człowieka i podstawowym wolnościom.

W dniu 4 grudnia 2009 r. w Kijowie zorganizowano szczyt UE–Ukraina. Omówiono na nim 
realizację obecnego programu reform przez Ukrainę, odnotowując stałe postępy w obszarze 
wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. W trakcie szczytu podkreślono, jak ważne jest 
propagowanie reform i wzmacnianie wspólnych wartości, zwłaszcza w odniesieniu do 
poszanowania praw człowieka, demokratyzacji i praworządności; potwierdzono, że kwestie te leżą 
u podstaw stosunków między UE a Ukrainą.

Unia dla Śródziemnomorza 

Unię dla Śródziemnomorza zainicjowano na szczycie w Paryżu w dniu 13 lipca 2008 r., akcentując 
w ten sposób zobowiązanie na rzecz wzmocnienia demokracji i politycznego pluralizmu poprzez 
zwiększenie uczestnictwa w życiu politycznym oraz uznanie wszystkich praw człowieka 
i podstawowych wolności. Na szczycie potwierdzono także zamiar zbudowania wspólnej 
przyszłości opartej na pełnym poszanowaniu zasad demokracji, praw człowieka i podstawowych 
wolności – zapisanych w międzynarodowym prawie dotyczącym praw człowieka – takich jak 
upowszechnianie praw gospodarczych, społecznych, kulturalnych, obywatelskich i politycznych, 
wzmacnianie roli kobiet, poszanowanie mniejszości, walka z rasizmem i ksenofobią oraz 
pogłębianie dialogu kulturowego i zwiększanie wzajemnego zrozumienia.

Egipt

Drugie posiedzenie podkomitetu UE–Egipt ds. politycznych (obejmujących m.in. kwestie praw 

człowieka i demokracji) odbyło się w Kairze w dniach 7–8 lipca 2009 r. W trakcie posiedzenia UE 

dała wyraz swoim obawom związanym z poszanowaniem praw człowieka w wielu dziedzinach.
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Przy okazji posiedzenia Rady Stowarzyszenia w kwietniu 2009 roku UE z zadowoleniem przyjęła 

uwolnienie z przyczyn zdrowotnych Aymana Noura, jednego z głównych kandydatów w wyborach 

prezydenckich z 2005 roku, kilka miesięcy przed upływem pięcioletniego wyroku. UE kilkakrotnie 

wyrażała niepokój w związku ze sprawą Aymana Noura i uważnie obserwowała jego proces 

i zatrzymanie. UE zachęcała Egipt, by kontynuował działania na rzecz propagowania i ochrony 

praw człowieka, m.in. uwalniając wszystkich więźniów sumienia i dysydentów politycznych. UE 

zaapelowała do Egiptu, by podjął dalsze kroki w kierunku poprawy sytuacji w zakresie wolności 

wyrażania opinii i wolności prasy zgodnie z międzynarodowymi standardami, w szczególności by 

zniósł ograniczenia informacyjne dla mediów, zaprzestał aresztowań za przestępstwa prasowe 

i zniósł kary więzienia za przestępstwa związane z działalnością publicystyczną. W tym kontekście 

UE z ubolewaniem przyjęła nieustanne prześladowanie i arbitralne zatrzymywanie dziennikarzy 

i internetowych blogerów.

Na drugim posiedzeniu komitetu stowarzyszenia UE–Egipt, które odbyło się w Brukseli w dniu 14 

grudnia 2009 r., UE przyjęła do wiadomości starania Egiptu na rzecz zwiększenia praw i poprawy 

statusu kobiet, a także zwiększenia praw obywatelskich i poprawy warunków w więzieniach. 

Wyraziła również uznanie w związku z działaniami zmierzającymi do podjęcia współpracy ze 

społeczeństwem obywatelskim w ramach powszechnego okresowego przeglądu praw człowieka 

w 2010 roku. UE zwróciła uwagę na reformy konstytucyjne zainicjowane w 2007 roku, które miały 

doprowadzić do zwiększenia wolności politycznej w Egipcie, a także do zwiększenia politycznych 

i obywatelskich praw mieszkańców tego kraju; UE dodała, że Egipt może liczyć na jej wsparcie 

w tym procesie. Z myślą o zbliżających się wyborach parlamentarnych i prezydenckich, UE 

przypomniała, jak dużą wagę przywiązuje do wolnych i uczciwych wyborów, powtarzając, że jest 

gotowa pomóc Egiptowi w dostosowywaniu ram wyborczych do międzynarodowych standardów. 

UE raz jeszcze wyraziła duży niepokój w związku z utrzymującym się stanem wyjątkowym. 

Izrael

Podobnie jak w latach poprzednich, w ramach stosownych posiedzeń przewidzianych w układzie 

o stowarzyszeniu UE–Izrael, UE wciąż wyrażała poważne obawy związane z kwestią praw 

człowieka. Wspomniane posiedzenia stanowiły okazję do omówienia takich kwestii, jak 

poszanowanie praw człowieka w odniesieniu do wszystkich grup ludności, w tym w zakresie 

wolności religii i przekonań, działalności osadniczej, zatrzymania administracyjnego (również 

w odniesieniu do przypadków indywidualnych) oraz międzynarodowego prawa humanitarnego 

i międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka.
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Na czwartym posiedzeniu nieformalnej grupy roboczej UE–Izrael ds. praw człowieka, która zebrała 

się w dniu 3 września 2009 r., szczegółowo zajęto się kilkoma kwestiami związanymi z sytuacją 

panującą w Izraelu. Były to m.in. status prawny i sytuacja ekonomiczna grup mniejszościowych 

w Izraelu i środki służące zwalczaniu dyskryminacji. Przedmiotem dyskusji było także kilka 

wniosków ustawodawczych w Knesecie, które mogły mieć skutki dla zasady równego traktowania 

obywateli Izraela. W trakcie tych dyskusji dużą uwagę zwrócono na kwestie praw dziecka, w tym 

kwestię dzieci w konfliktach zbrojnych (CAAC), a także na zagadnienia dotyczące osadnictwa, np. 

przypadki przemocy ze strony osadników i przypadki burzenia domów. Ponadto strona izraelska 

poruszyła kilka zagadnień będących przedmiotem wzajemnego zainteresowania, zwłaszcza kwestię 

sytuacji w zakresie praw człowieka w krajach nienależących do UE. UE ponownie wspomniała też 

o potrzebie prowadzenia odpowiednich działań następczych dotyczących kwestii omawianych na 

poprzednich posiedzeniach.

W marcu 2009 roku przed posiedzeniem nieformalnej grupy roboczej odbyło się trzecie seminarium 

UE–Izrael poświęcone zwalczaniu antysemityzmu, rasizmu i ksenofobii; forum to umożliwiło 

dyskusję na temat tych zagadnień będących przedmiotem niepokoju obu stron.

Pogłębienie dialogu dotyczącego praw człowieka między UE a Izraelem ma zasadnicze znaczenie 

dla zacieśniania stosunków między dwiema stronami. W tym kontekście UE zamierza utworzyć 

w ramach układu o stowarzyszeniu podkomitet ds. praw człowieka, który zastąpi obecnie działającą 

nieformalną grupę roboczą.

Okupowane terytoria palestyńskie

UE stosuje wobec okupowanych terytoriów palestyńskich te same standardy, które stosuje do 

innych uczestników europejskiej polityki sąsiedztwa, pomimo wyjątkowego statusu tych 

terytoriów. Na pierwszym posiedzeniu podkomitetu ds. praw człowieka, dobrych rządów 

i praworządności z Autonomią Palestyńską, które odbyło się w Ramallah w dniu 2 grudnia 2008 r., 

niezależna komisja ds. praw człowieka przedstawiła w ogólnym zarysie sytuację w zakresie praw 

człowieka.

UE konsekwentnie wyrażała swój zdecydowany i uzasadniony sprzeciw wobec kary śmierci bez 

względu na okoliczności. Wyraziła uznanie dla Autonomii Palestyńskiej za faktyczne moratorium 

na wykonywanie kary śmierci i nadzieję, że będzie można je przekształcić w moratorium de jure.
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Ogólnie rzecz ujmując, stopień poszanowania praw człowieka i podstawowych swobód, 

w szczególności prawa do życia i bezpieczeństwa osobistego, uległ dalszemu zmniejszeniu wskutek 

aktów przemocy popełnianych przez siły Izraela i frakcje palestyńskie.

UE często się wypowiadała na temat sytuacji na okupowanych terytoriach palestyńskich. W dniu 31 

października 2008 r. wydała oświadczenie w sprawie mnożenia się nielegalnych aktów przemocy 

wobec palestyńskiej ludności cywilnej. Stanowczo potępiła akty przemocy i okrucieństwa 

popełnione przez izraelskich osadników wobec palestyńskiej ludności cywilnej. Przypomniała, że 

rząd Izraela ma obowiązek przedsięwziąć niezbędne środki w celu niezwłocznego ukrócenia tego 

zjawiska.

W dniu 26 stycznia 2009 r. Rada UE przyjęła konkluzje w sprawie bliskowschodniego procesu 

pokojowego, w których wyraziła ubolewanie z powodu strat w ludziach poniesionych w trakcie 

konfliktu w Strefie Gazy. UE zaapelowała do wszystkich stron konfliktu o pełne poszanowanie 

praw człowieka i przestrzeganie międzynarodowego prawa humanitarnego.

W listopadzie 2009 roku UE ponownie wydała oświadczenie, wyrażając poważne zaniepokojenie 

sytuacją humanitarną w Strefie Gazy i apelując o szybkie podjęcie konkretnych środków służących 

rozwiązaniu kryzysu humanitarnego w Strefie Gazy, który miał niezwykle poważne konsekwencje 

dla ludności cywilnej, której połowę stanowią dzieci.

W dniu 8 grudnia 2009 r. Rada UE przyjęła konkluzje w sprawie bliskowschodniego procesu 

pokojowego, wyrażając poważne zaniepokojenie sytuacją w Strefie Gazy i apelując o pełne 

poszanowanie międzynarodowego prawa humanitarnego.

Poza oświadczeniami, UE utrzymała misję policyjną na Terytoriach Palestyńskich, EUPOL 

COPPS, która współpracuje z Autonomią Palestyńską w zakresie ustanowienia trwałych 

i skutecznych rozwiązań dotyczących sił policyjnych. W skład zespołu wchodzą obecnie specjaliści 

w zakresie praw człowieka, których zadaniem jest przeanalizowanie palestyńskiego systemu 

sądowego, jak również eksperci sądowi, prokuratorzy i specjaliści w dziedzinie obrony prawnej.
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Jordania

W Jordanii odnotowano pewną poprawę w dziedzinie praw człowieka, demokratycznych rządów 

i praworządności. Wciąż jednak są pewne zagadnienia, które wymagają podjęcia działań, co UE 

zaznaczyła na posiedzeniach Rady Stowarzyszenia UE–Jordania w lipcu 2008 roku i w listopadzie 

2009 roku.

UE z zadowoleniem przyjęła zobowiązanie rządu do realizacji ambitnego programu reform. 

Obejmuje on m.in. nowelizację obecnej ordynacji wyborczej, a także zwiększenie niezawisłości 

sądownictwa, przy jednoczesnym zmniejszeniu jego administracyjnej zależności od rządu. UE 

poparła postępy w zakresie wdrażania ustawy o zgromadzeniach publicznych (w szczególności 

zgodnie ze stosownymi zaleceniami sformułowanymi w powszechnym okresowym przeglądzie 

praw człowieka). UE przyjęła zmianę ustawy o stowarzyszeniach, dokonaną w 2009 roku, jako 

pierwszy krok w dobrym kierunku. Jednocześnie zachęcała Jordanię, by dalej zapewniała 

przejrzyste administracyjne i prawne ramy dla organizacji pozarządowych. UE z uznaniem przyjęła 

pewne pozytywne zmiany w dziedzinie ochrony przed przemocą domową i równouprawnienia 

kobiet, jak również ochrony praw dziecka. UE z aprobatą przyjęła także faktyczne moratorium, 

jakie Jordania wprowadziła na wykonywanie kary śmierci (obowiązujące od 2006 roku), i wezwała 

Jordanię, by zniosła karę śmierci w prawie i w praktyce. Jeżeli chodzi o zwalczanie stosowania 

tortur, UE wyraziła uznanie w związku z tym, że Jordania dostosowała się do międzynarodowych 

konwencji i monitoruje sytuację w więzieniach.

UE podkreśliła pozytywne elementy, takie jak wprowadzenie po raz pierwszy w Jordanii rzecznika 

praw obywatelskich, czy też rozpoczęcie programu decentralizacyjnego w marcu 2009 roku. UE 

zdecydowanie zachęcała Jordanię do pełnego wdrożenia zaleceń przyjętych przez nią na koniec 

powszechnego okresowego przeglądu praw człowieka, któremu Jordania została poddana w lutym 

2009 roku.

Liban

W trakcie drugiego posiedzenia podkomitetu UE–Liban ds. praw człowieka, dobrych rządów 

i demokracji, które odbyło się w Brukseli w dniu 17 listopada 2008 r., podsumowano postępy 

osiągnięte w kontekście zobowiązań podjętych w tych obszarach w planie działania w ramach 

europejskiej polityki sąsiedztwa.
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Na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia w lutym 2009 roku UE stwierdziła, że trudna sytuacja 
polityczna w Libanie w istotny sposób spowolniła proces reform politycznych, a w niektórych 
dziedzinach całkowicie go zatrzymała.

Liban jest jednym z priorytetowych krajów w kontekście realizacji wytycznych UE dotyczących 
dzieci w konfliktach zbrojnych. W związku z tym UE podkreślała, jak ważna jest ochrona 
i propagowanie praw dzieci, w szczególności przez opracowanie strategii na rzecz dobra dziecka 
i związanych z nią krajowych planów działań, sformułowanie polityki ochrony dzieci oraz nasilenie 
działań służących stopniowemu eliminowaniu pracy dzieci.

UE konsekwentnie apelowała do Libanu o zniesienie kary śmierci. Minister sprawiedliwości 
przedłożył radzie ministrów projekt ustawy o zniesieniu kary śmierci jeszcze w sierpniu 2008 roku, 
ale postępy w jej przyjęciu były niewielkie. Tymczasem w 2009 roku ministerstwo zorganizowało 
kampanię na rzecz poparcia ustawy znoszącej karę śmierci.

UE wyraziła zaniepokojenie faktem, że obowiązujące w Libanie prawa i realizowana tam polityka 
dyskryminują uchodźców pod względem możliwości korzystania z podstawowych praw 
gospodarczych i społecznych. UE apelowała do Libanu o przyjęcie środków, obejmujących w razie 
potrzeby nowelizację ustawodawstwa, mających na celu poprawienie sytuacji palestyńskich 
uchodźców, zwłaszcza w odniesieniu do ich prawa do pracy i do rejestrowania własności. UE 
zachęcała również do dalszych kroków służących ochronie praw pracowników migrujących.

Wysłano unijną misję obserwacji wyborów, której zadaniem było obserwowanie wyborów 

parlamentarnych zorganizowanych w dniu 7 czerwca 2009 r. Misja stwierdziła, że piąte – od 

czasów zakończenia wojny domowej w Libanie – wybory parlamentarne przebiegły 

w spolaryzowanej, ale ogólnie pokojowej atmosferze, choć nie spełniły pewnych 

międzynarodowych standardów.

UE wspierała Specjalny Trybunał dla Libanu w początkowym okresie jego funkcjonowania po to, 

by propagować szybką realizację działań związanych z zadośćuczynieniem dla ofiar oraz by 

upowszechniać wiedzę na temat tego trybunału wśród ludności; oba te elementy są niezbędne 

trybunałowi do uzyskania legitymizacji.
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Syria

UE kontynuowała starania na rzecz zacieśnienia stosunków z Syrią, dążąc do podpisania układu 

o stowarzyszeniu UE–Syria, który to proces zawieszono w 2004 roku. Projekt układu 

zaktualizowano pod koniec 2008 roku i parafowano w dniu 14 grudnia 2008 r. UE formalnie 

wyraziła zgodę na kontynuowanie procedury podpisania układu o stowarzyszeniu w dniu 27 

października 2009 r. Syria nie wyraziła jeszcze zgody na podpisanie. Zawarcie układu 

o stowarzyszeniu umożliwiłoby Syrii i UE rozpoczęcie dialogu i współpracy dotyczących wielu 

dziedzin.

UE wielokrotnie wyrażała zaniepokojenie sytuacją w zakresie praw człowieka w Syrii, 

w szczególności w odniesieniu do obrońców praw człowieka. Oświadczenia te dotyczyły zarówno 

sytuacji ogólnej (19 września 2008 r.), jak i konkretnych przypadków: skazanie 12 sygnatariuszy 

deklaracji z Damaszku na rzecz demokratycznych zmian narodowych (5 listopada 2008 r.); 

zatrzymanie Michela Kilo i Mahmouda Issy (grudzień 2008 r.); uwięzienie Habiba Saleha (20 

marca 2009 r.); uwięzienie Meshala Tammo (14 maja 2009 r.). Inne przypadki również były 

przedmiotem rozmów z władzami.

Syryjskie władze z niechęcią odnoszą się do rozmów na temat praw człowieka z innymi stronami, 

w tym z UE, powołując się przy tym na kwestie związane z suwerennością narodową. 

Przedstawiciele UE nadal pozostawali w kontakcie z obrońcami praw człowieka i obserwowali 

przebieg procesów sądowych. Władze wykazały otwartość na rozmowy z Komisją Europejską 

dotyczące przygotowywanej ustawy o organizacjach pozarządowych. W dziedzinie praw kobiet 

i dzieci rząd wykazuje coraz większe zaangażowanie na rzecz szybszego wdrożenia konwencji 

ONZ w tym zakresie.

Od wybuchu wojny w Iraku Syria zmaga się z masowym napływem uchodźców. Aby pomóc Syrii 

w rozwiązaniu tej kwestii, 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 irackich uchodźców, zwłaszcza gotowość 

do współdziałania z UE w tej kwestii, i zezwolenie na rejestrację organizacji pozarządowych 

działających głównie w sferze rozwoju społecznego i gospodarczego (14 międzynarodowych 

organizacji pozarządowych zostało zarejestrowanych specjalnie po to, by świadczyć pomoc irackim 

uchodźcom) jest krokiem w kierunku poprawy stosunków między obiema stronami.
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Tunezja

Propagowanie poszanowania praw człowieka jest głównym celem zorganizowanego dialogu 

między UE a Tunezją. Na siódmym posiedzeniu Rady Stowarzyszenia między UE a Tunezją, które 

odbyło się w Brukseli w dniu 11 listopada 2008 r., omówiono zmiany polityczne w Tunezji 

i kwestie związane z prawami człowieka. Drugie posiedzenie podkomitetu ds. praw człowieka 

i demokracji odbyło się w dniu 17 października 2008 r., trzecia sesja – zaplanowana na grudzień 

2009 roku – odbyła się w dniu 25 lutego 2010 r.

Przyjmując do wiadomości kroki podejmowane przez Tunezję w odniesieniu do praw człowieka, 

UE wykorzystywała dialog do tego, by poruszać konkretne zagadnienia dotyczące doniesień na 

temat wykonywania przepisów prawnych i proceduralnych w odniesieniu do procesów sądowych, 

warunków w miejscach zatrzymania i do traktowania więźniów. UE zwracała się również do władz 

Tunezji o przedstawianie informacji na temat środków przyjmowanych w celu zapobiegania 

nadużyciom w dziedzinie zatrzymań lub karania takich nadużyć.

UE przyjęła także do wiadomości budzące niepokój doniesienia dotyczące poszanowania wolności 

wyrażania opinii i wolności mediów oraz wolności zrzeszania się. Niedawne wybory wykazały 

istotne uchybienia w zapewnieniu poszczególnym kandydatom i partiom równych warunków. 

W kontekście wyborów zgłaszano również domniemane przypadki prześladowania dziennikarzy 

i obrońców praw człowieka. Organizacje pozarządowe działające w sferze obrony praw człowieka 

często napotykały rozmaite utrudnienia w swej działalności.

W perspektywie bardziej ogólnej sytuacja polityczna w Tunezji nie zmieniła się po wyborach 

prezydenckich i parlamentarnych, które odbyły się w dniu 25 października 2009 r. Prezydent Ben 

Ali, który jest u władzy od 22 lat, został wybrany na piątą kadencję, otrzymując 89,62% głosów. 

Według oficjalnych danych frekwencja wyniosła 89,4%. Jeżeli chodzi o wybory parlamentarne, 

RCD (Rassemblement Constitutionnel Démocratique), partia rządząca od odzyskania 

niepodległości w 1956 roku, otrzymała 85% głosów, co przekłada się na 161 z 214 miejsc 

w parlamencie.
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Algieria

Od swego wejścia w życie we wrześniu 2005 roku układ o stowarzyszeniu UE–Algieria stanowi 

ramy dialogu dotyczącego praw człowieka i demokracji. Czwarte posiedzenie Rady Stowarzyszenia 

UE–Algieria, które odbyło się w Luksemburgu w dniu 16 czerwca 2009 r., było dla UE okazją do 

zaproponowania, by ten dialog pogłębić. Zgodnie z praktyką stosowaną w relacjach z innymi 

krajami UE wyraziła pragnienie ustanowienia konkretnego podkomitetu ds. praw człowieka. 

Algieria zobowiązała się przedłożyć propozycję ustanowienia podkomitetu ds. dialogu 

politycznego, bezpieczeństwa i praw człowieka, w skład którego wchodziliby przedstawiciele obu 

stron. UE zachęcała również władze Algierii do wzmocnienia niezależności krajowej komisji 

konsultacyjnej ds. propagowania i ochrony praw człowieka.

UE przyjmowała także do wiadomości szczególne kwestie, z którymi borykała się Algieria 

w kontekście pojednania narodowego, jak również napiętą sytuację w zakresie bezpieczeństwa. 

Algieria kontynuuje walkę z aktami terroru popełnianymi przez Organizację Al-Kaidy w Islamskim 

Maghrebie (AQIM) – grupę związaną z Al-Kaidą. Wciąż obowiązuje stan wyjątkowy, donoszono 

także o przypadkach tortur, tajemnych ośrodkach zatrzymań i wymuszonych zaginięciach. UE 

wyrażała pogląd, że środki bezpieczeństwa nie powinny prowadzić do ograniczania praw 

podstawowych. UE bacznie obserwuje sytuację w dziedzinie wolności religii i sumienia.

Wybory prezydenckie, zorganizowane w dniu 9 kwietnia 2009 r., nie przyniosły żadnej zmiany 

w sytuacji politycznej kraju. Prezydent Bouteflika został wybrany na trzecią kadencję, otrzymując 

90,24% głosów. Stało się to możliwe dzięki zmianie konstytucji, która pozwoliła mu ubiegać się 

o urząd po raz trzeci. Frekwencja wyniosła 74,54%. Pomimo tego, że działają podstawowe 

instytucje i obowiązują konstytucyjne procedury, system polityczny musi ulec istotnej przemianie, 

tak by sprzyjać faktycznemu uczestnictwu obywateli i społeczeństwa obywatelskiego.
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Maroko

Czwarte posiedzenie podkomitetu UE–Maroko ds. praw człowieka, demokratyzacji i dobrych 

rządów odbyło się w Brukseli w dniu 24 lipca 2009 r. Była to jak dotąd ostatnia runda 

szczegółowych rozmów na tematy związane z praworządnością. Tematem posiedzenia było 

również funkcjonowanie systemu sądowego, a także propagowanie praw człowieka 

i podstawowych wolności.

Ósme posiedzenie Rady Stowarzyszenia UE–Maroko odbyło się w Brukseli w dniu 7 grudnia 2009 r. 

UE skorzystała ze sposobności, by wyrazić uznanie dla reform podejmowanych przez Maroko 

w ostatnich latach na rzecz umacniania praw człowieka i poszerzenia zakresu swobód jednostki. UE 

popiera Maroko w przygotowywaniu krajowej strategii i planu działania w tych dziedzinach.

UE wspierała także prace Komisji Sprawiedliwości i Pojednania (Instance Equité et Réconciliation 

– IER) mające na celu wypracowanie nowej kultury poszanowania praw człowieka. UE zachęcała 

Maroko do kontynuowania zdecydowanej reformy wymiaru sprawiedliwości.

W odniesieniu do wyborów lokalnych, które odbyły się w dniu 12 czerwca 2009 r., UE 

z zadowoleniem przyjęła reformy (np. nowy kodeks wyborczy) wprowadzone w celu zapewnienia 

całemu procesowi wyborczemu powodzenia. UE z aprobatą przyjęła również znaczny wzrost liczby 

kobiet wybranych w tych wyborach, częściowo dzięki zmianie ustawodawstwa.

UE z zadowoleniem przyjęła reformę kodeksu rodzinnego mającą zwiększać rolę kobiet 

w społeczeństwie. Poczyniono wielkie wysiłki, by walczyć z przemocą wobec kobiet, czego 

przejawem było w szczególności ustanowienie systemu informacyjnego i organizowanie kampanii 

służących podnoszeniu świadomości społecznej.

Przedmiotem niepokoju UE są głównie istotne uchybienia w zakresie wolności zrzeszania się 

i wolności wyrażania opinii. W ostatnim czasie UE odnotowała także pogorszenie sytuacji 

obrońców praw człowieka, zwłaszcza obrońców pochodzących z Sahary Zachodniej.



8363/1/10 REV 1 dh/JP/lw 148
ZAŁĄCZNIK DGE HR PL

Sahara Zachodnia

W dialogu prowadzonym zarówno z Marokiem, jak i Algierią, UE w dalszym ciągu monitorowała 

kwestię Sahary Zachodniej, w szczególności w odniesieniu do kwestii humanitarnych związanych 

z konfliktem. UE przywiązuje ogromną uwagę do poprawienia sytuacji w zakresie praw człowieka 

w regionie Sahary Zachodniej, gdzie utrzymywały się problemy związane z wolnością wyrażania 

opinii i wolnością zgromadzeń. UE w pełni popiera zaangażowanie sekretarza generalnego ONZ 

i jego osobistego wysłannika na rzecz Sahary Zachodniej; apelowała również do stron, by 

kontynuowały negocjacje pod auspicjami ONZ w celu wypracowania sprawiedliwego, trwałego 

i wzajemnie akceptowanego politycznego rozwiązania. W sierpniu 2009 roku w Dürnstein 

w Austrii miały miejsce nieformalne rozmowy, których celem było wznowienie poszukiwań 

takiego rozwiązania.

Libia

W listopadzie 2008 roku UE rozpoczęła negocjacje z Libią w celu zawarcia umowy ramowej. Do 

końca 2009 roku odbyło się pięć rund negocjacyjnych, a w 2010 roku zaplanowano kolejne. 

Umowa ta ma zapewnić odpowiednie ramy dialogu politycznego. Poszanowanie praw człowieka 

i zasad demokratycznych będzie jednym z podstawowych elementów umowy. Umowa będzie 

ponadto przewidywać, że strony będą współpracować w dziedzinie poszanowania i wzmacniania 

praw człowieka, a także rozwoju i umacniania instytucji demokratycznych, dobrych rządów 

i praworządności. W 2009 roku osiągnięto postępy w negocjacjach dotyczących politycznych 

aspektów umowy.

6.3 Rosja i Azja Środkowa

Rosja

UE i Rosja w dalszym ciągu zajmowały się kwestią praw człowieka na wszystkich poziomach 

prowadzonego dialogu politycznego. Zgodnie ze swoim trwałym i konsekwentnym zobowiązaniem 

dotyczącym praw człowieka UE korzystała ze wszystkich sposobności, by uświadomić swoim 

rosyjskim partnerom, jak dużą wagę przywiązuje do poszanowania praw człowieka 

i praworządności – elementów stojących u podstaw wzajemnych relacji. Podkreślała również, jak 

ważne jest przestrzeganie zobowiązań, jakie niesie ze sobą członkostwo w Radzie Europy i OBWE.
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W przedmiotowym okresie prezydent Miedwiediew osobiście akcentował skalę wyzwań, przed 
jakimi stoi Federacja Rosyjska. Wśród nich znajduje się niezadowalające funkcjonowanie 
społeczeństwa obywatelskiego, ograniczenia podstawowych wolności (takich jak wolność 
wyrażania opinii, zrzeszania się i zgromadzeń), korupcja i ogólnie słabe wyniki organów wymiaru 
sprawiedliwości i ścigania w zwalczaniu bezkarności. Rozpatrywane łącznie, elementy te stanowią 
duże wyzwanie, któremu trzeba sprostać, aby zapewnić obywatelom Rosji długotrwały dobrobyt 
i wysoką jakość życia. UE kilkakrotnie podkreślała, że jest gotowa współpracować z władzami 
Rosji w kwestii określenia konkretnych kroków służących poprawieniu sytuacji w zakresie praw 
człowieka i propagowaniu demokratycznych zasad.

Znaczenie, jakie ma poszanowanie demokratycznych zasad i praw podstawowych, znajduje również 
odzwierciedlenie w wytycznych odnoszących się do nowej umowy o partnerstwie i współpracy 
między UE a Rosją, która jest przedmiotem toczących się już negocjacji.

Konsultacje poświęcone właśnie prawom człowieka, uzgodnione po raz pierwszy na szczycie UE–
Rosja w Hadze w listopadzie 2004 roku, miały w przedmiotowym okresie trzy odsłony: 
21 października 2008 r. w Paryżu, 26 maja 2009 r. w Brukseli i 5 listopada 2009 r. w Sztokholmie.

Wszystkie trzy posiedzenia były zorganizowane według tego samego wzorca. Niektóre poruszone 
kwestie były przedmiotem wspólnego zainteresowania. Należało do nich funkcjonowanie 
społeczeństwa obywatelskiego; praworządność i reforma sądownictwa; ochrona praw człowieka 
w kontekście walki z terroryzmem; oraz zwalczanie rasizmu, ksenofobii i dyskryminacji. UE 
ponownie wyrażała także niepokój w odniesieniu do pewnych spraw związanych z konkretnymi 
kwestiami dotyczącymi praw człowieka w Federacji Rosyjskiej. Tu należy wymienić m.in. wolność 
mediów, wyrażania opinii i zgromadzeń; prawa osób należących do mniejszości; oraz sytuację 
obrońców praw człowieka, w tym konkretne przypadki. Dyskusje dotyczyły również obaw Rosji 
związanych z prawami człowieka w UE.

Zgodnie z praktyką UE polegającą na przedstawianiu opinii społeczeństwa obywatelskiego na 

posiedzeniach w sprawie praw człowieka organizowanych z krajami nienależącymi do UE, przed 

konsultacjami odbywały się spotkania UE z przedstawicielami rosyjskich i międzynarodowych 

organizacji pozarządowych. Niestety stwierdzono, że jak dotąd nie udało się w pełni rozwinąć 

możliwości, jakie dają konsultacje na temat praw człowieka.
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Kwestię praw człowieka poruszano także w trakcie szczytów UE–Rosja i licznych posiedzeń na 

szczeblu ministerialnym, na których zwyczajowo dokonuje się przeglądu postępów osiągniętych 

w ramach tzw. czterech obszarów. Prawa człowieka są rozpatrywane w obrębie wspólnego obszaru 

wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, który obejmuje też terroryzm, nielegalną migrację 

i przestępczość transgraniczną, w tym przemyt. Zagadnienia te były przedmiotem rozmów na trzech 

szczytach zorganizowanych w przedmiotowym okresie: w Nicei (14 listopada 2008 r.), 

Chabarowsku (21–22 maja 2009 r.) i Sztokholmie (18 listopada 2009 r.).

Poza takimi regularnymi rozmowami, UE zabierała głos, reagując na pewne konkretne ataki na 
obrońców praw człowieka, dziennikarzy i działaczy organizacji pozarządowych. UE zaapelowała 
do rosyjskich władz, by postawiły przed sądem sprawców tych przestępstw i podjęły skuteczne 
kroki na rzecz zagwarantowania warunków, w których obrońcy praw człowieka będą mogli 
swobodnie działać i nie będą się musieli obawiać przemocy, prześladowań i innych 
nieuprawnionych form nacisku.

We wrześniu 2008 roku UE wydała oświadczenie, w którym zaapelowała do rosyjskich władz, by 
wyjaśniły sprawę śmierci Magomeda Jewłojewa w Nazraniu, w Inguszetii. Był on właścicielem 
niezależnej strony internetowej „ingushetiya.ru” relacjonującej wydarzenia na Kaukazie. 

W grudniu 2008 roku UE wydała oświadczenie, w którym wyraziła głębokie zaniepokojenie 
w związku z nalotem policji na biura stowarzyszenia Memoriał w Petersburgu. Organizacja ta jest 
znana z dokumentowania ofiar politycznych represji, propagowania społeczeństwa obywatelskiego, 
demokracji, praw człowieka i praworządności w krajach wchodzących w skład Wspólnoty 
Niepodległych Państw. W dniu 15 lipca 2009 r. UE potępiła zabójstwo Natalii Estemirowej, 
czołowej obrończyni praw człowieka i działaczki Memoriału, której ciało znaleziono w Inguszetii 
tego samego dnia. W październiku 2009 roku UE z zadowoleniem przyjęła decyzję Parlamentu 
Europejskiego o przyznaniu Memoriałowi nagrody im. Sacharowa za krzewienie wolności 
przekonań za 2009 rok.

W dniu 21 stycznia 2009 r. UE wyraziła niepokój w związku z zabójstwem prawnika zajmującego 

się kwestiami praw człowieka Stanisława Markiełowa oraz dziennikarki „Nowej Gazety” Anastazji 

Baburowej.

Ponadto w dniu 12 sierpnia 2009 r. UE potępiła zabójstwo obrończyni praw człowieka Zaremy 

Sadułajewej i jej męża Alika Dżabraiłowa.
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Azja Środkowa

Od jej przyjęcia przez Radę Europejską obradującą w dniach 21–22 czerwca 2007 r., unijna 

strategia nowego partnerstwa z Azją Środkową zapewnia ogólne ramy stosunków UE z Azją 

Środkową. Zgodnie z założeniami strategii podstawą długoterminowej stabilności politycznej 

i rozwoju gospodarczego w Azji Środkowej są prawa człowieka, praworządność, dobre rządy 

i demokratyzacja. Kwestie praw człowieka były zatem przedmiotem rozmów z każdym państwem 

Azji Środkowej, z wykorzystaniem różnych kanałów, takich jak spotkanie krajowych 

koordynatorów w dniu 30 kwietnia 2009 r. w Brukseli, posiedzenie ministerialne UE–Azja 

Środkowa w Duszanbe w dniach 29–30 kwietnia 2009 r. i otwarta konferencja ministerialna UE–

Azja Środkowa w Brukseli w dniach 15–16 września 2009 r.

Zgodnie ze strategią UE ustanowiła zorganizowany dialog dotyczący praw człowieka z każdym

krajem regionu. Do listopada 2009 roku odbyły się dwie sesje w ramach takiego dialogu z każdym 

z pięciu krajów Azji Środkowej. Z uwagi na określone wrażliwe punkty rozmowy bywały czasami 

trudne, ale okazywały się przy tym otwarte i szczere, obejmując wszystkie kwestie będące 

przedmiotem niepokoju, również indywidualne przypadki. Wyrażano ogólne zainteresowanie 

zbadaniem możliwości praktycznej współpracy w zakresie wymiany unijnych doświadczeń 

zgromadzonych w obszarze zajmowania się kwestiami praw człowieka i demokratyzacji.

Każdy taki dialog był przygotowywany w ścisłej współpracy z przedstawicielami społeczeństwa 
obywatelskiego na szczeblu lokalnym i międzynarodowym. Również seria seminariów 
zorganizowanych przez Komisję Europejską z czterema z krajów Azji Środkowej była okazją do 
zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego. W trakcie ożywionych i konstruktywnych dyskusji 
uczestnicy tych seminariów rozmawiali na temat międzynarodowych standardów, najlepszych 
praktyk europejskich oraz przepisów prawa krajowego i ich zastosowania w praktyce. Seminaria te 
umożliwiły wymianę poglądów między przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, 
pracownikami naukowymi i urzędnikami państwowymi z Europy i Azji Środkowej. W ujęciu 
ogólnym zaowocowały one sformułowaniem szczegółowych zaleceń dotyczących zmian 
ustawodawczych i praktycznych koniecznych, by zapewnić pełne przestrzeganie 
międzynarodowych i krajowych standardów; zalecenia te zaprezentowano następnie w trakcie 
oficjalnych seminariów.
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Następstwem dialogów i seminariów były kontakty utrzymywane między organami krajowymi 
a delegaturami UE, a także finansowanie projektów w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz 
Wspierania Demokracji i Praw Człowieka na Świecie. Programy i projekty współpracy dwustronnej 
opracowano również z krajami Azji Środkowej na szczeblu krajowym. UE wspierała rozmaite 
dziedziny, m.in. reformy systemu sądowego i systemu resocjalizacji, a także budowanie 
świadomości w zakresie praw człowieka.

Zgodnie z założeniami strategii wypracowano regionalną inicjatywę w dziedzinie praworządności 
dla Azji Środkowej; rolę głównych koordynatorów inicjatywy pełnią Niemcy i Francja. Pierwsza 
konferencja ministerialna UE–Azja Środkowa pod hasłem „Praworządność podstawą rozwoju” 
miała miejsce w Brukseli w dniach 27–28 listopada 2008 r. W konferencji wzięli udział 
ministrowie, urzędnicy wysokiego szczebla i eksperci z państw członkowskich UE i krajów Azji 
Środkowej.

W ramach wspomnianej inicjatywy z udziałem ekspertów z Azji Środkowej i UE odbyły się dwa 
regionalne seminaria na temat szkolenia prawnego i procedur karnych; w trakcie tych seminariów 
wypracowano wspólne wnioski, które zostaną wykorzystane do celów współpracy. Trwa realizacja 
nowego projektu, w którym uczestniczą Komisja Wenecka i Rada Europy, i który jest 
współfinansowany przez Komisję i Niemcy; jego celem jest propagowanie roli Rady Europy jako 
organu wspierającego reformy z zakresu praworządności w regionie. Ponadto praworządność 
i reforma sądownictwa stanowią uzgodniony obszar zainteresowania w ramach dwustronnej 
pomocy UE dla kilku krajów Azji Środkowej.

UE nieustannie podnosiła również kwestie związane z prawami człowieka na posiedzeniach Rady 

Współpracy i Komitetu Współpracy odbywających się z udziałem państw regionu, jak również na 

spotkaniach w ramach innych forów w przypadku braku stosownych umów. W najbardziej 

palących kwestiach wystosowano pewną liczbę dwustronnych démarche wobec krajów tego 

regionu.

Uczestniczenie w realizacji polityki UE w zakresie praw człowieka jest elementem mandatu SPUE 

dla Azji Środkowej, Pierre'a Morela, który w dalszym ciągu poruszał kwestie praw człowieka 

w trakcie swoich wizyt w regionie i w swoich kontaktach dwustronnych.
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Za pomocą dialogu i wspólnych projektów UE ściśle współpracowała z OBWE, Radą Europy, ONZ 

i Wysokim Komisarzem NZ ds. Praw Człowieka, w szczególności jego regionalnym biurem 

w Biszkeku.

Kazachstan

Z uwagi na zbliżające się przewodnictwo Kazachstanu w OBWE w roku 2010 UE nieustannie 
apelowała do władz w Kazachstanie, by wprowadzały dalsze reformy polityczne, zwłaszcza 
w zakresie wolności zgromadzeń, wolności religii, roli społeczeństwa obywatelskiego i organizacji 
pozarządowych, sytuacji opozycji politycznej i wolności mediów. Druga sesja dialogu dotyczącego 
praw człowieka między UE a Kazachstanem miała miejsce w Brukseli w dniu 21 października 2009 
r. W dniu 17 listopada 2009 r. na 11. posiedzeniu Rady Współpracy UE–Kazachstan podkreślono, 
że bliższym relacjom dwustronnym muszą towarzyszyć wspólnie wyznawane wartości, takie jak 
demokracja, praworządność i poszanowanie praw człowieka. Ponadto delegatura UE 
w Kazachstanie organizowała co miesiąc trójstronne posiedzenia, w ramach których spotykały się 
władze krajowe i lokalne organizacje pozarządowe. W dniach 29–30 czerwca 2009 r. w Ałma-Acie 
zorganizowano seminarium na temat społeczeństwa obywatelskiego dotyczące reformy 
sądownictwa i miejsc zatrzymań. UE z aprobatą przyjęła fakt, że Kazachstan ratyfikował Protokół 
fakultatywny do Konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, 
nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.

Republika Kirgiska

UE skorzystała ze sposobności, jaką dało 10. posiedzenie Rady Współpracy w dniu 22 lipca 2008 r.,
aby wyrazić zaniepokojenie wydarzeniami, które miały miejsce w Republice Kirgiskiej, szczególnie 
w obszarze wolności mediów i wolności zgromadzeń. Zaapelowała do kirgiskich władz o poprawę 
sytuacji w zakresie praw człowieka i podstawowych wolności, zgodnie z podjętymi 
zobowiązaniami międzynarodowymi. Zaakcentowała ten element przy okazji obu rund dialogu 
dotyczącego praw człowieka między UE a Republiką Kirgiską, które odbyły się w Biszkeku (28 
października 2008 r.) i Brukseli (13 października 2009 r.). Od tych posiedzeń w ramach dialogu 
dotyczącego praw człowieka UE dawała ponownie wyraz swoim obawom w związku z licznymi 
atakami na aktywnych politycznie kirgiskich dziennikarzy. We współpracy z kirgiskim 
Ministerstwem Spraw Zagranicznych Komisja Europejska zorganizowała dla przedstawicieli 
społeczeństwa obywatelskiego seminarium na temat praw dzieci i praw więźniów (Biszkek, 5–6 
marca 2009 r.). UE z zadowoleniem przyjęła fakt, że Republika Kirgiska ratyfikowała protokół 
fakultatywny do Konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, 
nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.
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Tadżykistan

Dwie pierwsze rundy dialogu dotyczącego praw człowieka między UE a Tadżykistanem odbyły się 

w dniach 31 października 2008 r. i 23 września 2009 r. w Duszanbe. UE skorzystała z okazji, by 

odnieść się do problemów napotykanych przez Tadżykistan na drodze ku stabilizacji: sytuacja 

gospodarcza ludności pozostaje ciężka, wolność mediów jest ograniczona, istnieją uchybienia 

w organizacji wyborów, a społeczeństwu obywatelskiemu trudno się rozwijać. UE wyraziła także 

niepokój związany z trudnymi warunkami działania organizacji pozarządowych w tym kraju, 

a także ograniczaniem wolności religijnych. Pierwsze seminarium na temat społeczeństwa 

obywatelskiego między UE a Tadżykistanem na temat prawa do rzetelnego procesu sądowego 

i niezależności sądownictwa odbyło się w Duszanbe w dniach 10–11 lipca 2009 r.

Turkmenistan

W dniu 30 czerwca 2009 r. UE i Turkmenistan przeprowadziły w Brukseli drugą rundę dialogu 
dotyczącego praw człowieka. Przyjęcie nowej konstytucji, jak również powszechny okresowy 
przegląd praw człowieka dotyczący Turkmenistanu dokonany w grudniu 2008 roku na forum Rady 
Praw Człowieka działającej przy ONZ zapewniły UE przydatny kontekst odniesienia się do sytuacji 
w zakresie praw człowieka w Turkmenistanie, ze zwróceniem szczególnej uwagi na 
funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego, wolność mediów, wolność myśli i religii, swobodę 
przemieszczania się / przymusowe wysiedlenie oraz reformę sądownictwa. UE poruszyła również 
konkretne kwestie związane z niezawisłością sądownictwa, wolnością wyrażania opinii, zrzeszania 
się i zgromadzeń, warunkami w więzieniach i torturami. W trakcie czerwcowego posiedzenia 
w ramach dialogu strona turkmeńska ponownie otrzymała wykaz konkretnych przypadków 
dotyczących praw człowieka i zgodziła się ustosunkować do niego w formie pisemnej; w chwili 
sporządzania niniejszego sprawozdania nie otrzymano jednak jeszcze żadnej odpowiedzi.

Uzbekistan

W okresie, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie, UE stopniowo usunęła środki ograniczające 
wprowadzone wobec Uzbekistanu po wydarzeniach w Andiżanie w maju 2005 roku. Najpierw, 
w listopadzie 2008 roku, UE postanowiła nie przedłużać ograniczeń w podróżowaniu mających 
zastosowanie wobec niektórych osób. Następnie, po dokonaniu przeglądu sytuacji, w październiku 
2009 roku UE postanowiła nie przedłużać embarga na dostawy broni i związanego z nią 
wyposażenia.
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UE powtarzała, że jest gotowa zacieśnić stosunki z Uzbekistanem w oparciu o pozytywne kroki już 
podjęte przez władze. Wśród tych kroków można wymienić: uwolnienie niektórych obrońców praw 
człowieka; wznowienie wizyt Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża w więzieniach; 
zniesienie kary śmierci; poprawę warunków w miejscach zatrzymania; wprowadzenie zakazu 
aresztowania obywatela bez zezwolenia sądu; ratyfikację konwencji przeciwko pracy dzieci; 
postępy w wykonywaniu niektórych zobowiązań w ramach OBWE; kontynuację reformy 
sądownictwa; oraz aktywny udział Uzbekistanu w unijnej inicjatywie w dziedzinie praworządności 
dla Azji Środkowej.

Niemniej jednak UE wyrażała nieustające zaniepokojenie sytuacją w zakresie praw człowieka 
w Uzbekistanie i zaapelowała o: uwolnienie wszystkich uwięzionych obrońców praw człowieka 
i więźniów sumienia; niezakłócone działanie organizacji pozarządowych w całym kraju; pełną 
współpracę z wszystkimi stosownymi specjalnymi sprawozdawcami ONZ; zagwarantowanie 
wolności wypowiedzi i mediów; oraz wdrożenie konwencji przeciwko pracy dzieci.

UE zobowiązała się do bacznego i stałego monitorowania sytuacji w zakresie praw człowieka 

w Uzbekistanie oraz do omówienia i dokonania oceny postępów w ciągu jednego roku. Rada 

zauważyła również, że zakres i jakość dialogu UE–Uzbekistan, a także zakres i jakość współpracy 

dwustronnej będą uzależnione od reform i postępów czynionych przez Uzbekistan w wyżej 

wymienionych obszarach.

Trzecia runda dialogu między UE a Uzbekistanem dotyczącego praw człowieka odbyła się w dniu 9 

czerwca 2009 r. w ramach Podkomitetu ds. Sprawiedliwości, Spraw Wewnętrznych, Praw 

Człowieka i Kwestii Pokrewnych. UE poruszyła rozmaite przypadki indywidualne, jak również 

szeroki wachlarz kwestii dotyczących sytuacji w zakresie praw człowieka w Uzbekistanie, w tym 

wolności wyrażania opinii, warunków w więzieniach i możliwości odwiedzania więzień, wolności 

religii, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i reformy sądownictwa.

Pierwsze unijno-uzbeckie seminarium na temat społeczeństwa obywatelskiego pod hasłem 

„Liberalizacja mass mediów – ważny element demokratyzacji społeczeństwa” odbyło się 

w Taszkiencie w dniach 2–3 października 2008 r., nie zaowocowało ono jednak sformułowaniem 

żadnych wspólnych zaleceń.
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6.4 Afryka

Unia Afrykańska (UA)

Zainicjowany w 2008 roku i organizowany dwa razy w roku dialog dotyczący praw człowieka 
między UE a UA stał się istotnym forum, na którym omawiane są sposoby wypełniania zobowiązań 
UE i UA dotyczących praw człowieka i demokracji. Dialog ten przewiduje również większą 
koordynację działań obu organizacji na forach międzynarodowych, w tym na forum Rady Praw 
Człowieka działającej przy ONZ, w takich dziedzinach jak kobiety, pokój i bezpieczeństwo. Co nie 
mniej istotne, dał także UE sposobność do poruszania wielu kwestii związanych z prawami 
człowieka na kontynencie afrykańskim, również w odniesieniu do konkretnych sytuacji 
w poszczególnych krajach.

Przed posiedzeniem w ramach dialogu dotyczącego praw człowieka w kwietniu 2009 roku, 
w Brukseli zorganizowano pierwsze seminarium na temat społeczeństwa obywatelskiego 
z udziałem organizacji pozarządowych zarówno z Europy, jak i Afryki; tematem seminarium było 
ustawodawstwo dotyczące społeczeństwa obywatelskiego i zwalczanie tortur. Zalecenia 
sformułowane w trakcie seminarium omówiono na posiedzeniu poświęconemu dialogowi; będą one 
również monitorowane przy okazji kolejnych seminariów.

Partnerstwo UE–Afryka na rzecz rządów demokratycznych i praw człowieka przewiduje kanał 
służący propagowaniu praw człowieka w Afryce, w tym wsparcie na rzecz afrykańskich 
mechanizmów praw człowieka, takich jak afrykański mechanizm wzajemnej oceny.

W uzupełnieniu stosunków między UE i UA okazją do podejmowania kwestii praw człowieka 
bezpośrednio z krajowymi władzami w afrykańskich krajach partnerskich jest dialog prowadzony 
na mocy art. 8 umowy z Kotonu; przykładem może być posiedzenie poświęcone dialogowi 
z Erytreą w marcu 2009 roku. Szczególne dialogi dotyczące praw człowieka zostały 
przeprowadzone z Nigerią i Republiką Południowej Afryki w grudniu 2009 roku.

Angola

W dniu 5 września 2008 r. w Angoli odbyły się pierwsze od 16 lat wybory parlamentarne, 
pozwalając odłożyć na bok lata wojny i konfliktu wewnętrznego. Unijna misja obserwacji wyborów 
potwierdziła wysoką frekwencję i znaczący stopień tolerancji politycznej, choć pojawiły się 
problemy z dostępem mediów i relacjonowaniem wydarzeń przez media, a także problemy 
z organizacją wyborów.
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Koordynując swoje działania z działaniami partnerów-darczyńców, UE poparła zorganizowanie 

2. i 3. konferencji narodowej (listopad 2008 i 2009 roku), zaś lokalna unijna grupa tematyczna ds. 

sposobu sprawowania rządów i praw człowieka dokonała przeglądu ogólnej sytuacji w zakresie 

praw człowieka. W grudniu 2008 roku szefowie misji UE zarekomendowali podjęcie kwestii 

sposobu sprawowania rządów i praw człowieka w ramach dialogu politycznego na mocy art. 8 

umowy z Kotonu, jednak dialog w tym obszarze pozostał nieformalny. Jednocześnie UE wyraziła 

gotowość do zintensyfikowania dialogu politycznego i współpracy z wykorzystaniem inicjatywy 

„Angola–UE: Wspólna droga naprzód” (rozpoczętej przez prezydencję szwedzką w listopadzie 

2009 roku) w oparciu o poszanowanie praw człowieka, dobrych rządów, zasad demokratycznych 

i praworządności.

Burundi

Wprawdzie sytuacja polityczna w Burundi uległa w 2009 roku znaczącej poprawie, UE jest jednak 

w dalszym ciągu zaniepokojona kwestią poszanowania praw człowieka w tym kraju. Kwestie praw 

człowieka, wyborów i roli społeczeństwa obywatelskiego były istotnymi punktami programu 

dialogu prowadzonego z Burundi na mocy art. 8. W analizowanym okresie UE przeprowadziła 

kilka démarche i wydała kilka oświadczeń, w tym na temat traktowania albinosów (grudzień 2008), 

uznania zachowań homoseksualnych za niezgodne z prawem (kwiecień i maj 2009), zatrzymania 

działaczy związków zawodowych i dziennikarzy, a także na temat bezkarności. UE z zadowoleniem 

przyjęła zniesienie w dniu 22 kwietnia 2009 r. kary śmierci w Burundi. UE finansuje w Burundi 

kilka projektów, wykorzystując w tym celu Europejski Instrument na rzecz Wspierania Demokracji 

i Praw Człowieka na Świecie.

Czad

W ramach swojej polityki bezpieczeństwa i obrony w dniu 28 stycznia 2008 r. UE rozpoczęła 

przejściową operację wojskową we wschodnim Czadzie i na północnym wschodzie Republiki 

Środkowoafrykańskiej (EUFOR Tchad/RCA). Stało się to zgodnie z rezolucją Rady 

Bezpieczeństwa ONZ nr 1778 (2007), w której zaaprobowano rozmieszczenie w Czadzie 

i w Republice Środkowoafrykańskiej sił o wielowymiarowym charakterze. Operację prowadzono 

od 15 marca 2008 r. do 15 marca 2009 r., kiedy to EUFOR przekazał ją misji Organizacji Narodów 

Zjednoczonych w Republice Środkowoafrykańskiej i w Czadzie (MINURCAT). 
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Uruchomienie operacji EUFOR Tchad/RCA było wyrazem zaangażowania UE na rzecz aktywnych 

działań służących poprawie sytuacji w zakresie bezpieczeństwa w tym regionie, w szczególności 

we wschodnim Czadzie i na północnym wschodzie Republiki Środkowoafrykańskiej. Operacja 

przyczyniła się do ochrony uchodźców i osób wewnętrznie przesiedlonych, ułatwiła przekazywanie 

pomocy humanitarnej, pomogła stworzyć warunki, w których przesiedleńcy mogli dobrowolnie 

wracać do miejsc pochodzenia (przy wsparciu ze strony programu na rzecz stabilizacji we 

wschodnim Czadzie, którym zarządzała Komisja), przyczyniła się także do zapewnienia misji 

MINURCAT bezpiecznego i swobodnego działania.

Przypadki pogwałcenia praw człowieka (takie jak arbitralne zatrzymywanie przeciwników 

politycznych w trakcie ataków rebeliantów, przemoc seksualna, naruszanie wolności wyrażania 

opinii oraz prześladowanie obrońców praw człowieka) stanowiły powtarzający się element 

konfliktu między grupami rebeliantów a czadyjską armią; mandat EUFOR obejmował istotne 

zapisy w tym zakresie:

· udział w monitorowaniu oraz propagowaniu i ochronie praw człowieka, ze zwróceniem 

szczególnej uwagi na przemoc seksualną i przemoc uwarunkowaną płcią, a także zalecanie 

właściwym organom działań zmierzających do zwalczania bezkarności;

· wspieranie – w granicach swoich zdolności i za pomocą szkoleń w zakresie 

międzynarodowych standardów praw człowieka – starań służących wzmocnieniu zdolności 

rządu Czadu i rządu Republiki Środkowoafrykańskiej, a także społeczeństwa obywatelskiego; 

wspieranie starań zmierzających do położenia kresu procederowi rekrutowania 

i wykorzystywania dzieci przez grupy zbrojne;

· wspomaganie rządu Czadu i – niezależnie od mandatu biura BONUCA (United Nations 

Peace-building Office in the Central African Republic) – rządu Republiki 

Środkowoafrykańskiej w dziedzinie propagowania praworządności, w tym przez wspieranie 

niezawisłego sądownictwa i udoskonalonego systemu prawnego, w ścisłej koordynacji 

działań z działaniami agencji ONZ.

UE regularnie poruszała te kwestie z właściwymi organami. Z myślą o zbliżających się wyborach 

parlamentarnych w 2010 roku UE pozostała zaangażowana w proces polityczny, mając na celu 

trwałą reformę życia politycznego w Czadzie. Pomimo powolnych postępów ustanowiono ramy 

prawne gwarantujące wolne i przejrzyste wybory.
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W kontekście poprawy ogólnego środowiska politycznego UE wezwała władze w Czadzie do 

wdrożenia ogólnego porozumienia politycznego z dnia 13 sierpnia 2007 r. zawartego między 

różnymi partiami opozycji politycznej a rządem. W całym okresie objętym niniejszym 

sprawozdaniem UE aktywnie propagowała prawdziwy dialog polityczny i podkreślała, że 

wspomniane porozumienie przewiduje otwarte podejście do grup zbrojnych, pod warunkiem że 

wyrzekną się one celu zakładającego siłową zmianę reżimu.

UE akcentowała, jak ważne w kontekście przywrócenia zaufania społecznego jest zapewnienie 

bezpieczeństwa, sprawiedliwości, zwalczanie bezkarności, jak również wolność prasy. UE 

powtarzała, jakie znaczenie ma właściwe wykonywanie zaleceń komisji śledczej utworzonej po 

wydarzeniach z lutego 2008 roku, m.in. zniknięciu jednego z czołowych przywódców opozycji.

Ustabilizowanie sytuacji w Czadzie ma kapitalne znaczenie również dla rozwiązania kryzysu 

regionalnego. Konsekwencje kryzysu w Darfurze przyczyniły się do nasilenia kryzysu 

wewnętrznego i zwiększenia poczucia braku bezpieczeństwa w Czadzie. Napięcia między różnymi 

grupami etnicznymi i konflikt między Czadem a Sudanem, których przejawem jest działalność 

rebeliantów z obu krajów, muszą zostać rozwiązane z wykorzystaniem podejścia regionalnego. UE 

cały czas uczestniczy w międzynarodowych i regionalnych działaniach (w szczególności w ramach 

porozumienia z Dakaru i porozumienia dauhańskiego), których celem jest wypracowanie trwałego 

rozwiązania tych napięć stanowiących zagrożenie dla całego regionu.

Wybrzeże Kości Słoniowej

Z uwagi na powolne wdrażanie środków nałożonych na Wybrzeże Kości Słoniowej przez Radę 

Bezpieczeństwa ONZ, w dniu 18 listopada 2008 r. UE odnowiła i przedłużyła środki ograniczające 

pierwotnie nałożone w grudniu 2004 roku wobec osób „stanowiących zagrożenie dla pokoju 

i procesu pojednania narodowego w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej” lub osób, które są 

„odpowiedzialne za poważne naruszanie praw człowieka i międzynarodowego prawa 

humanitarnego w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej”. UE prowadzi w Wybrzeżu Kości 

Słoniowej liczne projekty w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji 

i Praw Człowieka na Świecie. Również w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem – przed 

wyborami prezydenckimi spodziewanymi w połowie 2010 roku – Komisja wysłała do Wybrzeża 

Kości Słoniowej misję ekspertów ds. wyborów.
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Demokratyczna Republika Konga

UE wielokrotnie potępiała przypadki pogwałcenia praw człowieka w DRK, wyrażając swoje 
głębokie zaniepokojenie, również w kontaktach bezpośrednich z kongijskimi urzędnikami 
państwowymi. Niepokój budził m.in. poziom przemocy seksualnej, inne okrutne działania wobec 
ludności cywilnej, jak również sytuacja osób wewnętrznie przesiedlonych. Apelowała do rządu 
DRK, by zapewnił pociągnięcie do odpowiedzialności bez wyjątku wszystkich osób 
odpowiedzialnych za przypadki pogwałcenia prawa międzynarodowego, w tym prawa dotyczącego 
praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego; zwracała się również o sprawdzenie 
dowódców i żołnierzy kongijskich sił zbrojnych w odpowiednim czasie. Ponadto, gdy tylko jest to 
konieczne, u stosownych władz krajowych przeprowadzano démarche na rzecz obrońców praw 
człowieka lub w innych sprawach będących przedmiotem troski.

UE nadal wspierała dobre rządy, w tym utrwalanie demokracji, praworządność oraz reformę sektora 
bezpieczeństwa.

Mandaty misji EUSEC DR Konga i EUPOL DR Konga wygasają, odpowiednio, we wrześniu 
i w czerwcu 2010 roku. UE prowadzi aktualnie negocjacje w sprawie przedłużenia obu mandatów 
z myślą o ich zsynchronizowaniu, co jest wyrazem priorytetowego znaczenia, jakie UE przywiązuje do 
dalszego wspierania reformy armii i policji, któremu od dawna towarzyszą starania w zakresie 
reformy wymiaru sprawiedliwości i policji.

Misja EUSEC (ustanowiona pierwotnie w dniu 8 czerwca 2005 r.) doradza i pomaga kongijskim 
władzom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo, jednocześnie dbając o propagowanie polityk 
zgodnych z prawami człowieka i międzynarodowym prawem humanitarnym, aspektami płci
społeczno-kulturowej i kwestią dzieci w konfliktach zbrojnych, standardami demokratycznymi, 
zasadami dobrego zarządzania publicznego, przejrzystości i przestrzegania wymogów 
praworządności. Od listopada 2009 roku misja EUSEC DR Konga kładzie większy nacisk na 
wspieranie działań na rzecz zwalczania bezkarności w związku z przestępstwami, w szczególności 
przemocą seksualną i przemocą uwarunkowaną płcią, a także na rzecz zwalczania wykorzystywania 
dzieci-żołnierzy. Aby uzupełnić swoją podstawową doradczą rolę w reformie armii, EUSEC 
również realizuje lub nadzoruje projekty – finansowane lub inicjowane przez UE lub jej państwa 
członkowskie – w takich dziedzinach, jak problematyka płci społeczno-kulturowej, prawa 
człowieka, zdrowie i infrastruktura. W tym zakresie misja EUSEC DR Konga wspierała też 
Specjalnego Przedstawiciela UE (SPUE) w Regionie Wielkich Jezior Afrykańskich 
w prowadzonych przez niego działaniach odnoszących się do wdrożenia porozumień pokojowych 
dla prowincji Kivu. Zgodnie z mandatem SPUE promował poszanowanie praw człowieka 
i praworządność, ze zwróceniem szczególnej uwagi na kobiety i dzieci.



8363/1/10 REV 1 dh/JP/lw 161
ZAŁĄCZNIK DGE HR PL

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 sektora 

bezpieczeństwa, a także jego powiązania z sektorem sprawiedliwości. Obecny mandat misji 

EUPOL DR Konga obowiązuje do czerwca 2010 roku, a siły rozmieszczono we wschodniej części 

DRK (w miastach Goma i Bukavu). Misja EUPOL DR Konga jest dowodem zaangażowania UE na 

rzecz stabilności i demokracji w kraju, a udział w ochronie praw człowieka w trakcie reformy 

kongijskiej policji jest również częścią mandatu misji. Misja EUPOL specjalizuje się (wraz z misją 

EUSEC) w dziedzinie problematyki płci społeczno-kulturowej i praw człowieka; aktywnie 

koordynuje swoje działania z działaniami społeczności międzynarodowej i podmiotów lokalnych w 

tej dziedzinie. W październiku 2009 roku nowe wspólne działanie poszerzyło zakres priorytetowych 

zadań misji o kwestie przemocy seksualnej i bezkarności, które faktycznie wymagają bardzo 

pilnych działań w DRK, szczególnie na wschodzie kraju. Aby skuteczniej rozwiązać ten problem, 

przewiduje się rozmieszczenie w Gomie i Bukavu multidyscyplinarnych zespołów zajmujących się 

śledztwami dotyczącymi m.in. zwalczania przemocy seksualnej. Ich kompetencje będą się jednak 

rozciągać na całe terytorium DRK.

UE będzie w dalszym ciągu wspierać aktualne procesy zachodzące na niwie politycznej; jest przy 

tym zdania, że dialog z rządem DRK i innymi krajami w regionie oraz wypełnienie podjętych 

zobowiązań politycznych i w zakresie bezpieczeństwa ma kapitalne znaczenie dla zmniejszenia 

liczby przypadków pogwałcenia praw człowieka i dla wypracowania trwałego pokoju. UE 

zdecydowanie popiera zasadę, zgodnie z którą osoby naruszające prawa człowieka w stosunku do 

ludności cywilnej muszą być pociągnięte do odpowiedzialności. W tym kontekście UE 

niejednokrotnie wyrażała poparcie dla działań MTK dotyczących przypadków pogwałcenia praw 

człowieka w Regionie Wielkich Jezior Afrykańskich teraz i w przeszłości, apelowała również do 

rządu DRK, by współpracował z Trybunałem w kwestii aresztowania Bosca Ntangandy 

i przekazania go Trybunałowi.
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Erytrea

Zaniepokojona uporczywym naruszaniem zobowiązań dotyczących praw człowieka wynikających 

z prawa krajowego i międzynarodowego, UE zaapelowała do rządu Państwa Erytrei 

o bezwarunkowe uwolnienie wszystkich więźniów politycznych. UE wydała w tym celu dwa 

oświadczenia: we wrześniu 2008 roku i we wrześniu 2009 roku. Szczególną uwagę zwrócono na 

tzw. grupę „G11”, czyli jedenastu wysokich urzędników rządowych, którzy – po tym, jak w 2001 

roku otwarcie skrytykowali prezydenta Isaiasa Afwerkiego – są w sposób arbitralny 

przetrzymywani i którym odmawia się ich praw, jak również na uwięzionych dziennikarzy i osoby 

uwięzione za swoje przekonania polityczne i religijne. W okresie objętym niniejszym 

sprawozdaniem w dniu 5 marca 2009 r. i 19 listopada 2009 r. w Asmarze odbyły się również 

posiedzenia w ramach dialogu politycznego dotyczącego praw człowieka, przewidzianego na mocy 

art. 8 umowy z Kotonu. UE wspierała także kilka projektów na rzecz propagowania praw 

człowieka, zwłaszcza projektów związanych z dostępem do informacji na temat praw człowieka 

i dotyczących praw pracowniczych.

Etiopia

W grudniu 2009 roku UE wydała oświadczenie, w którym zaapelowała do rządu Etiopii 

o poszanowanie i propagowanie wolności wyrażania opinii. U podstaw tego oświadczenia leżały 

ówczesne obawy społeczności międzynarodowej dotyczące domniemanych przypadków 

prześladowania i zastraszania mediów w Etiopii. UE nieustannie dawała wyraz tym obawom przy 

okazji innych kontaktów z władzami. W styczniu 2009 roku UE wydała oświadczenie, w którym 

wyraziła zaniepokojenie w związku z przyjęciem etiopskiej ustawy o organizacjach charytatywnych 

i stowarzyszeniach. UE zaapelowała do władz w Etiopii, by zadbały o to, aby wspomniana ustawa 

w żaden sposób nie zagroziła realizacji projektów z dziedziny społeczeństwa obywatelskiego 

będących przedmiotem wzajemnego zainteresowania. W okresie przejściowym przewidzianym 

w tej ustawie UE w dalszym ciągu wspierała projekty z zakresu praw człowieka realizowane przez 

organizacje społeczeństwa obywatelskiego. UE monitoruje także wpływ przyjętego w 2009 roku 

prawa antyterrorystycznego na sytuację w zakresie praw człowieka w kraju. Kwestia sytuacji 

w zakresie praw człowieka była również poruszana w kontekście dialogu prowadzonego z Etiopią 

na mocy art. 8 umowy z Kotonu.
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Gambia

Kwestie praw człowieka, zwłaszcza wolność wyrażania opinii, nadal dają powody do niepokoju 

w Gambii. W okresie od czerwca do sierpnia 2009 roku UE przedstawiła władzom swoje obawy 

w związku z aresztowaniem sześciu dziennikarzy oskarżonych o wywrotowe i szkalujące 

publikacje. UE wydała dwa publiczne oświadczenia odnoszące się do wysokich wyroków, jakie 

otrzymali. UE wyraziła zaniepokojenie w związku z negatywnym wpływem tych postępowań na 

wolność wyrażania opinii i przypomniała rządowi Gambii o jego obowiązkach wynikających 

z konwencji międzynarodowych. Chociaż w tym przypadku dziennikarze zostali później 

ułaskawieni, UE wciąż jest zaniepokojona tym, że rząd jest gotów wykorzystywać system prawny 

przeciwko obrońcom praw człowieka. Po stronie władz Gambii pojawiają się jednak oznaki 

gotowości do dyskusji z UE na temat niepokojących kwestii związanych z prawami człowieka 

w ramach rozpoczętego w 2009 roku dialogu politycznego, prowadzonego na mocy art. 8 umowy 

z Kotonu.

Ghana

Misja obserwacji wyborów z ramienia UE została wysłana, by obserwować przebieg wyborów 

prezydenckich i parlamentarnych w dniu 7 grudnia 2008 r. Misja obserwowała również drugą rundę 

wyborów prezydenckich, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2008 r. Według misji UE warunki 

organizacji wyborów prezydenckich i parlamentarnych były otwarte, przejrzyste i konkurencyjne.

Misja stwierdziła przy tym, że kluczowe międzynarodowe i regionalne standardy wyborcze zostały 

zasadniczo spełnione i że przestrzegane były podstawowe wolności. UE z zadowoleniem przyjęła te 

wyniki, co znalazło odzwierciedlenie w oświadczeniu wydanym w styczniu 2009 roku.

W październiku 2009 roku UE wydała oświadczenie, w którym z aprobatą przyjęła złagodzenie 

przez Ghanę wszystkich wyroków śmierci. Zgodnie ze swoimi wytycznymi w sprawie przemocy 

wobec kobiet i dziewcząt UE opracowała również strategię dotyczącą kwestii przemocy domowej; 

zadaniem strategii była wsparcie Ghany we wdrożeniu jej własnego ustawodawstwa w tej 

dziedzinie, a zwłaszcza ustawy o przemocy domowej.
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Gwinea

Aby odpowiedzieć na pogarszającą się sytuację w zakresie demokracji i praworządności w 2009 

roku, UE skorzystała z wszystkich instrumentów, którymi dysponuje, w celu wywarcia nacisku na 

juntę, która doszła do władzy w wyniku zamachu stanu z grudnia 2008 roku. UE bacznie śledzi 

wydarzenia za pośrednictwem międzynarodowej grupy kontaktowej ds. Gwinei i misji 

monitorujących działających na mocy art. 96.

W lipcu 2009 roku UE postanowiła zakończyć konsultacje prowadzone z Republiką Gwinei na 

mocy art. 96 umowy z Kotonu z uwagi na pogwałcenia demokracji i praworządności.

W październiku 2009 roku UE nałożyła środki ograniczające (ukierunkowane sankcje, zamrożenie 

wiz i aktywów, embargo na broń) wobec Republiki Gwinei w odpowiedzi na brutalny atak na 

demonstrantów politycznych i poważne przypadki pogwałcenia praw człowieka przez siły 

bezpieczeństwa. Rada UE dawała wyraz swoim obawom w publicznych oświadczeniach. Środki 

ograniczające zostały jeszcze zaostrzone w grudniu 2009 roku po ujawnieniu raportu komisji 

śledczej ONZ, która stwierdziła, że przywódcy junty są odpowiedzialni za zbrodnie przeciwko 

ludzkości.

UE wycofała wniosek dotyczący porozumienia w sprawie połowów i zawiesiła niektóre płatności.

Gwinea Bissau

W lutym 2008 roku UE podjęła decyzję o utworzeniu misji WPBiO celem wsparcia reformy sektora 

bezpieczeństwa w Gwinei Bissau (UE RSB GWINEA BISSAU). Misja pełni funkcje doradcze 

i wspomaga reformę sektorów wojska, policji i sądownictwa w Gwinei Bissau po to, aby 

przyczynić się do stworzenia warunków sprzyjających realizacji narodowej strategii dotyczącej 

reformy sektora bezpieczeństwa, którą powszechnie uważa się za kluczową dla całościowego 

procesu reform w Gwinei Bissau. Mandat misji przedłużono w listopadzie 2009 roku.
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Misja obserwacji wyborów z ramienia UE została wysłana, by obserwować przebieg wyborów 
parlamentarnych w dniu 16 listopada 2008 r. Misja stwierdziła wysoką frekwencję, a głosujący 
mogli swobodnie wykonywać swoje prawo wyborcze. Odnotowała, że głosowanie i liczenie głosów 
przebiegało sprawnie na szczeblu lokali wyborczych, ale problemy z brakiem materiałów 
wyborczych opóźniły głosowanie w ponad 5% lokali wyborczych obserwowanych przez misję UE 
w co najmniej sześciu z dziewięciu regionów kraju.

Kolejna misja obserwacji wyborów z ramienia UE została wysłana, by obserwować przebieg 
wyborów prezydenckich i parlamentarnych, które odbyły się w dniu 28 czerwca 2009 r., oraz 
drugiej rundy wyborów prezydenckich w dniu 26 lipca 2009 r. Pomimo pewnych nieprawidłowości 
misja UE stwierdziła, że wybory prezydenckie przebiegły ogólnie sprawnie i były zorganizowane 
w przejrzysty sposób. I tym razem proces wyborczy przebiegł w zadowalających ramach prawnych, 
które gwarantowały obywatelom i kandydatom możliwość skorzystania z podstawowych wolności 
i szerokich praw politycznych. Misja UE wydała kilka zaleceń mających na celu udoskonalenie 
procesu wyborczego w przyszłości, zwłaszcza w odniesieniu do rejestracji wyborców i prowadzenia 
kampanii wyborczej.

Kenia

UE była głęboko zaniepokojona w związku z doniesieniami o groźbach wobec obrońców praw 
człowieka i świadków przemocy, jaka miała miejsce w Kenii po wyborach, a także doniesieniami 
o pozasądowych egzekucjach w tym kraju, które uwydatniła wizyta i raport Specjalnego 
Sprawozdawcy ONZ ds. Egzekucji Pozasądowych w lutym 2009 roku. W oświadczeniu wydanym 
w październiku 2009 roku UE zaapelowała do rządu o postawienie przed sądem wszystkich 
sprawców bezprawnych egzekucji, również sprawców wywodzących się z sił bezpieczeństwa. UE 
apelowała o ustanowienie wiarygodnego, niezależnego, chronionego konstytucyjnie specjalnego 
miejscowego trybunału, który miałby położyć kres bezkarności sprawców aktów przemocy po 
wyborach. Wydaje się mało prawdopodobne, by parlament ponownie przeanalizował tę możliwość; 
można się raczej spodziewać, że parlament będzie czekać na postępowanie w MTK, w trakcie 
którego – o ile będzie kontynuowane – dochodzenie będzie prowadzone wyłącznie w odniesieniu 
do kilku najważniejszych osób, które podburzały do przemocy i finansowały działania z nią 
związane, zaś osoby, które bezpośrednio dokonywały aktów przemocy, pozostaną na wolności. UE 
obawia się, że niedotrzymanie przez Kenię we wrześniu 2009 roku terminu na złożenie 
sprawozdania do Międzynarodowego Trybunału Karnego wpisuje się w pewien wzorzec wcześniej 
niedotrzymanych terminów związanych ze zwalczaniem bezkarności, wyznaczonych przez komisję 
śledczą z Waki, a także podanych w oświadczeniach samego rządu. UE z aprobatą przyjęła 
oświadczenie kenijskich władz o współpracy z Międzynarodowym Trybunałem Karnym.



8363/1/10 REV 1 dh/JP/lw 166
ZAŁĄCZNIK DGE HR PL

Liberia

W oświadczeniu wydanym w lipcu 2008 roku UE wyraziła zaniepokojenie w związku z liberyjską 

ustawą przywracającą karę śmierci za niektóre przestępstwa. UE wezwała władze, by utrzymały 

zniesienie kary śmierci wprowadzone w 2005 roku wobec wszystkich przestępstw i przypomniała 

stosowne zobowiązania Liberii na mocy drugiego Protokołu fakultatywnego do Międzynarodowego 

paktu praw obywatelskich i politycznych. W związku z tym UE zaapelowała do rządu i parlamentu 

Liberii, by zniosły stosowanie kary śmierci zarówno w prawie, jak i praktyce. W okresie objętym 

niniejszym sprawozdaniem kontynuowano projekty realizowane w ramach Europejskiego 

Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka na Świecie.

Madagaskar

Po zamachu stanu na Madagaskarze w dniu 17 marca 2009 r. UE potępiła wszystkie próby przejęcia 

władzy przy pomocy środków niedemokratycznych. Zgodnie z postanowieniami umowy z Kotonu, 

w dniu 6 lipca 2009 r. UE rozpoczęła z rządem Madagaskaru konsultacje na mocy art. 96 w celu 

zbadania sytuacji i ewentualnych rozwiązań umożliwiających szybki powrót do porządku 

konstytucyjnego. W trakcie sesji otwierającej te konsultacje UE nie odnotowała ze strony 

malgaskiej żadnych zadowalających propozycji.

W roku 2009 wielokrotnie zasiadano do negocjacji prowadzonych przez wspólny, międzynarodowy 

zespół mediacyjny, których celem było wypracowanie konsensusu między wszystkimi partiami 

politycznymi. W rezultacie, w dniu 9 sierpnia 2009 r., czterech malgaskich przywódców podpisało 

w Maputo kartę przejściową, w której ustanawiano instytucje przejściowe mające umożliwić 

powrót do demokracji i organizację wyborów prezydenckich i parlamentarnych w ciągu 15 

miesięcy. Uzupełnieniem tego porozumienia był dodatkowy akt podpisany w Addis Abebie w dniu 

6 listopada 2009 r. Od tego czasu sytuacja pozostaje w impasie pod tym względem, że nie 

zastosowano żadnych środków wykonawczych, by obsadzić stanowiska w instytucjach 

przejściowych, co umożliwiłoby skuteczne przeprowadzenie opartego na konsensusie i szeroko 

zakrojonego procesu przejściowego, zgodnie z dokumentem podpisanym przez wszystkie 

malgaskie partie.
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Malawi

UE w znaczącym stopniu angażowała się we wspieranie praw człowieka w Malawi poprzez 

propagowanie dobrych rządów i tworzenia zdolności instytucjonalnych. Wysłano unijną misję 

obserwacji wyborów, której zadaniem było obserwowanie wyborów prezydenckich 

i parlamentarnych zorganizowanych w dniu 19 maja 2009 r. Misja UE zaobserwowała ogólne 

poszanowanie podstawowych wolności i prawa do zgromadzeń, wyrażania opinii i swobodnego 

przemieszczania się, stwierdziła jednak, że wybory nie spełniły całkowicie zobowiązań Malawi 

dotyczących międzynarodowych i regionalnych standardów, zwłaszcza z uwagi na brak równych 

warunków prowadzenia kampanii wyborczej.

Mauretania

Obalenie prezydenta Abdellahiego i przejęcie kontroli przez generała Mohameda Ould Abdela 

Aziza w dniu 6 sierpnia 2008 r. zostało powszechnie potępione przez UE i inne podmioty 

międzynarodowe. Jako że zamach stanowił jawne pogwałcenie podstawowych elementów 

wymienionych w umowie o partnerstwie AKP–WE, UE postanowiła zamrozić współpracę 

z Islamską Republiką Mauretańską i rozpocząć konsultacje na mocy art. 96 umowy z Kotonu.

Decyzja Rady z dnia 6 kwietnia 2009 r. ustanawiała harmonogram pozwalający na stopniowe 

wznowienie współpracy na podstawie realizacji wypracowanego w drodze konsensusu rozwiązania 

mającego położyć kres kryzysowi i umożliwić powrót do porządku konstytucyjnego; rozwiązanie to 

obejmowałoby przejrzyste i wiarygodne wybory prezydenckie. Utworzono międzynarodową grupę 

kontaktową, by pomóc Mauretanii w znalezieniu możliwości wyjścia z kryzysu w sposób 

akceptowany przez wszystkie strony. Takie zgodne rozwiązanie znalazło odzwierciedlenie 

w podpisanym przez różne strony konfliktu w Mauretanii porozumieniu z Dakaru 

i w zorganizowaniu wyborów prezydenckich w dniu 18 lipca 2009 r. Powrót do porządku 

konstytucyjnego umożliwił wznowienie międzynarodowej współpracy, również z UE.
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Mozambik

UE wspierała prawa człowieka w Mozambiku przy pomocy rozmaitych projektów, w tym 
projektów dotyczących wolności prasy, edukacji obywatelskiej i wyborczej, wzmocnienia 
oddolnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego, wspierania sprawowania władzy na szczeblu 
lokalnym, a także projektów dotyczących praw pracy i wsparcia osób niewidomych. Misja 
obserwacji wyborów z ramienia UE została wysłana, by obserwować przebieg wyborów 
prezydenckich i parlamentarnych, a także wyborów do zgromadzeń regionalnych, które odbyły się 
w dniu 28 października 2009 r. Misja odnotowała, że po raz pierwszy w Mozambiku udało się 
przeprowadzić jednocześnie potrójne wybory. Dzień wyborczy był bardzo dobrze zorganizowany 
i przebiegał w pokojowej i spokojnej atmosferze. Misja UE była jednak świadkiem pewnych 
nieprawidłowości w trakcie zestawiania wyników. Chociaż nieprawidłowości te nie wpłynęły 
w istotny sposób na wyniki wyborów prezydenckich i parlamentarnych, a także wyborów do 
zgromadzeń regionalnych, stanowią one jednak poważne niedociągnięcie w procesie wyborczym.

Niger

Społeczność międzynarodowa zareagowała zdecydowanie na wydarzenia w Nigrze w 2009 roku, 
które wielu obserwatorów określiło jako „konstytucyjny zamach stanu”. W lipcu 2009 roku UE 
wydała dwa odrębne oświadczenia, w których potępiła pogwałcenie demokratycznych wartości 
i praworządności w Nigrze, i ostrzegła przed poważnymi konsekwencjami dla swojej współpracy 
z tym krajem. W grudniu 2009 roku UE rozpoczęła polityczne konsultacje z rządem w ramach art. 
96 umowy z Kotonu. Nowa runda konsultacji była zaplanowana na kwiecień 2010 roku; miała się 
ona skoncentrować m.in. na prawie do wolności wyrażania opinii i do wolności politycznej, a rząd 
Nigru miał potwierdzić swoje zobowiązanie do dekryminalizacji przestępstw prasowych.

Nigeria

W dniu 9 czerwca 2009 r. w Pradze miało miejsce posiedzenie ministerialne między Nigerią a UE, 
na którym uzgodniono wspólne działania na przyszłość, których podstawą jest poszanowanie praw 
człowieka, dobre rządy, zasady demokratyczne i praworządność. Miało to na celu 
zintensyfikowanie dialogu politycznego i współpracy w ramach wspólnego partnerstwa 
strategicznego Afryka–UE. W odpowiedzi na prośbę złożoną przez rząd Nigerii – w ramach 
wspólnych działań na przyszłość uzgodnionych przez UE i Nigerię – podjęto lokalny dialog 
dotyczący praw człowieka, którego pierwsza runda odbyła się w dniu 9 grudnia 2009 r.
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W lipcu 2009 roku UE wydała oświadczenie, w którym wyraziła zaniepokojenie w związku 

z przemocą i stratami w ludziach w północnej Nigerii. W oświadczeniu zaapelowano do rządu 

Nigerii, by – w prowadzeniu działań na rzecz utrzymania pokoju i bezpieczeństwa na swoim 

terytorium – zachował powściągliwość w użyciu siły i by przestrzegał praw człowieka.

Rwanda

W swoim dialogu politycznym z Rwandą UE poruszyła kilka kwestii związanych z prawami 

człowieka, m.in. kwestie: stosowania ustawy o ideologii ludobójstwa; ekstradycji; ustawy 

o przekazywaniu spraw; ustawy medialnej i Gacaca (tradycyjnych laickich sądów przystosowanych 

do rozpatrywania spraw ludobójstwa). W trakcie swojej wizyty w Rwandzie w lipcu 2009 roku 

SPUE w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich zwrócił szczególną uwagę na współpracę między 

wymiarami sprawiedliwości Rwandy i UE.

Jeżeli chodzi o zagadnienia związane z demokracją, wysłano unijną misję obserwacji wyborów, 

której zadaniem było obserwowanie wyborów parlamentarnych zorganizowanych w dniu 15 

września 2008 r. Misja stwierdziła, że wybory przebiegły w pokojowej atmosferze i były dobrze 

zorganizowane; odnotowała również, że w porównaniu z wyborami w 2003 roku odnotowano 

poprawę, która przejawiła się zwłaszcza zagwarantowaniem wolności zrzeszania się i zgromadzeń 

na szczeblu lokalnym. Misja zauważyła jednak, że proceduralne środki ochronne i przejrzystość 

liczenia głosów oraz proces podsumowywania wyników wymagają istotnej poprawy, jeśli mają 

spełniać międzynarodowe standardy. Przestrzeń polityczna zarezerwowana dla opozycji 

w Rwandzie jest ogólnie wciąż bardzo ograniczona, a partie polityczne pragnące uczestniczyć 

w wyborach prezydenckich w 2010 roku napotykają trudności w procesie rejestracji, zaś ich 

przywódcy bywają zastraszani i doświadczają fizycznej przemocy. UE planowała wysłać do 

Rwandy od czerwca do sierpnia 2010 roku niewielką wyborczą misję rozpoznawczą w celu 

monitorowania procesu wyborczego.
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Senegal

W przypadku Senegalu działania UE dotyczące praw człowieka koncentrują się w dużej mierze na 

wspieraniu sprawiedliwości okresu przejściowego. W szczególności UE nadal apelowała do władz 

o zrealizowanie udzielonego w 2006 roku mandatu Unii Afrykańskiej dotyczącego ścigania byłego 

dyktatora Czadu, Hissène Habré, który jest oskarżony o popełnienie zbrodni przeciwko ludzkości 

i który od czasu obalenia przebywa w Senegalu. Na prośbę rządu Senegalu, we współpracy z Unią 

Afrykańską, wysłano zespół ekspertów, który ma pomóc w przygotowaniach do procesu sądowego.

UE podjęła również wobec rządu Senegalu démarche dotyczące MTK (wykonywanie nakazów 

aresztowania) oraz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. UE zaproponowała rządowi 

zakres tematyczny formalnego dialogu politycznego prowadzonego na mocy art. 8 umowy 

z Kotonu, jednak dotychczas nie odbyły się żadne posiedzenia.

Sierra Leone

Przedstawiciele UE aktywnie uczestniczyli w rozmowach między dwiema partiami 

zorganizowanymi po wybuchu gwałtownego sporu między partiami politycznymi w marcu 2009 

roku; wśród incydentów można wymienić grabieże i podpalenia, przemoc wobec kobiet (w tym 

doniesienia o zgwałceniach) i rozruchy. Oświadczenie wydane w wyniku tych rozmów zawierało 

zobowiązania do przeprowadzenia intensywnego śledztwa w sprawie aktów przemocy oraz do 

przestrzegania demokratycznych standardów i wspierania wolności wyrażania opinii, 

praworządności, prawa do pokojowych demonstracji i bezstronności kluczowych instytucji.

W ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka na 
Świecie UE nadal przekazywała wsparcie na rzecz programu informacyjnego Nadzwyczajnego 
Trybunału dla Sierra Leone. Pomoc finansową otrzymał także projekt pod nazwą „Przekazywanie 
informacji na temat wymiaru sprawiedliwości i tworzenie zdolności”, realizowany przez 
Nadzwyczajny Trybunał; celem tego projektu jest informowanie o tym, jak ważna jest praca 
trybunału, a także o jego celach w szerszej perspektywie, do których należy propagowanie 
praworządności, międzynarodowego prawa humanitarnego i praw człowieka w Sierra Leone 
i całym podregionie. Latem 2008 roku w ramach Instrumentu na rzecz Stabilności przekazano 
również pomoc nadzwyczajną, by pokryć bieżące koszty pracy Nadzwyczajnego Trybunału w celu 
zapewnienia mu nieprzerwanej działalności w sprawach sądowych.
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Somalia

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem UE wyraziła zaniepokojenie w związku z będącym 

wynikiem nieustającego konfliktu pogorszeniem się sytuacji w zakresie praw człowieka w Somalii, 

w tym na obszarach kontrolowanych przez przejściowy rząd federalny. W konkluzjach Rady z lipca 

2009 roku UE wyraziła głęboki niepokój w związku z przypadkami pogwałcenia praw człowieka 

i międzynarodowego prawa humanitarnego w tym zakresie. UE wyraziła też oburzenie w związku 

z poważnymi przypadkami pogwałcenia praw człowieka, które miały miejsce na terenach 

kontrolowanych przez uzbrojoną opozycję; przypadki te obejmowały m.in. ukamienowanie 

i egzekucje. W unijnym oświadczeniu wydanym w listopadzie 2009 roku potępiono egzekucje 

przez ukamienowanie na kontrolowanym przez bojowników Al Shabab obszarze kraju, apelując do 

stosownych stron o zaprzestanie tej praktyki oraz o poszanowanie praw człowieka 

i międzynarodowego prawa humanitarnego.

UE wspierała obrońców praw człowieka w Somalii i jest gotowa pomóc w ustanowieniu 

mechanizmu służącego badaniu przypadków naruszenia praw człowieka przez wszystkie strony.

UE jest także gotowa zwiększyć swoje wsparcie na rzecz Somalii, w szczególności w dziedzinie 

tworzenia zdolności instytucji publicznych i usług publicznych, co miałoby pozytywny wpływ na 

sytuację w zakresie praw człowieka.

Od dnia 8 grudnia 2008 r. UE prowadzi operację EU NAVFOR ATALANTA, pierwszą unijną 

operację na morzu, która ma pomóc powstrzymać akty piractwa i rozboje przy użyciu broni 

u wybrzeży Somalii, zapobiegać im oraz je zwalczać. Operację tę uruchomiono w ramach wsparcia 

rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1814, 1816, 1838 i 1846, przyjętych w 2008 roku. Operacja 

UE ma przyczynić się do ochrony statków Światowego Programu Żywnościowego (WFP) 

dostarczających pomoc żywnościową przesiedleńcom w Somalii, a także do ochrony narażonych na 

niebezpieczeństwo statków pływających w Zatoce Adeńskiej i u wybrzeży Somalii.
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Republika Południowej Afryki

W 2008 roku UE i Republika Południowej Afryki połączyły na forum ONZ siły w kwestii rezolucji 

zakazujących przemocy seksualnej w trakcie konfliktów i zaapelowały o lepszą ochronę ludności 

cywilnej. We wrześniu 2009 roku w Kleinmond odbył się drugi szczyt między Republiką 

Południowej Afryki a UE, na którym potwierdzono zobowiązanie obu stron do strategicznego 

partnerstwa opartego na wspólnie wyznawanych wartościach, takich jak prawa człowieka, 

demokracja i praworządność; obie strony potwierdziły również zdecydowaną wolę współpracy na 

forach międzynarodowych w kwestiach praw człowieka. W grudniu 2009 roku UE przeprowadziła 

z Republiką Południowej Afryki nieformalne lokalne rozmowy na temat praw człowieka, 

koncentrując się na zagadnieniach międzynarodowych.

Również w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem, przed wyborami do zgromadzenia 

narodowego i do parlamentów regionalnych w dniu 22 kwietnia 2009 r., Komisja wysłała do 

Republiki Południowej Afryki misję ekspertów ds. wyborów. W 2009 roku uruchomiono nowy 

unijny program (15 mln EUR) na rzecz wsparcia władzy ustawodawczej w Republice Południowej 

Afryki. Program koncentruje się na dalszym zwiększaniu skuteczności krajowej i regionalnej 

władzy ustawodawczej, a jednocześnie pomaga zwiększyć rolę nadzorczą parlamentu.

Sudan

Pogwałcenia praw człowieka i poważne represje wobec obrońców praw człowieka nadal mają 

miejsce w różnych częściach Sudanu. Szczególnie niepokojące jest nieprzerwane stosowanie kary 

śmierci, w tym wyroki wydawane na osoby nieletnie. UE zachęciła rząd Sudanu, by kontynuował 

działania na rzecz utworzenia sprzyjających warunków w okresie przed wyborami krajowymi 

w kwietniu 2010 roku. UE zaapelowała do władz Sudanu o zniesienie ograniczeń dotyczących 

wolności wyrażania opinii i innych swobód politycznych, takich jak wolność zrzeszania się 

i zgromadzeń. Zaapelowała również do sudańskiego rządu o postawienie przed wymiarem 

sprawiedliwości osób odpowiedzialnych za porwania, gwałty lub niewolnictwo seksualne, a także 

inne rodzaje pogwałceń praw człowieka.

UE potwierdziła strategiczne znaczenie realizacji wszechstronnego porozumienia pokojowego 

(CPA) oraz swoje przekonanie, że sygnatariusze CPA – Partia Kongresu Narodowego i Ludowy 

Ruch Wyzwolenia Sudanu – muszą sprostać wspólnemu obowiązkowi, jakim jest osiągnięcie 

postępów na drodze do pokoju i demokracji w Sudanie.
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W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) prowadził 

działania, które doprowadziły do wydania nakazu aresztowania prezydenta Al-Bashira w marcu 

2009 roku. W następstwie decyzji podjętej przez MTK, UE wydała oświadczenie, w którym 

potwierdziła swoje pełne poparcie dla Międzynarodowego Trybunału Karnego i dla kluczowej roli, 

jaką MTK pełni w dziedzinie propagowania sprawiedliwości międzynarodowej; dała także wyraz 

szacunkowi, jakim darzy tę instytucję. Pogorszenie sytuacji humanitarnej, wywołane również 

wydaleniem niektórych organizacji zajmujących się pomocą humanitarną, stało się wielkim 

wyzwaniem dla społeczności międzynarodowej. UE zaapelowała do rządu, władz lokalnych 

i ruchów rebelianckich w Darfurze, by ułatwiły dostęp pomocy humanitarnej oraz by przestrzegały 

międzynarodowego prawa humanitarnego i zasad humanitarnych.

UE stanowczo potępiła nieustającą przemoc wobec ludności cywilnej i podmiotów zajmujących się 

pomocą humanitarną, w tym porwanie pracowników organizacji pomocowych w Darfurze 

i regularne zasadzki na siły hybrydowej misji UA i ONZ w Darfurze (UNAMID). Podkreśliła, że 

bezkarność sprawców poważnych przestępstw międzynarodowych nigdy nie zostanie 

zaakceptowana; potwierdziła również swoje poparcie dla MTK. Przy różnych okazjach UE 

ponawiała też apel do rządu o pełną współpracę z MTK zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi 

z prawa międzynarodowego.

W okresie objętym sprawozdaniem – za pośrednictwem swojego specjalnego przedstawiciela 

(SPUE) i lokalnych szefów misji – UE nadal prowadziła dialog dotyczący praw człowieka 

z władzami Sudanu, organizacjami pozarządowymi, społeczeństwem obywatelskim 

i indywidualnymi działaczami. Podobny dialog i konsultacje były prowadzone ze społecznością 

międzynarodową, w tym biurami ds. praw człowieka działającymi w ramach misji ONZ w Sudanie 

(UNMIS) oraz misji ONZ i UA w Darfurze (UNAMID), jak również z agencjami ONZ 

zajmującymi się kwestiami ochrony praw człowieka. Na forum ONZ UE poparła przedłużenie misji 

niezależnego eksperta ds. sytuacji w zakresie praw człowieka w Sudanie.

UE bez ustanku podkreślała, że konieczne jest rozbrojenie, demobilizacja i reintegracja grup 

zbrojnych; zaapelowała również do stron porozumienia CPA o zwiększenie zdolności i spójności 

wspólnych jednostek zintegrowanych, tak by poprawić sytuację w zakresie bezpieczeństwa na 

obszarach dotkniętych konfliktem. Jest to szczególnie niezbędne, aby wzmocnić praworządność, 

poprawić dostęp do pomocy humanitarnej, a także wzmocnić prawo do dobrowolnego powrotu.
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W Darfurze UE wspierała międzynarodowe starania na rzecz osiągnięcia pewnych wymiernych 

rezultatów w ramach dauhańskiego procesu pokojowego, w którym rolę mediatora pełniły wspólnie 

UA i ONZ. W szczególności UE zaapelowała do rządu i ruchów rebelianckich w Darfurze o to, by 

poważnie zaangażowały się w rozmowy pokojowe; podkreśliła przy tym, jak ważne jest 

zapewnienie darfurskiemu społeczeństwu obywatelskiemu możliwości udziału w rozwiązaniu 

konfliktu i pojednaniu.

Togo

W całym okresie objętym niniejszym sprawozdaniem UE bacznie obserwowała sytuację w zakresie 

rozdziału władz, a także swobód obywatelskich i praw do obrony w Togo. W ramach Europejskiego 

Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka na Świecie realizowano rozmaite 

projekty. W lipcu 2009 roku UE wydała oświadczenie, w którym z aprobatą przyjęła jednomyślną 

decyzję zgromadzenia narodowego Togo dotyczącą zniesienia kary śmierci za wszystkie 

przestępstwa oraz zamiany istniejących wyroków śmierci na kary dożywocia.

Uganda

W konkluzjach z października 2009 roku dotyczących Regionu Wielkich Jezior Afrykańskich Rada 

zaapelowała do rządu Ugandy o rozwiązanie politycznych sporów przy pomocy demokratycznych 

instytucji, wezwała także rząd do zapewnienia równych warunków w trakcie przygotowań do 

wyborów powszechnych w 2011 roku oraz dopilnowania, by wybory te były wolne, uczciwe 

i przejrzyste. Pod koniec 2009 roku UE wyraziła zaniepokojenie w związku z dyskusjami na temat 

ugandyjskiej ustawy przeciwko homoseksualizmowi. Przedstawiciele UE czynili skoordynowane 

starania, by przypomnieć władzom Ugandy o ich międzynarodowych zobowiązaniach, 

wynikających m.in. z istotnych elementów umowy z Kotonu.
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Zimbabwe

W styczniu 2009 roku UE przedłużyła „środki właściwe” na mocy art. 96 umowy z Kotonu

i przedłużyła środki ograniczające wobec wiodących postaci odpowiedzialnych za kryzys rządów 

i łamanie praw człowieka w Zimbabwe. Wspomniane środki ograniczające obejmują zakaz wjazdu 

na terytorium UE dla osób, które angażują się w działania poważnie naruszające zasady demokracji, 

poszanowanie praw człowieka oraz zasady praworządności w Zimbabwe, a także zamrożenie 

aktywów finansowych należących do tych osób. Obowiązuje również embargo na dostawy broni 

i wyposażenia przeznaczonego do przeprowadzania operacji wojskowych. Środki te nie wyrządzają 

szkody zwykłym mieszkańcom Zimbabwe, ani nie utrudniają rozwoju gospodarczego kraju. 

Wspierają one Południowoafrykańską Wspólnotę Rozwoju (SADC) i podmioty reformatorskie 

w Zimbabwe poprzez wywieranie presji na środowiska sprzeciwiające się reformom. UE jasno 

wyraziła swoją gotowość do dostosowania swoich środków w odpowiedzi na wszelkie dalsze 

reformy.

Przyjmując te środki, UE odnotowała poważne pogorszenie sytuacji w Zimbabwe i zaapelowała do 

wszystkich stron o przestrzeganie ogólnego porozumienia politycznego (GPA). UE potępiła 

również aktualne przypadki pogwałcenia praw człowieka, w szczególności uprowadzenia 

i zatrzymywanie obrońców praw człowieka. UE ponownie dała wyraz swoim obawom w związku 

z doniesieniami o bezpodstawnych środkach prawnych podejmowanych wobec członków 

parlamentu. UE zaapelowała do rządu, by wprowadził reformę mediów, aby zagwarantować, że 

wszystkie agencje państwowe przestrzegają wolności zgromadzeń i wyrażania opinii, a także by

położył kres torturom we wszelkiej postaci oraz zatrzymaniom bez prawa kontaktu.

UE z zadowoleniem przyjęła nowy rząd jedności narodowej sformowany w lutym na podstawie 

ogólnego porozumienia politycznego uzgodnionego we wrześniu 2008 roku i wynegocjowanego 

przez SADC. W czerwcu 2009 roku premier Tsvangirai uczestniczył w ministerialnym posiedzeniu 

w Brukseli, na którym uzgodniono ramy dialogu politycznego z rządem na mocy art. 8 umowy 

z Kotonu. Podejście wówczas uzgodnione przewidywało, że rząd Zimbabwe przedstawi 

harmonogram prezentujący kroki, jakie podejmie w kierunku realizacji ogólnego porozumienia 

politycznego, zaś UE przedstawi harmonogram stopniowego wznowienia zaangażowania w celu 

normalizacji stosunków między UE a Zimbabwe. We wrześniu 2009 roku delegacja ministerialna 

z ramienia UE złożyła w Zimbabwe wizytę, której celem było spotkanie z przywódcami wszystkich 

trzech partii. I tym razem zaakcentowano, jak ważny jest stały dialog.



8363/1/10 REV 1 dh/JP/lw 176
ZAŁĄCZNIK DGE HR PL

Od powstania rządu jedności narodowej UE stale bacznie monitorowała sytuację w zakresie praw 

człowieka w Zimbabwe. UE zaapelowała o szybkie uwolnienie uwięzionych członków 

społeczeństwa obywatelskiego (Kongres Związków Zawodowych Zimbabwe), a także 

o zaprzestanie wszelkich aktów przemocy i zastraszania ze strony państwa. Ponadto podjęto lokalne 

démarche w następstwie odmowy wjazdu specjalnemu sprawozdawcy ONZ ds. tortur. Zimbabwe 

znalazło się także wśród krajów wybranych do celów inicjatywy UE służącej poprawie realizacji 

wytycznych UE w sprawie tortur. Szefowie misji UE w Harare zostali poproszeni o przedstawienie 

sprawozdania z realizacji w czerwcu 2010 roku.

UE finansuje szeroki zakres działań w Zimbabwe w celu stworzenia i utrzymania otwartego 

środowiska politycznego, w którym szanuje się prawa człowieka i wolności, jak również w celu 

umożliwienia temu krajowi organizacji wiarygodnych wyborów. UE sfinalizowała 

krótkoterminową strategię finansowania reform określonych w ogólnym porozumieniu 

politycznym, zwłaszcza w zakresie procesu konstytucyjnego, wyborczego i pojednawczego. Pomoc 

UE w 2009 roku wyniosła ogółem 274 mln EUR, a UE jest nadal gotowa zaangażować się 

w merytoryczny dialog z Zimbabwe.

6.5. Bliski Wschód i Półwysep Arabski

Iran

Dialog dotyczący praw człowieka między UE a Iranem nie funkcjonował w latach 2008 i 2009, 

a irańskie władze unikały jakiejkolwiek wymiany poglądów z UE na temat praw człowieka. UE 

pozostała oddana idei wznowienia dialogu, pod warunkiem że Iran potwierdzi gotowość poważnego 

zaangażowania się. Dialog dotyczący praw człowieka jest zamrożony od grudnia 2006 roku, kiedy 

to Iran anulował jego piątą rundę.

Sytuacja w zakresie praw człowieka uległa w Iranie największemu pogorszeniu od 1979 roku, 

w szczególności po wyborach prezydenckich, które odbyły się w dniu 12 czerwca 2009 r.

Nieustannie odnotowywano poważne przypadki pogwałcenia praw człowieka, a w kwestiach 

będących przedmiotem niepokoju UE nie było żadnych postępów. 
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Przez cały 2009 rok UE apelowała do Iranu o przestrzeganie podjętych zobowiązań dotyczących 

praw człowieka. Komunikat ten przekazywano przy okazji bezpośrednich kontaktów z irańskimi 

władzami w Teheranie, a także na ręce przedstawicieli Iranu w stolicach państw UE. Rada 

Europejska i Rada UE wyraziły głębokie zaniepokojenie w związku ze stałym naruszaniem przez 

Iran podjętych zobowiązań dotyczących praw człowieka. Na posiedzeniu Rady Europejskiej 

obradującej w dniu 11 grudnia 2009 r. szefowie europejskich państw po raz kolejny dali wyraz 

swojemu głębokiemu zaniepokojeniu w związku z nieustającymi pogwałceniami praw człowieka

w Iranie i przypomnieli Iranowi o jego międzynarodowych zobowiązaniach. UE wydała kilka 

oświadczeń na temat praw człowieka w Iranie, w tym masowych egzekucji, przypadków 

ukamienowania i pogwałcenia wolności religii.

Szczególny niepokój wywołał sposób, w jaki irańskie władze zareagowały na zamieszki, które 

wybuchły po wyborach prezydenckich z 12 czerwca. W całym kraju po wyborach arbitralnie 

aresztowano co najmniej 4 000 osób, z których blisko sto pod koniec 2009 roku nadal pozostaje 

w areszcie. Aresztowania często były brutalne. Według doniesień około 40 osób zostało zabitych 

w trakcie masowych demonstracji, na których demonstranci kwestionowali legalność procesu 

wyborczego i wyniki wyborów. UE była głęboko zaniepokojona w związku z mającymi miejsce po 

wyborach masowymi procesami sądowymi dotyczącymi około 150 osób oskarżonych 

o przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu narodowemu. W kontekście tych procesów pojawiały się 

również doniesienia o torturach i złym traktowaniu. UE wyrażała zaniepokojenie w związku 

z wyrokami wydawanymi w trakcie masowych procesów, podczas których oskarżeni nie byli 

informowani o stawianych im zarzutach i nie mieli dostępu do niezależnych porad prawnych.

W sprawach tych nie były spełnione międzynarodowe standardy, które Iran wcześniej uznał, 

a w wielu sytuacjach dochodziło tam również do rażącego naruszenia irańskich postanowień 

konstytucyjnych i prawnych. UE była również zaniepokojona pięcioma wyrokami śmierci 

wydanymi w czasie tych masowych procesów; co najmniej cztery ze skazanych osób zostały – jak 

się wydaje – aresztowane jeszcze przed czerwcowymi wyborami.

UE potępiła stosowanie kary śmierci z naruszeniem minimalnych międzynarodowych standardów, 

w tym za przestępstwa polityczne. UE stale apelowała do irańskich władz o zniesienie kary śmierci, 

a w okresie przejściowym – o ustanowienie moratorium na egzekucje. Liczba egzekucji, o których 

wiadomo, wzrosła w 2009 roku (368 egzekucji) w porównaniu z całkowitą liczbą 318 przypadków 

w roku poprzednim.
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UE wyraziła ubolewanie z powodu naruszania wolności wyrażania opinii i wolności prasy – tak 

krajowej, jak i międzynarodowej – w związku z wydarzeniami, które miały miejsce po wyborach.

Wykorzystanie kanałów medialnych ograniczono w jeszcze większym stopniu. Tymczasowe 

zamknięcie i spowolnienie funkcjonowania Internetu i telefonów komórkowych wykorzystano jako 

środek zapobiegający swobodnej wymianie poglądów i informacji. Gazety zamykano, wydawców 

aresztowano lub sprowadzano na przesłuchania, a zagraniczni dziennikarze nie mogli relacjonować

wydarzeń spoza swoich biur. Zamknięta jest większość stron internetowych opozycji.

Opozycja polityczna jest wciąż gnębiona. Działalność byłych kandydatów na prezydenta, Mehdiego 

Karroubiego i Mir-Hossejna Musawiego, została poważnie ograniczona. Laureatce pokojowej 

nagrody Nobla, prawniczce zajmującej się prawami człowieka – Szirin Ebadi – tymczasowo 

skonfiskowano medal i dyplom noblowski, zdeponowane w skrytce bankowej w Teheranie; 

zamknięto również jej organizację praw człowieka w Iranie.

Irak

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 systemu praworządności i propagowanie kultury 

poszanowania praw człowieka; popiera także model rządu demokratycznego ponad podziałami 

i wspiera wypełnienie zobowiązań Iraku na rzecz praworządności i praw człowieka. Za 

pośrednictwem zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego 

(EUJUST LEX) UE w dalszym ciągu zapewniała irackim urzędnikom szkolenia w państwach 

członkowskich UE, w tym szkolenia na temat poszanowania praw człowieka. Staże w państwach 

członkowskich dla irackich urzędników stanowią część tego programu. Od 2008 roku na prośbę 

Iraku UE zapewniała również szkolenia w Iraku skierowane do urzędników wyższego szczebla 

irackich służb policyjnych, sądowniczych i więziennych. UE również za pomocą innych projektów 

wspierała praworządność i prawa człowieka, udzielając m.in. wsparcia uchodźcom i osobom 

wewnętrznie przesiedlonym.
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UE wykorzystuje dialog polityczny z Irakiem do propagowania celów w zakresie praw człowieka 

i w jego ramach porusza kwestie dotyczące praw człowieka w Iraku, które budzą jej niepokój. UE 

wyraziła swoje rozczarowanie w związku z przywróceniem w Iraku w maju 2009 roku kary śmierci 

i kilkakrotnie apelowała od tej pory o jej zniesienie; po raz ostatni w oświadczeniu z dnia 11 

listopada 2009 r., w którym UE wyraziła głębokie zaniepokojenie w związku z sytuacją w zakresie 

praw człowieka w Iraku i ubolewanie z powodu przywrócenia egzekucji w tym kraju. Nowa 

podstawa stosunków pojawiła się wraz z zakończeniem w listopadzie 2009 roku negocjacji 

w sprawie umowy o partnerstwie i współpracy (UPiW). Zawiera ona klauzulę praw człowieka 

i ustanawia ramy współpracy w kwestiach praw człowieka; umożliwia również odnoszenie się do 

rozmaitych kwestii, w tym praworządności.

UE wyrażała zaniepokojenie w związku z sytuacją w zakresie praw człowieka w kraju 

w odniesieniu do wielu kwestii. UE wyraziła ubolewanie z powodu przywrócenia w 2009 roku kary 

śmierci, a także zaniepokojenie w związku z brakiem rzetelnych procesów sądowych oraz 

w związku z wiarygodnymi doniesieniami o wymuszaniu zeznań torturami. UE zaakcentowała fakt, 

że konieczne jest wzmocnienie struktur rządzenia, tak by były one w stanie chronić ludność przed 

pogwałceniami praw człowieka; UE wyraziła również zaniepokojenie w związku z trudnościami, 

jakie napotykały irackie władze w działaniach służących zapobieganiu przerażającej i arbitralnej 

przemocy skierowanej przeciw najsłabszym grupom irackiego społeczeństwa – można tu wymienić 

śmiertelne ataki na mniejszości etniczne i religijne oraz mężczyzn o orientacji homoseksualnej, 

a także przemoc wobec dzieci. Sytuacja obrońców praw człowieka, dziennikarzy i działaczy 

związków zawodowych w Iraku pozostaje przedmiotem troski UE.

W okresie objętym sprawozdaniem UE wysłała do Iraku misję ekspertów ds. wyborów na wybory 

do rad prowincji (31 stycznia 2009 r.) oraz na wybory parlamentarne i prezydenckie w irackim 

Kurdystanie (25 lipca 2009 r.).

Arabia Saudyjska

W swoich relacjach z Arabią Saudyjską UE w dalszym ciągu poruszała kwestie praw człowieka.

Nadal ma poważne zastrzeżenia 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 systematycznie poruszała te budzące niepokój kwestie 

w rozmowach z władzami saudyjskimi na spotkaniach dwustronnych, posiedzeniach Rady 

Współpracy Państw Zatoki Perskiej i przy pomocy oświadczeń.
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Ostatnie démarche UE zostało podjęte w listopadzie 2009 roku w Rijadzie. UE zachęciła Arabię 

Saudyjską do wycofania zastrzeżeń do Konwencji o prawach dziecka, tak by prawny wiek 

osiągnięcia dorosłości zarówno w sprawach cywilnych, jak i karnych wynosił 18 lat. UE 

zaapelowała również do rządu o natychmiastowe zawieszenie wszystkich wyroków śmierci 

nałożonych na osoby, które popełniły przestępstwo przed ukończeniem 18 roku życia, 

i o zastosowanie odpowiednich środków w celu zamiany tych wyroków na kary zgodne 

z międzynarodowymi standardami.

Dopóki kara śmierci jest stosowana w Arabii Saudyjskiej, dopóty UE twierdzi, że powinna być ona 

nakładana wyłącznie za najpoważniejsze przestępstwa. UE zachęcała Arabię Saudyjską do 

zaprzestania stosowania praktyki publicznych egzekucji i innych egzekucji wykonywanych bez 

przestrzegania uznanych na szczeblu międzynarodowym środków ochronnych. Kolejnym tematem 

poruszonym przez stronę europejską były egzekucje obywateli państw trzecich. Ostatnie 

oświadczenie UE w sprawie egzekucji trzech obywateli państw trzecich w Arabii Saudyjskiej 

wydano w dniu 9 listopada 2009 r.

Kolejnym zagadnieniem podnoszonym przez UE były utrzymujące się praktyki zaręczyn 

i małżeństw dzieci.

Jemen

Jemen wykazuje co do zasady znaczące zaangażowanie w międzynarodowe instrumenty praw 

człowieka, jednak ich wdrożenie w dalszym ciągu jest bardzo niezadowalające. Szczególnym 

powodem do niepokoju są takie kwestie, jak: sytuacja kobiet i zmarginalizowanych grup 

społecznych; sądownictwo i praworządność; nielegalne zatrzymania przez agencje bezpieczeństwa 

oraz przypadki pogwałcania wolności wyrażania opinii.

UE przyjmuje do wiadomości dotychczasowe starania, wciąż jednak podkreśla, że rząd Jemenu ma 

obowiązek chronić pokój i bezpieczeństwo wszystkich obywateli na swoim terytorium. W związku 

z tym UE jest zaniepokojona pogorszeniem sytuacji humanitarnej w mieście Sada na północy kraju.

Konflikt przynosi coraz więcej ofiar wśród ludności cywilnej, rośnie również liczba osób 

wewnętrznie przesiedlonych – według doniesień sięgnęła ona 250 tysięcy.
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UE z zadowoleniem przyjęła zawieszenie broni w mieście Sada. UE jest przekonana, że kryzysu nie 

można rozwiązać środkami wojskowymi i apeluje do rządu Jemenu o rozpoczęcie dialogu 

z udziałem wszystkich stron. W tym kontekście UE nalegała na obowiązek poszanowania praw 

człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego przez wszystkie strony konfliktu.

W szczególności przypomniała o tym, że trzeba zastosować wszystkie niezbędne środki na rzecz 

ochrony ludności cywilnej, umożliwiając cywilom, którzy chcą uciec z rejonu konfliktu, dotarcie do 

bezpiecznych miejsc, ułatwiając dostęp ONZ i organizacji pozarządowych do obszarów, na których 

zgromadziły się osoby wewnętrznie przesiedlone, i niezwłocznie umożliwiając niesienie tym 

osobom pilnej pomocy medycznej i humanitarnej.

UE oczekuje, że partia rządząca i opozycja osiągną konsensus w sprawie zorganizowania wyborów 

w 2011 roku. UE zachęciła wszystkie partie polityczne do wdrożenia zawartych przez nie 

porozumień, w których określono środki niezbędne, by udoskonalić system wyborczy i pogłębić 

demokrację poprzez wzmocnienie roli parlamentu i grup parlamentarnych. W tym kontekście UE 

zaapelowała do wszystkich partii politycznych, by z uwagą przeanalizowały zalecenia 

sformułowane przez unijną misję obserwacji wyborów, w szczególności zalecenia odnoszące się do 

ordynacji wyborczej.

UE wyraziła zaniepokojenie w związku z coraz większym ograniczeniem wolności mediów 

w Jemenie, będącym następstwem relacjonowania wydarzeń na południu kraju. UE zaapelowała do 

rządu, by stał na straży podstawowych praw, takich jak wolność mediów i dostęp do informacji.

6.6 Azja i Oceania

Afganistan

Mimo istotnych postępów osiągniętych od upadku Talibów, Afganistan nadal zmagał się z wielkimi 

wyzwaniami, takimi jak: procedury wymiaru sprawiedliwości okresu przejściowego służące do 

rozpatrywania przypadków naruszenia praw człowieka, do których doszło przed upadkiem Talibów, 

prawa dzieci (Afganistan jest krajem priorytetowym jeśli chodzi o realizację Wytycznych UE 

w sprawie dzieci w konfliktach zbrojnych), niestabilny system wymiaru sprawiedliwości, kara 

śmierci, nieuzasadnione aresztowania, wolność wyrażania opinii, obrońcy praw człowieka, 

bezkarność oraz cywilne ofiary konfliktu.
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W 2009 roku UE dała wyraz nieskrywanej obawie związanej z niezgodnością postulowanego 

nowego aktu prawnego dotyczącego szyickiego kodeksu rodzinnego ze konstytucyjnymi 

i międzynarodowymi zobowiązaniami Afganistanu. UE w pełni uznała suwerenność procesu 

legislacyjnego w Islamskiej Republice Afganistanu oraz fakt, że art. 131 afgańskiej konstytucji 

przewiduje możliwość ustanowienie szczegółowego prawa w zakresie spraw osobistych 

dotyczącego wspólnoty szyickiej. UE z zadowoleniem przyjęła zmiany wprowadzone do przepisów

zawartych w ustawie dotyczącej osobistych spraw osób postępujących zgodnie z szyicką praktyką 

sądową; niepokój UE budzą jednak nadal pewne artykuły tej ustawy, które pozostają 

w sprzeczności ze zobowiązaniami Islamskiej Republiki Afganistanu wynikającymi 

z Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych, Konwencji w sprawie likwidacji 

wszelkich form dyskryminacji kobiet oraz Konwencji o prawach dziecka. Niemniej jednak 

z zadowoleniem przyjęła do wiadomości ogłoszenie w monitorze urzędowym 7 października 2009 

r. ustawy o eliminowaniu przemocy wobec kobiet. Fakt ten, odnotowany z aprobatą,  świadczy 

o postępie w przestrzeganiu praw kobiet w Afganistanie.  

Zgodnie z wytycznymi UE w sprawie aktów przemocy wobec kobiet i dziewcząt oraz zwalczania 

wszelkich form dyskryminacji kobiet UE nadal zachęcała rząd Afganistanu do spełnienia podjętych 

przez ten kraj międzynarodowych zobowiązań dotyczących praw człowieka. Celem tego działania 

było zapewnienie poszanowania praw człowieka w odniesieniu do wszystkich obywateli 

Afganistanu, w tym kobiet i dzieci. Ponadto UE zachęcała do opracowania planu działania 

w sprawie realizacji zaleceń zawartych w rezolucjach RB ONZ nr 1325 i 1820 w sprawie kobiet, 

bezpieczeństwa i pokoju. Te kwestie były głównymi tematami démarche skierowanych do rządu 

Afganistanu. 

UE była nadal jednym z głównych darczyńców w dziedzinie praw człowieka w Afganistanie. 

Program odbudowy zarządzany przez Komisję Europejską realizowano nadal, tak aby możliwe było 

dotrzymanie zobowiązania dotyczącego przeznaczenia 700 mln EUR na finansowanie odbudowy 

w latach 2007–2010.  Obejmuje ono istotny składnik w zakresie praw człowieka/społeczeństwa 

obywatelskiego, w tym wsparcie ochrony socjalnej dla najsłabszych grup (21 mln EUR).

UE wspiera ponadto poszanowanie praw człowieka za pośrednictwem Europejskiego Instrumentu 

na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka na Świecie. Projekty finansowane od 2007 roku 

w ramach krajowego programu wsparcia na rzecz Afganistanu obejmowały szeroki zakres działań: 

od propagowania przejrzystości funkcjonowania rządu i jego odpowiedzialności przez zwiększanie 

wiedzy społeczeństwa na temat praw człowieka po szkolenia w dziedzinie praw człowieka. 
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W ramach programu tematycznego „Podmioty niepaństwowe w rozwoju” propaguje się również 

afgańskie organizacje społeczeństwa obywatelskiego i organizacje pozarządowe. W lutym 2009 

roku ogłoszono zaproszenie do składania wniosków. Jest to program ukierunkowany na 

poszczególne podmioty, którego celem jest wzmocnienie potencjału organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego jako warunku niezbędnego dla istnienia bardziej równego, otwartego 

i demokratycznego społeczeństwa przez wspieranie jego własnych inicjatyw. Jednym ze 

szczegółowych celów tego zaproszenia do składania wniosków było przyczynienie się do 

zapewnienia pokoju i pojednania przez mediację, odpowiedzialność i propagowanie praw 

człowieka, a jednocześnie uwzględnienie znaczenia dialogu prowadzonego na poziomie 

poszczególnych społeczności.

Do obserwacji wyborów prezydenckich i wyborów do rad samorządowych, które odbyły się w dniu 

20 sierpnia 2009 r., wysłano unijną misję obserwacji wyborów. Misja ta stwierdziła, że wybory, 

które po raz pierwszy od dziesięcioleci przeprowadzano pod zwierzchnictwem Afganistanu, 

odbywały się w pogarszających się warunkach bezpieczeństwa; sytuacja ta nieuchronnie wpłynęła 

na przebieg wyborów, pomimo wielkich wysiłków władz Afganistanu, a zwłaszcza niezależnej 

komisji ds. wyborów. Talibowie wezwali do bojkotu wyborów, a jednocześnie zwiększyli liczbę 

ataków, które spowodowały obrażenia i śmierć cywilów; w tych warunkach istotnym osiągnięciem 

był więc fakt, że wybory te w ogóle się odbyły. Dzień wyborów zakłóciła pewna liczba aktów 

przemocy, między innymi ataki rakietowe i eksplozje, których celem były centra wyborcze 

i obiekty rządowe w całym kraju. Unijna misja obserwacji wyborów stwierdziła, że na poziomie 

lokali wyborczych doszło do fałszowania wyników wyborów na dużą skalę; mimo przepisów 

prawnych dotyczących wykrywania fałszerstw oraz środków służących minimalizacji tego zjawiska 

ustanowionych przez niezależną komisję wyborczą, w ośrodku rejestracji głosów przyjęto setki 

sfałszowanych głosów, które ujęto także we wstępnych oficjalnych wynikach.

Bangladesz

W grudniu 2008 roku, po dwóch latach rządów tymczasowych sprawowanych przez wspierany 

przez wojsko rząd przejściowy, całkowicie zniesiono stan wyjątkowy. Do Bangladeszu wysłano 

unijną misję obserwacji wyborów z zadaniem obserwowania wyborów parlamentarnych, które 

odbyły się 29 grudnia; wybory te zakończyły się zwycięstwem Ligi Ludowej (Awami League).

Misja ta stwierdziła, że wybory były profesjonalne, przejrzyste i wiarygodne: były istotnym 

krokiem na drodze do przywrócenia demokratycznych rządów w kraju. 
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Jednym z najważniejszych zadań nowego rządu nadal było wprowadzenie w życie traktatów 

i konwencji w zakresie praw człowieka, aby jeszcze bardziej podnieść standardy. Działania te 

obejmowały także uwzględnienie kluczowych reform wprowadzonych przez rząd tymczasowy, 

takich jak utworzenie Krajowej Komisji Praw Człowieka oraz wzmocnienie Komisji 

Antykorupcyjnej.

W dniach 7–9 czerwca 2009 r. wizytę w Bangladeszu złożyła delegacja przedstawicieli UE 

wysokiego szczebla. Była to trzecia taka wizyta w tym kraju, a pierwsza na szczeblu 

wiceministrów. Delegacja podkreśliła znaczenie mocnych i niezależnych instytucji rządowych, 

zwłaszcza Krajowej Komisji Praw Człowieka i Komisji Antykorupcyjnej, dla zapewnienia dobrych 

rządów i ochrony praw człowieka. Wezwała także do działania na rzecz rozwiązania utrzymujących 

się problemów w dziedzinie praw człowieka, w szczególności kwestii egzekucji pozasądowych 

i tortur stosowanych przez siły bezpieczeństwa. Delegacja dała wyraz poważnym obawom 

związanym z licznymi zgonami przebywających w areszcie żołnierzy lub członków paramilitarnych 

oddziałów ochrony pogranicza – Bangladesh Rifles – BDR oskarżonych o bunt (BDR jawans), 

a także zaapelowała o przeprowadzenie szczegółowego śledztwa w sprawie takich przypadków 

śmierci oraz o ukaranie odpowiedzialnych za nie osób.

W dniach 11–15 października 2009 r. – korzystając z ustaleń dokonanych podczas tej wizyty –

delegacja ambasadorów ds. praw człowieka z trzech państw członkowskich UE złożyła wizytę 

w Bangladeszu. 

Birma/Myanmar

UE nadal była zaangażowana w bezpośrednią realizację swojego planu działań w zakresie praw 

człowieka pomimo ogromnych trudności z tym związanych. W swoich sprawozdaniach Tómas 

Ojea Quintana, specjalny sprawozdawca ONZ ds. praw człowieka w Myanmarze, uwypukla 

poważne i systematyczne łamanie podstawowych wolności, do którego dochodzi w tym kraju. UE 

konsekwentnie dążyła do przedłużenia jego mandatu. UE odegrała także kluczową rolę 

w doprowadzeniu do przyjęcia w marcu i wrześniu 2009 roku rezolucji na forum Rady Praw 

Człowieka ONZ oraz w październiku 2009 roku na forum Trzeciego Komitetu Zgromadzenia 

Ogólnego ONZ; rezolucje te potępiały nieustanne łamanie praw człowieka oraz dyskryminowanie 

grup etnicznych. 
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Rząd wojskowy nie zareagował na ponawiane apele społeczności międzynarodowej pod 

przewodnictwem ONZ o uwolnienie wszystkich więźniów politycznych, w tym Aung San Suu Kyi.

Zgodnie z większością szacunków liczba więźniów politycznych zwiększyła się w tym okresie do 

ponad 2 100 osób. Wyniszczające konflikty z kilkoma mniejszościami etnicznymi trwały nadal 

zarówno na granicy chińskiej, jak i tajlandzkiej; w ich rezultacie dochodziło do poważnych 

przypadków naruszenia praw człowieka, były one także źródłem cierpień dla lokalnej ludności. 

Zwiększono presję wywieraną na mniejszość Rohingya w celu zmuszenia tej społeczności do 
opuszczenia kraju.

Nadal pogarszały się również warunki społeczno-gospodarcze. Utrzymują się poważne trudności 

w rolnictwie i produkcji żywności, a szacuje się, że 80% ludności żyje z pracy na roli.

W tym kontekście UE realizowała aktywną politykę, której celem było zajęcie się tą sytuacją 
i skłonienie rządu do przeprowadzenia dochodzeń w sprawie przypadków łamania praw człowieka 
i zapewnienia pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców takich przestępstw. UE nadal 
systematycznie podnosiła kwestię Birmy/Myanmaru na wszystkich właściwych forach, zarówno 
wielostronnych (ONZ, ASEAN, Forum Regionalne ASEAN itp.), jak i dwustronnych (spotkania 
w ramach dialogu politycznego prowadzone ze wszystkimi najważniejszymi podmiotami na 
wszystkich szczeblach, łącznie z najwyższym – Chiny, Indie, kraje ASEAN, Kanada, Australia, 
Stany Zjednoczone itp.). Mianowany w 2007 roku specjalny wysłannik UE, Piero Fassino, nadal 
współdziałał z partnerami z UE na rzecz wypracowania wspólnego podejścia, które doprowadziłoby 
do poprawy sytuacji w zakresie praw człowieka. 

UE wielokrotnie wydawała oświadczenia potępiające łamanie praw człowieka 
w Birmie/Myanmarze; zaostrzyła także środki ograniczające w związku z wyrokiem w sprawie 
Daw Aung San Suu Kyi w sierpniu 2009 roku. Jednocześnie UE nalegała na kraje sąsiadujące 
z Birmą/Myanmarem – Chiny, Indie i kraje ASEAN – by wywierały większy dyplomatyczny nacisk 
na swojego sąsiada; w kilku przypadkach działania te przyniosły pozytywne rezultaty. Taka 
polityka powodowała trudności dla rządu wojskowego, chociaż nie przyczyniła się do tej pory do 
zmiany jego postępowania. 
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Rząd wojskowy obiecał przeprowadzić wybory w 2010 roku w ramach realizacji harmonogramu 
„zdyscyplinowanej demokracji”; 8 marca 2010 r. opublikowano ustawy wyborcze, jednak nie 
podano jeszcze terminu wyborów. Ustawy te wydają się nadawać władzom bardzo szerokie 
uprawnienia w odniesieniu do prowadzenia wyborów i kampanii wyborczej, unieważniają wyniki 
wyborów z 1990 roku, w których Birmańska Narodowa Liga na rzecz Demokracji (National 
League for Democracy – NLD) zdobyła zdecydowaną większość głosów, a także zobowiązują 
władze do wydalenia przywódczyni Aung San Suu Kyi. W następstwie narzucenia tych 
restrykcyjnych i niesprawiedliwych przepisów NLD ogłosiła 29 marca 2010 r., że nie może brać 
udziału w wyborach. W czasie sporządzania niniejszego dokumentu inne partie opozycyjne i grupy 
etniczne podejmowały decyzję, czy zarejestrować się w wyborach. UE nadal wywiera nacisk na 
władze, by stworzyły warunki umożliwiające przeprowadzenie wolnych i sprawiedliwych 
wyborów; warunki te muszą obejmować bezwarunkowe uwolnienie wszystkich więźniów 
politycznych oraz powszechny udział w polityce obejmujący opozycję i grupy etniczne. UE jest 
nadal gotowa zareagować na pozytywną zmianę w Birmie. UE zauważyła, że bez udziału grup 
etnicznych, które stanowią 45% ludności, oraz partii opozycyjnych legitymizacja tych wyborów 
będzie niewielka. 

UE starała się uniknąć izolacji Birmy/Myanmaru; była także największym darczyńcą w dziedzinie 
pomocy humanitarnej i pomocy z nią związanej udzielanej temu krajowi. Nadal jednak, nawet 
uwzględniając to wsparcie, całkowita pomoc ze strony darczyńców wyniosła w 2008 roku tylko
około 9 EUR na osobę rocznie, w porównaniu do kwoty około 65 EUR przypadającej na osobą 
w Laosie. Znaczną część pomocy UE skierowano wprawdzie do obszarów nadal odbudowywanych 
po uderzeniu cyklonu Nargis, jednak z programów UE korzystają wszystkie regiony kraju. Część 
tej pomocy przeznaczono na obozy dla uchodźców znajdujące się po tajlandzkiej stronie granicy.

Bezpośrednie działania w zakresie praw człowieka w Birmie/Myanmarze nie były raczej możliwe. 

UE musiała więc prowadzić działania pośrednie, włączając aspekt dotyczący praw człowieka do 

programów pomocowych UE. EU starała się nawiązać kontakty ze społeczeństwem obywatelskim 

oraz częścią administracji, tak aby skłonić rząd do realizacji zobowiązania do osiągnięcia 

milenijnych celów rozwoju.

Kambodża

Do obserwacji wyborów parlamentarnych zorganizowanych 27 lipca 2008 r. wysłano unijną misję 
obserwacji wyborów. Misja odnotowała, że wybory te przebiegały w spokojniejszych i bardziej 
otwartych warunkach niż miało to miejsce podczas poprzednich wyborów, zauważyła jednak 
problemy z rejestracją wyborców, wykorzystaniem państwowych zasobów oraz brak zaufania do 
administracji wyborów. 
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W 2009 roku UE badała obawy związane z ograniczeniami wolności wyrażania opinii 
dotykającymi opozycyjnych polityków, np. Sama Rainsiego, przywódcę opozycji, posłów opozycji 
parlamentarnej, Mu Sochuę i Ho Vanna, dziennikarzy oraz organizacje pozarządowe. Często 
wykorzystywanym narzędziem było nadużywanie praw w zakresie zniesławienia oraz 
dezinformacji. Poważny niepokój wzbudzały eksmisje z ziemi i nieuznawanie praw społeczności 
etnicznych. W sierpniu 2009 roku UE wydała stosowne oświadczenie i podnosiła te kwestie 
w rozmowach z rządem podczas poprzedniego posiedzenia wspólnego komitetu w marcu 2009 roku 
oraz na forum podgrupy ds. reform instytucjonalnych, sprawowania rządów i praw człowieka 
w listopadzie 2008 roku. 

Temu ostatniemu posiedzeniu towarzyszyła konferencja dotycząca różnych zagadnień związanych 
z prawami człowieka; wzięli w niej udział przedstawiciele wielu organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego oraz liczni przedstawiciele rządu.  W następstwie tej konferencji zorganizowano 
wizytę studyjną kambodżańskich organizacji pozarządowych w Europie (w Brukseli i Strasburgu), 
której celem było omówienie zagadnień związanych z prawami człowieka z przedstawicielami 
Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego (w tym wizyta w Podkomisji Praw Człowieka), 
Rady Europy, jak również europejskimi organizacjami pozarządowymi i przedstawicielami świata 
nauki.

W grudniu 2009 roku UE wyraziła swój niepokój w związku z decyzją rządu Kambodży 
o przymusowym odesłaniu do Chin grupy etnicznych Ujgurów starających się o azyl podjętą zanim 
przeanalizowano ich status zgodnie z międzynarodowym prawem uchodźczym. UE wezwała rząd 
Kambodży do dokonania przeglądu stosowanych w tym kraju procedur dotyczących rozpatrywania 
wniosków o azyl, tak aby zapewnić zgodność tych procedur z zobowiązaniami Kambodży 
wynikającymi z prawa międzynarodowego. 

Obecnie w Kambodży realizowanych jest 14 projektów w ramach Europejskiego Instrumentu na 
rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka na Świecie; projekty te dotyczą takich kwestii jak 
ludy tubylcze, prawa kobiet, prawa dzieci, społeczeństwo obywatelskie, media oraz handel ludźmi. 
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Chiny

Rada z zadowoleniem przyjęła postęp poczyniony w omawianym okresie przez Chiny 

w uwzględnianiu praw gospodarczych swoich obywateli i w zaangażowaniu na rzecz reformy 

systemu sądownictwa karnego. UE jest jednak nadal poważnie zaniepokojona sytuacją w zakresie 

praw człowieka w Chinach; z ubolewaniem odniosła się do znikomych postępów osiągniętych 

w wielu istotnych kwestiach, np. w dziedzinie praworządności, uregulowań dotyczących zawodów 

prawniczych, wolności wyrażania opinii,  stowarzyszania się, religii i przekonań, praw osób 

należących do mniejszości oraz nieprzerwanego stosowania na szeroką skalę kary śmierci. 

Ze względu na liczne ważne wydarzenia i rocznice przypadające w latach 2008 i 2009 Chiny 

poddawane były bacznej obserwacji przez społeczność międzynarodową. W tym kontekście UE 

potwierdziła, że przywiązuje duże znaczenie do swoich stosunków z Chinami w dziedzinie praw 

człowieka. 

W okresie objętym sprawozdaniem przeprowadzono trzy kolejne rundy dialogu UE–Chiny 

dotyczącego praw człowieka: runda 26. odbyła się w Pekinie 28 listopada 2008 r., 27. w Pradze 13 

maja 2009 r. oraz 28. w Pekinie 20 listopada 2009 r. Jak zwykle przy każdej z tych okazji integralną 

częścią programu były wizyty w terenie lub posiedzenia równoległe z udziałem właściwych władz.

W czasie przygotowań do każdej z rund dialogu UE przedstawiała partnerom wykaz konkretnych 

kwestii budzących niepokój. Równolegle z poszczególnymi rundami dialogu odbywały się 

seminaria dla ekspertów w dziedzinie prawa, w których uczestniczyli wybitni naukowcy; poruszano 

na nich szczegółowe zagadnienia. 

W ścisłej współpracy z Parlamentem Europejskim i społeczeństwem obywatelskim UE 

zapoczątkowała wewnętrzną ocenę tego dialogu. Zalecenia zmierzające do zwiększenia 

oddziaływania dialogu będą omawiane z Chinami.

Dialog ten umożliwił regularną wymianę poglądów dotyczących rozwoju sytuacji w dziedzinie 

praw człowieka w Chinach i w UE. UE przyjęła z zadowoleniem pierwszy plan działania 

w dziedzinie praw człowieka opracowany przez Chiny na lata 2009–2010. UE nadal nakłaniała 

Chiny do ratyfikowania Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych , który kraj 

ten podpisał w 1998 roku, oraz do rozważenia szybkiego przystąpienia do statutu rzymskiego. 
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Sytuacja w zakresie wolności wyrażania opinii i wolności stowarzyszania się, zwłaszcza przez 

nowe technologie, nie rozwijała się w Chinach pomyślnie. W grudniu 2008 roku zatrzymano szereg 

działaczy, w tym wybitnego działacza Liu Xiaobo; byli oni następnie poddani postępowaniu 

sądowemu lub przetrzymywani za udział w inicjatywie Karta 08. W związku z coraz większym 

naciskiem wywieranym na dziennikarzy i blogerów UE nadal wyrażała zaniepokojenie sytuacją 

laureata nagrody im. Sacharowa, Hu Jia, i zaapelowała do Chin, by rozszerzyły przepisy 

ustanowione dla dziennikarzy zagranicznych także na prasę chińską.

UE kładła nacisk na kwestię praworządności, zwłaszcza w zakresie uregulowań dotyczących 
zawodów prawniczych oraz możliwości swobodnego wykonywania przez prawników swoich 
zawodowych obowiązków. UE wyraziła także zaniepokojenie w związku z utrudnieniami 
w składaniu petycji oraz systematycznym prześladowaniem sygnatariuszy petycji. UE dała wyraz 
swojemu zaniepokojeniu sytuacją prawnika Gao Zhishenga, który zaginął w lutym 2009 roku. EU 
wezwała Chiny do zlikwidowania systemu rehabilitacji przez pracę oraz wyeliminowania wszelkich 
form bezzasadnego zatrzymania. UE zaapelowała do Chin, by nadal dążyły do ograniczenia 
stosowania tortur wobec zatrzymanych i brutalnego ich traktowania.

Stosowanie kary śmierci na szeroką skalę było nadal kwestią budzącą niepokój. UE zachęcała 
Chiny do zmniejszenia liczby przestępstw karanych śmiercią oraz do zwiększenia przejrzystości 
procesów sądowych oraz rewizji spraw. Zgodnie z wytycznymi UE w sprawie kary śmierci UE 
wydała kilka oświadczeń publicznych, w których potępiła szereg przypadków wykonania kary 
śmierci w Chinach. 

UE nadal śledziła skutki wydarzeń w Lhasie 14 marca 2008 r., a także późniejsze zamieszki 
w różnych częściach Tybetu, zwracając szczególną uwagę na rozruchy w Ürümqi i w regionie 
autonomicznym Xinjiang Uighur, do których doszło w lipcu 2009 roku, jak i na następstwa tych 
wydarzeń. 

UE obserwowała także uważnie pierwszy powszechny okresowy przegląd praw człowieka 
dotyczący Chin przeprowadzony podczas obrad Rady Praw Człowieka w lutym 2009 roku; 
zwróciła się przy tej okazji do Chin by realizowały zalecenia przyjęte przez ten kraj podczas tego 
przeglądu. W trakcie tych rund dialogu UE i Chiny szczegółowo omówiły swoją współpracę na 
forach ONZ; UE zachęciła Chiny do stałego udziału w procedurach specjalnych ONZ oraz do 
zacieśnienia współpracy z Biurem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw 
Człowieka. 
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UE nadal dąży do podjęcia konstruktywnego dialogu z Chinami dotyczącego praw człowieka także 
w ramach negocjacji dotyczących zawarcia umowy o partnerstwie i współpracy; stanowią one 
doskonałą sposobność do zachęcania Chin, by podjęły dalsze zobowiązania prawne w tej 
dziedzinie.  

KRLD

UE była nadal bardzo zaniepokojona poważnymi naruszeniami praw człowieka w Koreańskiej Republice 
Ludowo-Demokratycznej (KRLD). Wielokrotnie dawała wyraz swojemu zaniepokojeniu na forach 
międzynarodowych; naciskała także na Pjongjang, by doprowadził do poprawy tej sytuacji. Tak więc 
w marcu 2009 roku, ze wspólnej inicjatywy UE i Japonii, Rada Praw Człowieka ONZ przyjęła rezolucję, 
na mocy której przedłużyła o kolejny rok mandat specjalnego Sprawozdawcy ONZ ds. Sytuacji 
w dziedzinie Praw Człowieka w KRLD. W dniu 19 listopada 2009 r. Trzeci Komitet Zgromadzenia 
Ogólnego ONZ również przyjął – z inicjatywy UE i Japonii – rezolucję w sprawie sytuacji w zakresie 
praw człowieka w KRLD. Ambasadorowie państw członkowskich urzędujący w Pjongjangu także 
omawiali kwestie związane z prawami człowieka bezpośrednio z władzami KRLD podczas posiedzeń 
z udziałem przedstawicieli tego kraju odbywającymi się w Brukseli lub w innych państwach 
członkowskich UE. 

Podczas regularnych oficjalnych wizyt w Pjongjangu na szczeblu dyrektora regionalnego, które 

odbyły się w marcu i październiku 2009 roku, UE stanowczo wezwała KRLD do pełnego 

przestrzegania wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz do odniesienia się do 

zaleceń zawartych w stosownych rezolucjach, w tym rezolucji dotyczącej praw człowieka w KRLD 

przyjętej w listopadzie 2008 roku. UE zwróciła się do Pjongjangu, by, w ramach budowania 

wzajemnego zaufania, w pełni współpracował z mechanizmami ONZ w zakresie praw człowieka, 

co przejawiałoby się między innymi zapewnieniem specjalnemu sprawozdawcy pełnego 

i swobodnego dostępu do KRLD. UE zachęcała także Pjongjang do podjęcia z UE i jej państwami 

członkowskimi merytorycznego dialogu dotyczącego praw człowieka. UE potwierdziła swoją 

gotowość do wznowienia rozmów dwustronnych z KRLD dotyczących praw człowieka, oferując 

swoją wiedzę specjalistyczną oraz konstruktywną współpracę w poszczególnych aspektach tej 

dziedziny; UE starała się także oddzielić ten dialog dotyczący konkretnych tematów od rezolucji 

w sprawie praw człowieka podejmowanych z inicjatywy UE i ONZ.
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UE wyraziła swoje głębokie ubolewanie w związku z faktem, że obywatele KRLD są nadal 

skazywani na śmierć i że karę tę nadal się wykuje. Stanowczo wezwała Pjongjang do 

natychmiastowego zaprzestania systematycznego, powszechnego i poważnego łamania praw 

obywatelskich, politycznych, gospodarczych, społecznych i kulturowych; zaapelowała także 

o zapewnienie mieszkańcom ochrony, rozwiązanie kwestii bezkarności oraz dopilnowanie, by 

osoby odpowiedzialne za łamanie praw człowieka stanęły przed niezawisłym sądem; wezwała 

również do zagwarantowania pełnego, bezpiecznego i swobodnego dostępu do pomocy 

humanitarnej oraz do umożliwienia organizacjom humanitarnym zapewnienia bezstronności 

w dostarczaniu takiej pomocy. UE zwróciła się do KRLD z apelem o zajęcie się zjawiskami 

leżącymi u podstaw uchodźstwa w tym kraju i o dopilnowanie, by uchodźcy mogli bezpiecznie 

i z godnością wracać do swoich miejsc zamieszkania. Podczas démarche prowadzonych na różnych 

szczeblach UE stale apelowała do Pekinu o okazanie wyrozumiałości obywatelom KRLD, którzy 

przekraczają granicę z Chinami w poszukiwaniu żywności, a także o ponowne przeanalizowanie 

polityki Chin wobec tych uchodźców, którym grozi kara śmierci, jeśli zostaną odesłani do KRLD. 

UE odnotowała bardziej konstruktywne zaangażowanie KRLD, jeśli chodzi o powszechny 

okresowy przegląd, prawa dziecka, jak również pewne pozytywne aspekty postępowania – zarówno 

prawne, jak i praktyczne – w stosunku do osób niepełnosprawnych. UE nadal uważnie śledziła 

problem niedostatku żywności w KRLD; stale była też gotowa do zapewnienia pomocy 

żywnościowej w przypadku kryzysu. 

Fidżi

Reżim wojskowy komandora Bainimaramy ugruntował kontrolę sprawowaną nad krajem  przez 

podjęcie w 2009 roku szeregu działań.  W kwietniu uchylił konstytucję i zawiesił funkcjonowanie 

wymiaru sprawiedliwości. Wprowadzono przepisy nadzwyczajne, aby ograniczyć wolność 

zgromadzeń i wolność mediów; przepisy te nadal obowiązywały rok później. Wątpliwości wciąż 

budzi niezawisłość wymiaru sprawiedliwości, którego działalność wznowiono. Nie spełniono 

jeszcze obietnic dotyczących dialogu politycznego, a wyznaczeni przez rząd cenzorzy monitorują 

działalność mediów. Forum Wysp Pacyfiku i Wspólnota zawiesiła Fidżi w prawach członka tych 

organizacji. UE wstrzymała swoje wkłady w ramach umowy z Kotonu (środki na wsparcie 

produkcji cukru); zachęcała jednocześnie reżim, by przerwał swoją izolację i poczynił pierwsze 

kroki prowadzące do podjęcia merytorycznego dialogu i szybkiego przywrócenia demokracji na 

Fidżi.  
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Indie 

Misje UE w Delhi poświęcały coraz więcej uwagi zaangażowaniu w dziedzinie praw człowieka: 

dążyły do realizacji wytycznych w sprawie praw człowieka, szczególnie w odniesieniu do 

obrońców praw człowieka, kobiet i dzieci. Działania te obejmowały wysłanie w grudniu 2008 roku 

misji wyjaśniającej do stanu Orissa w celu zbadania sytuacji mniejszości religijnych oraz 

obserwowanie procesu wybitnego obrońcy praw człowieka w stanie Chhattisgarh.

Najnowsza runda dialogu między Indiami a UE dotyczącego praw człowieka, która odbyła się 27 

lutego 2009 r., stanowi kolejny krok naprzód we współpracy Indii i UE w dziedzinie praw 

człowieka, zarówno w aspekcie dwustronnym, jak i wielostronnym.

UE finansuje pewną liczbę projektów w Indiach dotyczących różnorodnych kwestii związanych 

z prawami człowieka; obejmują one wyeliminowanie pracy dzieci, handel ludźmi, zapobieganie 

torturom, prawa osób niepełnosprawnych, prawa grup marginalizowanych oraz dostęp słabszych 

grup do wymiaru sprawiedliwości. 

UE upamiętniła Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka przypadający 10 grudnia 2009 r., 

organizując seminarium i jednocześnie wystosowując zaproszenie do składania wniosków na rzecz 

Indii w ramach EIDHR. Instytucje indyjskie mogą składać wnioski w ramach tego zaproszenia, 

jako że UE pragnie się przyczynić do tworzenia krajowych instytucji zajmujących się prawami 

człowieka.
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UE uczestniczyła również w październiku 2008 roku w konferencji poświęconej roli krajowych 

instytucji zajmujących się prawami ludności tubylczej zorganizowanej przez Sieć Azjatyckiej 

Tubylczej Ludności Plemiennej; w konferencji tej wzięli udział przedstawiciele organizacji 

ludności tubylczej z Azji Południowej i Południowo-Wschodniej, specjalny sprawozdawca ONZ ds. 

sytuacji w dziedzinie praw człowieka i podstawowych wolności ludności tubylczej, były specjalny 

sprawozdawca ONZ ds. odpowiednich warunków mieszkaniowych, reprezentowana była także 

indyjska Krajowa Komisja ds. Ochrony Praw Dziecka. Jako że Azja nie ma regionalnego 

mechanizmu w zakresie praw człowieka, konferencja ta oraz projekt, którego jest ona częścią, stały 

się wartościową regionalną platformą. 

Indonezja

Kompleksowa umowa o partnerstwie i współpracy podpisana przez UE i Indonezję 9 listopada 
2009 r. będzie stanowić przyszłe ramy, w których będą omawiane – w bardziej uporządkowany 
sposób – kwestie związane z prawami człowieka. Poszanowanie praw człowieka i zasad 
demokratycznych będzie jednym z podstawowych elementów umowy (art. 1 ust. 1). Obie strony 
potwierdziły, że podzielają wspólne wartości określone w karcie ONZ (art. 1 ust. 2), oddane są 
zasadom dobrych rządów, praworządności, w tym niezawisłości sądownictwa oraz walce 
z korupcją (art. 1 ust. 5); uzgodniły także podjęcie współpracy w dziedzinie praw człowieka 
i w kwestiach prawnych (art. 2 lit. f). Artykuł 26 przewiduje właśnie współpracę na rzecz 
propagowania i ochrony praw człowieka. We wspólnym oświadczeniu z 9 listopada 2009 r. 
Indonezja i UE określiły prawa człowieka i demokrację jako jeden z priorytetów działań, które 
należy podjąć bezzwłocznie; w kwestiach tych trzeba osiągnąć postępy w 2010 roku przed 
ratyfikacją umowy.

Zgodnie z decyzją co do zasad podjętą w 2007 roku o ustanowieniu dwustronnego dialogu 
dotyczącego praw człowieka w celu wymiany poglądów i praktyk w dziedzinie praw człowieka 
o znaczeniu globalnym, regionalnym i lokalnym oraz z umową zawartą podczas posiedzenia 
urzędników wysokiego szczebla UE i Indonezji w Yogyakarcie w dniach 13–14 lipca 2009 r. 
dotyczącą zakresu zadań, dialog ten oficjalnie rozpoczęto 9 listopada 2009 r. na posiedzeniu 
ministrów spraw zagranicznych UE i Indonezji w Dżakarcie. Pierwsza runda dialogu ma się odbyć 
w Dżakarcie w pierwszej połowie 2010 roku. Decyzja o podjęciu dialogu z UE dotyczącego praw 
człowieka jest pierwszym konkretnym krokiem oraz pozytywnym znakiem zaangażowania 
Indonezji w kwestie związane z prawami człowieka. Kraj ten ratyfikował wszystkie najważniejsze 
konwencje w dziedzinie praw człowieka, z wyjątkiem ICRMW, a jego krajowa instytucja 
zajmująca się prawami człowieka, Komnas HAM, odgrywa istotną rolę w ochronie i propagowaniu 
praw człowieka. 
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Indonezja walnie przyczyniła się także do utworzenia Międzyrządowej Komisji Praw Człowieka 
Państw ASEAN. Ukierunkowując działania ASEAN w tej dziedzinie, Indonezja mianowała jedną 
z głównych indonezyjskich organizacji pozarządowych swoim przedstawicielem w tej komisji. 

W 2009 roku, który był w Indonezji rokiem wyborczym (wybory parlamentarne odbyły się 
w kwietniu, a wybory prezydenckie w lipcu), UE zorganizowała misję ekspertów ds. wyborów 
i powierzyła jej obserwację wyborów parlamentarnych ze szczególnym uwzględnieniem Acehu; 
zadaniem misji było monitorowanie procesu wyborczego i dokonanie analizy politycznej.

Misje UE w Dżakarcie utworzyły ukierunkowaną grupę zadaniową ds. praw człowieka złożoną 

z doradców politycznych delegatury Unii i ambasad państw członkowskich. W listopadzie 2008 

roku UE w formalny sposób podniosła w rozmowach z rządem Indonezji różnorodne zagadnienia 

związane z prawami człowieka, między innymi kwestię kary śmierci i MTK. Dziewięć projektów w 

zakresie praw człowieka otrzymuje obecnie wsparcie w ramach EIDHR; obejmują one między 

innymi problematykę związaną z prawami kobiet, prawami dziecka i torturami. Prawa człowieka 

były jednym z głównych tematów ważnego seminarium wysokiego szczebla zorganizowanego dla 

upamiętnienia podpisania umowy o partnerstwie i współpracy między UE a Indonezją w listopadzie 

2009 roku. Wytyczne UE w dziedzinie praw człowieka zostały przetłumaczone na język bahasa i są 

szeroko rozpowszechniane. UE bacznie śledzi – za pośrednictwem regularnych misji – sytuację 

w zakresie praw człowieka w szczególnie wrażliwych obszarach, takich jak Aceh i Papua; 

konkretne obawy budzi traktowanie tam kwestii prawdy i pojednania, a także zagadnienia związane 

ze specjalną autonomią przyznaną tym prowincjom.  

Japonia

UE z niepokojem obserwuje dalsze stosowanie kary śmierci w Japonii oraz rosnącą wyraźnie liczbę 

egzekucji wykonywanych w tym kraju w ostatnim okresie. Szefowie misji w Tokio zorganizowali 

kilka spotkań z członkami rządu japońskiego, parlamentarzystami oraz z organizacjami 

pozarządowymi, by przekazać przesłanie UE dotyczące nieakceptowalności kary śmierci. UE ze 

szczególnym zainteresowaniem odnotowała więc mianowanie we wrześniu 2009 roku nowego 

ministra sprawiedliwości, który wcześniej był członkiem parlamentarnej ligi przeciwko karze

śmierci. UE i Japonia kontynuowały konsultacje dotyczące problematyki praw człowieka, które 

odbywają się co sześć miesięcy w Genewie i Brukseli.  
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Laos

UE nadal prowadziła i zacieśniała dialog z Laosem w sprawie systemu rządów i praw człowieka.

UE w dalszym ciągu śledziła los wydalonych z Tajlandii w grudniu 2009 roku osób z grupy 

etnicznej Hmong uznawanych za uchodźców przez Wysokiego Komisarza Narodów 

Zjednoczonych ds. Uchodźców. (Rząd Laosu – wbrew wymogom ONZ – nie był gotów zapewnić 

pełnego dostępu do tych osób). UE aktywnie monitoruje miejsce ich pobytu oraz, w stosownych 

przypadkach, azylu w innych krajach. W opisywanym okresie realizowano w Laosie cztery projekty 

w ramach EIDHR wspierające wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego, praw dziecka 

i edukację w dziedzinie praw człowieka.

Malezja

W oczekiwaniu na wykrystalizowanie się bardziej sformalizowanych stosunków – Malezja rozważa 

właśnie korzyści płynące z zawarcia z UE umowy o partnerstwie i współpracy – kwestiami 

związanymi z prawami człowieka zajmowano się w sposób doraźny, chociaż strona malezyjska 

przejawia pewną gotowość do współpracy i zwiększania wzajemnego zrozumienia. 

Malezja z aprobatą przyjęła także ściślejszą współpracę między UE a ASEAN-em, w tym 

z niedawno utworzoną  Międzyrządową Komisją Praw Człowieka Państw ASEAN.

Pewien niepokój UE budzi stosowanie ustawy o bezpieczeństwie wewnętrznym, która umożliwia 

zatrzymywanie osób bez postawienia formalnych zarzutów lub bez postępowania sądowego na 

okres do dwóch lat. W dniu 24 września 2008 UE przeprowadziła démarche w następstwie 

aresztowania na mocy ustawy o bezpieczeństwie wewnętrznym posła do parlamentu i dwóch 

dziennikarzy. 
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UE śledziła także uważnie nowe postępowanie sądowe wszczęte przeciwko przywódcy opozycji 

Anwarowi Ibrahimowi. Wcześniej, w 1998 roku, został on skazany na dziewięć lat więzienia za 

sodomię i korupcję. Uwolniono go w 2004 roku po odrzuceniu przez najwyższy sąd apelacyjny 

zarzutów dotyczących sodomii; nadal jednak był objęty zakazem obejmowania funkcji publicznych.

Po wygaśnięciu tego zakazu w 2008 roku wystartował w wyborach i zdobył miejsce w parlamencie, 

zanim jednak zdążył rozpocząć pełnienie obowiązków został aresztowany. UE przeprowadziła 

jedno démarche 29 sierpnia 2008 r. wkrótce po jego aresztowaniu, a 3 lipca 2009 r. – następną. UE 

dała wyraz swoim poważnym obawom związanym ze zbliżającym się procesem, zwłaszcza 

w odniesieniu do prawa do obrony i sprawiedliwego postępowania sądowego. 

Nepal

W 2008 roku Nepal stał się państwem demokratycznym; wtedy też rozpoczął się proces pokojowy, 

który nie przyniósł jeszcze wyników koniecznych do rozwiązania problemów tego kraju. W dniach 

8–9 października 2009 r. delegacja urzędników UE złożyła wizytę w Nepalu. Podkreśliła ona, że 

niereagowanie na przypadki naruszenia praw człowieka przynosi szkodę poszanowaniu 

praworządności, a to z kolei utrudnia utrzymanie trwałego pokoju. Delegacja była szczególnie 

zaniepokojona zniknięciami osób, powszechną bezkarnością oraz doniesieniami dotyczącymi 

handlu ludźmi. By przyczynić się do osiągnięcia postępów i pomóc zabliźnić rany z przeszłości, 

delegacja uwypukliła działalność obrońców praw człowieka. UE zasugerowała, by Nepal zaprosił 

specjalnego sprawozdawcę ONZ ds. obrońców praw człowieka do złożenia wizyty w tym kraju. 

Dotychczas nie wystosowano jednak oficjalnego zaproszenia. 

Pakistan

Umowa o współpracy trzeciej generacji (z 2004 roku) tworzy ramy stosunków pomiędzy UE 

a Pakistanem. Umowa ta zawiera w pierwszym akapicie kluczowe stwierdzenie: „Poszanowanie 

praw człowieka i zasad demokracji ustanowionych przez Powszechną deklarację praw człowieka 

leży u podstaw polityk wewnętrznych i zagranicznych Wspólnoty i Islamskiej Republiki Pakistanu 

i stanowi istotny element niniejszej Umowy”.
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UE podkreślała zwłaszcza, że rząd Pakistanu powinien zapewniać ochronę praw osób należących 

do wszystkich słabszych grup, w tym kobiet, dzieci i mniejszości, a także skutecznie zapobiegać 

stosowaniu przemocy. UE wyraziła zaniepokojenie w związku z niedawnymi atakami 

skierowanymi przeciwko członkom mniejszości religijnych i wezwała władze Pakistanu do 

niezwłocznego postawienia przed sądem sprawców tych ataków.  

Drugie posiedzenie Wspólnej Komisji UE–Pakistan odbyło się w Brukseli 18 marca 2009 r. w celu 

przedyskutowania kwestii politycznych (między innymi problematyki bezpieczeństwa, dobrych 

rządów i praw człowieka) oraz rozwoju sytuacji gospodarczej, a także zagadnień związanych 

z handlem i współpracą. Posiedzenie podgrupy ds. sprawowania rządów, praw człowieka i migracji 

(część struktury Wspólnej Komisji składającej się także z podgrup ds. handlu i współpracy) 

zorganizowano 16 marca 2009 r. Jeżeli chodzi o ochronę praw człowieka, podgrupa ta zajęła się 

mającą wielkie znaczenie kwestią podpisania i ratyfikacji międzynarodowych instrumentów 

w zakresie praw człowieka, do których Pakistan jeszcze nie przystąpił, zagadnieniem pomocy w tej 

dziedzinie oraz niepokojem związanym z karą śmierci, prawną sytuacją kobiet, ochroną mniejszości 

religijnych, jak również dialogiem międzywyznaniowym, w tym sposobem traktowania islamu 

przez media europejskie. Rezultaty tego posiedzenia stanowiły podstawę pogłębionego dialogu na 

temat praw człowieka. 

Szczyt ad hoc między UE a Pakistanem odbył się w Brukseli 17 czerwca 2009 r. UE 

z zadowoleniem przyjęła wielki postęp osiągnięty przez Pakistan w przechodzeniu do 

demokratycznych rządów cywilnych po wyborach parlamentarnych, które odbyły się w lutym 2008 

roku, i przypomniała o znaczeniu zaleceń opracowanych przez unijną misję obserwacji wyborów.

UE uznała wysiłki podejmowane przez Pakistan na rzecz włączania kobiet i mniejszości do struktur 

społecznych, gospodarczych i politycznych; zachęciła także do podejmowania dalszych działań 

w tej dziedzinie. Obie strony podkreśliły wagę konstruktywnego dialogu między UE a Pakistanem 

prowadzonego na forach wielostronnych, w zakresie między innymi praw człowieka i rozbrojenia. 

Uwypuklono wielkie znaczenie, jakie ma ratyfikowanie i wprowadzenie w życie stosownych 

konwencji międzynarodowych dotyczących praw człowieka. 
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Kwestie związane z prawami człowieka są także przedmiotem dyskusji między UE a Pakistanem 

dotyczących handlu. Jednym z kryteriów decydujących o tym, czy dany kraj może zostać objęty

planem GSP+, jest ratyfikowanie i skuteczne wdrożenie przez to państwo 27 konwencji ONZ lub 

instrumentów międzynarodowych, w tym dokumentów dotyczących praw człowieka. Pakistan nie 

ratyfikował jeszcze dwóch konwencji: Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego 

okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania oraz Międzynarodowego paktu 

praw obywatelskich i politycznych.

Pomoc dla Pakistanu wyniesie 200 mln EUR w latach 2007–2010 oraz 225 mln EUR w latach 2011–2013 

(kwoty orientacyjne). Nie uwzględnia to pomocy tematycznej obejmującej Europejski Instrument na rzecz 

Wspierania Demokracji i Praw Człowieka na Świecie (0,6 mln EUR w 2009 roku) oraz podmioty 

niepubliczne i władze lokalne (2,55 mln EUR w 2009 roku), pomocy humanitarnej udzielanej za 

pośrednictwem Dyrekcji Generalnej ds. Pomocy Humanitarnej (ECHO) (71,75 mln EUR w 2009 roku), a 

także Instrumentu na rzecz Stabilności (17,5 mln EUR w 2009 roku).

W 2008 roku UE przeprowadziła czterokrotnie lokalne démarche, a w 2009 roku dwukrotnie –

w czerwcu i grudniu. Do tej pory rząd Pakistanu nie zareagował na żadne z tych démarche.

W ostatnio przeprowadzonym démarche w grudniu 2009 roku podczas prezydencji szwedzkiej 

wezwano rząd Pakistanu do propagowania tolerancji, skutecznego propagowania wolności religii 

oraz wolności wyrażania opinii, a także do przeprowadzenia reformy dyskryminującego 

ustawodawstwa, takiego jak przepisy dotyczące bluźnierstwa. Celem démarche z czerwca 2009 

roku przeprowadzonego podczas prezydencji czeskiej było zachęcenie Pakistanu do ratyfikacji 

Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych oraz Konwencji w sprawie zakazu 

stosowania tortur, do utworzenia niezależnej Komisji Praw Człowieka, podjęcia działań na rzecz 

realizacji zaleceń unijnej misji obserwacji wyborów z 2008 roku, zapewnienia niezawisłości 

sądownictwa, ochrony mniejszości i przeprowadzenia reformy prawa dotyczącego bluźnierstwa, 

zajęcia się kwestią wymuszonych zaginięć, praw kobiet, do zobowiązania się do zamiany wyroków 

śmierci na karę dożywotniego więzienia, jak również do wspierania wewnętrznych przesiedleńców.

W démarche przeprowadzonym podczas prezydencji francuskiej w grudniu 2008 roku z uznaniem 

odniesiono się do kontynuacji cywilnych rządów w Pakistanie oraz do zobowiązania UE do 

pogłębienia dialogu i współpracy w dziedzinie praw człowieka na wszystkich szczeblach;

zachęcono także Pakistan do zapewnienia mniejszościom ochrony, dalszego wprowadzania w życie 

konwencji międzynarodowych, wzmacniania demokracji, praw kobiet, praw mniejszości 

i przestrzegania wolności religii, praw dziecka, a także przyjęcia moratorium na wykonywanie kary 

śmierci z myślą o jej zniesieniu.
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Problematyka praw człowieka była również jednym z najważniejszych tematów niedawnego 
posiedzenia dyrektorów politycznych UE i Pakistanu; strona pakistańska uznała tutaj wyczulenie 
UE na te zagadnienia, zwłaszcza na kwestie dotyczące praw kobiet i praw osób należących do 
mniejszości i odnotowała postępy osiągnięte dzięki przyjęciu środków szczegółowo 
ukierunkowanych na podniesienie statusu tych grup.

Filipiny

UE nadal z uwagą śledziła sytuację w zakresie praw człowieka na Filipinach, która mimo pewnych 
postępów osiągniętych w tej dziedzinie, była nadal problematyczna. UE z zadowoleniem przyjęła 
działania rządu na rzecz propagowania praw człowieka na forach wielostronnych, takich jak 
Międzyrządowa Komisja Praw Człowieka Państw ASEAN, jak również niedawne wypełnienie 
zobowiązania podjętego przez ten kraj w ramach Konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowania 
tortur przez przyjęcie w 2009 roku ustawy o zakazie stosowania tortur.

EU z aprobatą przyjęła zmniejszenie liczby egzekucji pozasądowych i odnotowała wysiłki 
podejmowane przez rząd w celu wyeliminowania tego zjawiska. UE pozytywnie zareagowała na 
wniosek rządu o udzielenie pomocy technicznej, która miałaby wspierać Filipiny w rozwiązywaniu 
kwestii egzekucji pozasądowych. W październiku 2009 roku UE podpisała umowę finansową 
dotyczącą programu UE i Filipin w dziedzinie wspierania wymiaru sprawiedliwości, przyznając na 
jego realizację 3,9 mln EUR.

UE z uwagą śledziła proces pokojowy na Mindanao. Wyraziła zaniepokojenie w związku 
z eskalacją przemocy na Mindanao, która nastąpiła po zawieszeniu podpisania protokołu ustaleń 
w sprawie „ziemi przodków”, i spowodowała wzrost liczby ofiar wśród ludności cywilnej oraz 
liczby przesiedleńców wewnętrznych. UE przeznaczyła 7 mln EUR na pomoc humanitarną dla osób 
przesiedlonych i wygnanych w wyniku tego konfliktu oraz 1 mln EUR na wspieranie procesu 
pokojowego na Mindanao poprzez propagowanie dialogu i budowania wzajemnego zaufania wśród 
zainteresowanych stron. W listopadzie 2009 roku UE przyjęła z zadowoleniem fakt, że proces 
pokojowy znów nabrał tempa, gdy rząd i MILF wznowiły formalne rozmowy pokojowe. UE będzie 
nadal obserwować tę sytuację, uwzględniając przy tym możliwość bardziej bezpośredniego 
zaangażowania się w te działania i wspierania ich w przyszłości. 

UE monitorowała także poszczególne przypadki łamania praw człowieka. Stanowczo potępiła 
okrutne zabójstwa, do których doszło na Mindanao 23 listopada 2009 r., związane z rywalizacją 
polityczną podczas wyborów. Sytuacja w zakresie praw człowieka jest nadal obserwowana 
z uwagą podczas negocjacji UE i Filipin w sprawie umowy o partnerstwie i współpracy.
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Sri Lanka

Od stycznia 2008 roku przez początek opisywanego okresu Sri Lanka korzystała z tak zwanego 

planu „GSP+”, zgodnie z rozporządzeniem 732/2008 wprowadzającym ogólny system preferencji 

taryfowych. Dostarcza on zachęt handlowych krajom, które ratyfikują i skutecznie wprowadzają 

w życie główne konwencje ONZ lub instrumenty międzynarodowe, w tym dokumenty dotyczące 

praw człowieka. W październiku 2008 roku, w związku z licznymi doniesieniami stwierdzającymi, 

że Sri Lanka nie wprowadza skutecznie w życie Międzynarodowego paktu praw obywatelskich 

i politycznych, konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur i Konwencji o prawach dziecka, 

Komisja Europejska wszczęła formalne dochodzenie.

W maju 2009 roku, po intensywnych walkach między siłami rządowymi a LTTE, UE wyraziła 

ubolewanie w związku z tym, że konflikt ten kosztował życie niewinnych ofiar. UE wezwała strony 

tego konfliktu do poszanowania wszystkich ich zobowiązań wynikających z międzynarodowego 

prawa humanitarnego i prawa dotyczącego praw człowieka. UE zaapelowała także o zbadanie 

w niezależnym dochodzeniu domniemanych przypadków pogwałcenia tych praw, tak aby osoby 

odpowiedzialne za te czyny mogły stanąć przed sądem. UE wezwała także rząd, by umożliwił 

dostęp pomocy humanitarnej do osób wewnętrznie przesiedlonych przebywających w obozach oraz 

by zapewnił cywilny charakter tych obozów.

W dniu 19 października 2009 r., po przeprowadzeniu drobiazgowej analizy, Komisja przedstawiła 
sprawozdanie, w którym stwierdziła, że Sri Lanka nie wprowadza skutecznie w życie 
Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych, konwencji w sprawie zakazu 
stosowania tortur ani Konwencji o prawach dziecka. Z raportu wynikało, że ramy prawne 
i instytucjonalne w Sri Lance, które miały zapewnić wdrożenie tych konwencji, nie są 
wystarczające, by zagwarantować skuteczne wypełnienie wszystkich właściwych zobowiązań. Było 
to szczególnie widoczne w przypadku, gdy ustawodawstwo nadzwyczajne – wbrew 
postanowieniom konwencji – uchylało inne przepisy ustawodawcze i nakładało ograniczenia na 
korzystanie z praw człowieka.  Na podstawie tego sprawozdania 15 lutego 2010 r. Rada UE 
przyjęła decyzję zawieszającą od 15 sierpnia 2010 r. udział Sri Lanki w programie GSP+.

UE nadal niepokoi kwestia wolności wyrażania opinii, w tym ataki na media oraz prześladowanie 
poszczególnych dziennikarzy, w wyniku którego kilku czołowych dziennikarzy opuściło Sri Lankę. 
UE przedstawiła swoje obawy w oświadczeniu z 27 października 2009 r., w którym wzywa do 
położenia kresu bezkarności sprawców wszelkich naruszeń praw człowieka.  
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W Sri Lance nadal obowiązuje ustawodawstwo nadzwyczajne, które rząd przedłużył w marcu 2010 
roku. UE nalega na rząd, by – w ramach tworzenia warunków, w których mieszkańcy Sri Lanki 
mogliby żyć razem w pokoju i współpracy – dążył do zniesienia tych przepisów oraz ograniczenia 
szczególnych uprawnień określonych w ustawie o zapobieganiu terroryzmowi.   

Tajlandia

W opisywanym okresie ruchy powstańcze na południu trwały z niezmienną intensywnością; w ich 
trakcie dochodziło do poważnych naruszeń praw człowieka, których dopuszczali się zarówno 
powstańcy, jak i strona rządowa, w tym armia i policja. Rząd wydawał się jednak w większym 
stopniu skłonny do współpracy ze wspólnotą międzynarodową, w tym z UE, na rzecz rozwiązania 
tego długotrwałego problemu niż miało to miejsce wcześniej. UE prowadziła dialog polityczny, aby 
wspomóc skuteczne ukierunkowywanie swojej pomocy.

Skutecznie funkcjonujący wymiar sprawiedliwości odgrywa kluczową rolę w zwalczaniu przemocy 
na południu. Tak więc korzystając z doświadczeń zdobytych podczas wcześniejszej współpracy, 
UE analizuje możliwość udzielenia wsparcia utworzeniu instytutu prawnego na południu Tajlandii. 
UE nadal analizowała także podjęcie współpracy z rządem w dziedzinie kształcenia i kultury, 
koncentrując się na kształceniu dwujęzycznym i utworzeniu „przestrzeni kulturowej” dla Malajów 
wyznających islam.

UE kontynuowała współpracę z rządem, dążąc do zagwarantowania uchodźcom, w tym licznym 

osobom przebywającym w obozach wzdłuż granicy z Birmą, przestrzegania ich praw. Tajlandia nie 

podpisała konwencji genewskiej w sprawie uchodźców z 1951 roku, nie uznała także „uchodźców” 

za osobną kategorię osób, traktując ich jako nielegalnych imigrantów. W omawianym okresie 

sytuacja uchodźców pogorszyła się, co budziło niepokój UE i całej społeczności międzynarodowej. 

Było to szczególnie widoczne w trzech przypadkach: domniemanego odesłania przez żołnierzy 

z powrotem na morze członków birmańskiej społeczności Rohingya uciekających z kraju na 

łodziach (boat people), do którego miało dojść w styczniu 2009 roku, deportacji do Laosu 

członków grupy etnicznej Hmong w grudniu 2009 roku oraz powtarzających się gróźb wydalenia 

uchodźców pochodzących z ludu Karen do Birmy/Myanmaru, gdzie mieliby się oni osiedlić 

w strefie konfliktu usianej minami lądowymi. UE podjęła w związku z tym dialog polityczny 

z władzami Tajlandii, aby wypracować długoterminowe, trwałe rozwiązanie kwestii uchodźców, 

którzy od ponad 30 lat mieszkają w obozach. 
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Timor Wschodni 

UE z zadowoleniem przyjęła postępy osiągnięte w Timorze Wschodnim we wzmacnianiu 

demokracji i przestrzeganiu praw człowieka. UE ze szczególną aprobatą odnotowała reintegrację 

w społeczeństwie osób wewnętrznie przesiedlonych oraz powrót sygnatariuszy petycji do 

normalnego życia. UE, zaniepokojona łamaniem praw człowieka przez funkcjonariuszy służb 

bezpieczeństwa, podkreśliła potrzebę wzmocnienia ram instytucjonalnych, między innymi przez 

reformy sektora bezpieczeństwa, które mają kluczowe znaczenie dla umocnienia pokoju 

i stabilizacji w kraju. UE zaapelowała także do Timoru Wschodniego, by postępował zgodnie 

z zaleceniami „Komisji ds. Prawdy i Przyjaźni” oraz „Komisji ds. Przyjmowania, Prawdy 

i Pojednania” podczas rozpatrywania przypadków bezprawia i przemocy wobec ludności, które 

miały miejsce w przeszłości. 

Wietnam

Stosowanie represji wobec pokojowych działaczy demokratycznych nasiliło się w omawianym 

okresie. UE delegowała swoich przedstawicieli na szereg procesów; wielokrotnie dawała także 

wyraz swojemu poważnemu niepokojowi w kontaktach z rządem. Dyplomaci UE zorganizowali 

również misję wyjaśniającą, aby przeanalizować zarzuty dotyczące prześladowania członków 

buddyjskiej wspólnoty Plum Village. Na użytkowników Internetu nałożono dalsze ograniczenia, 

a dostawcy usług internetowych zablokowali dostęp do witryny Facebook. Przez prowadzenie 

regularnego dialogu dotyczącego praw człowieka i udzielanie pomocy technicznej, UE starała się 

zadbać o to, by planowane ustawodawstwo regulujące kwestie mediów i stowarzyszeń nie 

powodowało dalszych ograniczeń wolności wyrażania opinii i wolności stowarzyszania się: 

ograniczenia takie byłyby sprzeczne z zobowiązaniami Wietnamu wynikającymi 

z Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych.
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6.7 Ameryka Północna i Południowa

Kanada

UE i Kanada z takim samym zaangażowaniem podchodzą do kwestii  kobiet, pokoju 

i bezpieczeństwa; regularnie wymieniają też informacje na te tematy. Kanada jest bardzo ważnym 

partnerem, który co roku przedkłada rezolucję dotyczącą sytuacji w zakresie praw człowieka 

w Iranie na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ; UE jest współwnioskodawcą tej rezolucji 

i aktywnie ją popiera. Innym obszarem współpracy jest włączanie problematyki praw człowieka do 

operacji zarządzania kryzysowego. UE wystąpiła o wyjaśnienie polityki obecnego rządu Kanady 

w sprawie starań o łaskę dla obywateli Kanady zagrożonych karą śmierci w krajach niebędących 

państwami członkowskimi UE. UE nadal prowadziła z Kanadą odbywające się dwa razy w roku 

konsultacje dotyczące praw człowieka. Posiedzenia te dawały sposobność do otwartych 

i konstruktywnych wymian poglądów.

Stany Zjednoczone Ameryki

UE z zadowoleniem przyjęła decyzję podjętą przez USA w 2009 roku dotyczącą podjęcia starań 

o członkostwo w Radzie Praw Człowieka ONZ oraz o współpracy z MTK. Odbywające się dwa 

razy w roku konsultacje UE i USA dotyczące praw człowieka koncentrowały się na koordynacji 

działań na forach wielostronnych, UE podnosiła jednak nadal szczegółowe kwestie, takie jak kara 

śmierci oraz sposoby zapewnienia przestrzegania praw człowieka podczas walki z terroryzmem.

Prowadzony od 2006 roku z doradcą prawnym Departamentu Stanu szczegółowy dialog dotyczący 
zwalczania terroryzmu i prawa międzynarodowego stał się forum służącym omawianiu złożonych 
kwestii prawnych, które są związane – w kontekście praworządności – ze zwalczeniem terroryzmu. 
UE konsekwentnie wzywała do zamknięcia ośrodka zatrzymań w Zatoce Guantánamo oraz 
przeprowadzenia szerszego przeglądu prawnego związanych z tym kwestii politycznych, zwłaszcza 
bezterminowego zatrzymania bez rozprawy sądowej. Dlatego też z aprobatą odniosła się do działań 
prowadzących do osiągnięcia tego celu; postanowiła także koordynować wsparcie przez stworzenie 
„sprzyjających warunków” umożliwiających poszczególnym państwom członkowskim UE 
przyjmowanie więźniów Guantánamo. Wspólne oświadczenie UE i USA wydane 15 czerwca 2009 
r. ustanawia transatlantyckie ramy działania i daje szanse na opracowanie zbioru zasad, który 
mógłby służyć jako wspólny punkt odniesienia w walce z terroryzmem. 
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Zgodnie z Wytycznymi UE w sprawie kary śmierci UE nadal podnosiła kwestię kary śmierci 
podczas konsultacji z USA. Oprócz potwierdzenia swojego stanowiska przeciw karze śmierci, UE 
poruszała także szczegółowe zagadnienia, takie jak sprawa Medellina i Troya Davisa. UE 
prowadziła także ogólne i szczegółowe démarche, przygotowywała pisma i wydawała oświadczenia 
publiczne dotyczące zarówno wydarzeń ocenianych jako pozytywne, jak i wydarzeń ocenianych 
negatywnie, przykładowo w związku z wykonaniem w USA (Ohio) po raz 1000 kary śmierci za 
pomocą śmiertelnego zastrzyku lub oświadczenie wyrażające aprobatę w związku 
z wprowadzeniem ustawodawstwa znoszącego karę śmierci w stanie Nowy Meksyk w marcu 2009 
roku.

UE kontynuowała odbywające się dwa razy w roku konsultacje z USA dotyczące praw człowieka. 
Posiedzenia te dawały sposobność do otwartych i konstruktywnych wymian poglądów dotyczących 
krajowych i tematycznych priorytetów dla Trzeciego Komitetu Zgromadzenia Ogólnego ONZ, jak 
i Rady Praw Człowieka; były także okazją do poruszania szczegółowych kwestii.

Ameryka Łacińska i Karaiby

Partnerstwo między UE a krajami Ameryki Łacińskiej i Karaibów opiera się na wspólnych 

wartościach i interesach w tym na ochronie i propagowaniu praw człowieka oraz wzmacnianiu 

udziału obywateli w sprawowaniu rządów, a także demokracji1.  Dla obu regionów skuteczny 

multilateralizm jest kwestią wielkiej wagi: współpracują one ściśle na forach wielostronnych 

w dziedzinie praw człowieka.   UE i GRULAC (grupa Ameryki Łacińskiej i Karaibów ) są na 

przykład głównymi inicjatorami corocznej kompleksowej rezolucji dotyczącej praw dziecka na 

forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Ponadto wraz z UE wiele krajów Ameryki Łacińskiej 

aktywnie popierało rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie moratorium na 

wykonywanie kary śmierci. Niestety większość państw Karaibów aktywnie się temu sprzeciwia, 

a egzekucja Charlesa Elroya Laplace'a w Saint Kitts i Nevis w grudniu 2008 roku w rzeczywistości 

położyła kres regionalnemu moratorium.

  
1 Por. konkluzje Rady i komunikat Komisji dotyczące stosunków UE – Ameryka Łacińska przyjęte 

przez Radę do Spraw Zagranicznych 8 grudnia 2009 r. (dok. 17341/09) oraz deklarację ze szczytu 
w Limie ( http://ec.europa.eu/external_relations/lac/docs/declaration_en.pdf)
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UE uważnie obserwuje sytuację w zakresie praw człowieka w Ameryce Środkowej i popiera 

starania tego regionu na rzecz sprostania wyzwaniom bezpieczeństwa demokratycznego. Na 

posiedzeniu ministerialnym, w którym wzięli udział przedstawiciele UE i państw dialogu z San José 

(Praga, 14 maja 2009 r.), UE zobowiązała się do wspierania strategii w zakresie bezpieczeństwa 

regionalnego Ameryki Środkowej. Na bezpieczeństwo regionalne i bezpieczeństwo granic 

w Ameryce Środkowej przeznaczono ponad 12 mln EUR w ramach regionalnych programów 

orientacyjnych. Znaczne środki przewidziano także w ramach krajowych programów 

orientacyjnych krajów Ameryki Środkowej. 

Z różnych względów negocjacje dotyczące umów o stowarzyszeniu lub umów ramowych z krajami 

Mercosuru znalazły się w impasie. Negocjacje z Ameryką Środkową i Wspólnotą Andyjską

(umowa wielostronna) napotkały pewne trudności w 2009 roku (jednak na początku 2010 roku 

nastąpiło wyraźne przyśpieszenie tego procesu). W opisywanym okresie wśród krajów 

korzystających z programu GSP+ (ogólny system preferencji celnych) znalazły się: Boliwia, 

Ekwador, Gwatemala, Honduras, Kolumbia, Kostaryka, Nikaragua, Paragwaj, Peru, Salwador 

i Wenezuela (do 10 sierpnia 2009r.).

Kwestie związane z ochroną i propagowaniem praw człowieka, a także sytuacją obrońców praw 

człowieka były systematycznie omawiane z krajami Ameryki Łacińskiej na posiedzeniach 

w ramach dialogu politycznego.  W 2008 roku UE zainicjowała nowy lokalny dialog dotyczący 

praw człowieka z Argentyną, Brazylią, Chile, Kolumbią i Meksykiem. W 2009 roku pierwsze 

posiedzenia w ramach dialogu odbyły się ze wszystkimi tymi krajami z wyjątkiem Meksyku, 

z którym dialog zostanie podjęty w maju 2010 roku1. Ponadto przewiduje się konsultacje 

z Argentyną, Brazylią, Chile i Meksykiem w Genewie i Nowym Jorku  w celu dalszego wspierania 

współpracy przed sesjami Rady Praw Człowieka i posiedzeniem Trzeciego Komitetu Zgromadzenia 

Ogólnego ONZ.

  
1 Por. konkluzje Rady w sprawie prowadzenia konsultacji w dziedzinie praw człowieka 

z Argentyną, Brazylią, Chile, Kolumbią i Meksykiem przyjęte 27 listopada 2008 r. Dialog 
polityczny z Chile i Meksykiem obejmował już regularne dyskusje na poziomie urzędników 
wysokiego szczebla poświęcone prawom człowieka, dlatego Rada mówi o 
„zintensyfikowaniu konsultacji” z tymi krajami, a nie o ich rozpoczęciu w odniesieniu do tych 
dwóch krajów.
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Argentyna

Propagowanie praw człowieka nadal było jedną z najważniejszych kwestii dla UE i Argentyny, 

a także jednym z priorytetowych tematów w harmonogramie stosunków dwustronnych. W dniu 15 

października 2009 r. w Buenos Aires odbyło się pierwsze posiedzenie w ramach dialogu między 

UE a Argentyną dotyczącego praw człowieka. Na posiedzeniu tym omawiano różnorodne kwestie; 

obie strony wymieniły się informacjami i doświadczeniami dotyczącymi tych zagadnień: postępów 

w realizacji projektów w zakresie współpracy, sytuacji w systemie więziennictwa, zwalczania 

dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, kwestii płci społeczno-kulturowej, sytuacji 

ludów tubylczych, migracji i azylu, obrońców praw człowieka, wolności prasy, praw dziecka, 

miejsc pamięci, wspólnego propagowania inicjatyw międzynarodowych oraz realizacji przez 

Argentynę zaleceń z powszechnego okresowego przeglądu.

Boliwia

Do obserwacji referendum konstytucyjnego zorganizowanego 25 stycznia 2009 r. wysłano unijną 

misję obserwacji wyborów. Misja stwierdziła, że pomimo trudnego procesu tworzenia konstytucji 

oraz okresu kampanii wyborczej, co przyczyniało się do zaostrzenia polaryzacji w kraju, 

referendum przeprowadzano w sposób wiarygodny. Pogłębiały się jednak różnice polityczne, a to 

wymagało wznowienia dialogu dotyczącego osłabienia instytucji demokratycznych. Wysoka 

frekwencja wyborcza oraz ogólnie pozytywna atmosfera udowodniły, że obywatele Boliwii są 

oddani idei demokracji partycypacyjnej. Chociaż odnotowano sporadyczne incydenty, zasadniczo 

wyborcy mogli swobodnie korzystać z prawa głosu i bezpośrednio uczestniczyć w procesie 

demokratycznym.

Do obserwacji wyborów prezydenckich i wyborów parlamentarnych, a także referendów w sprawie 

autonomii, które odbyły się 6 grudnia 2009 r., wysłano unijną misję obserwacji wyborów. Misja 

stwierdziła, że wybory przeprowadzone 6 grudnia – pierwsze od czasu przyjęcia nowej konstytucji 

boliwijskiej 25 stycznia – były dobrze zorganizowane i odbywały się zasadniczo w pokojowej 

atmosferze. Korzystnie na przebieg wyborów wpłynął zwłaszcza fakt, że rejestr wyborców został 

zaktualizowany oraz że objął ogół społeczeństwa; dzięki temu w tym procesie demokratycznym 

wzięła udział rekordowa liczba Boliwijczyków. Misja doniosła jednak również, że niesprawna 

struktura instytucjonalna sądownictwa w kraju oraz spolaryzowane media – media publiczne 

faworyzowały w swoich programach urzędującego prezydenta i jego ruch polityczny – zakłócały 

proces wyborczy.



8363/1/10 REV 1 dh/JP/lw 207
ZAŁĄCZNIK DGE HR PL

Brazylia

Partnerstwo strategiczne UE i Brazylii ustanowione w lipcu 2007 roku opiera się na wspólnych 

wartościach i zasadach, między innymi na demokracji i włączeniu społecznym, praworządności, 

propagowaniu praw człowieka oraz podstawowych wolności dla wszystkich. Na tej podstawie 

w czerwcu 2009 roku podjęto ukierunkowany dialog lokalny dotyczący praw człowieka. Jego 

celem było przeprowadzenie otwartej wymiany poglądów na temat sytuacji w zakresie praw 

człowieka w UE i Brazylii, wymiana najlepszych praktyk oraz zacieśnienie współpracy obu stron 

w stosownych dziedzinach. Jeżeli chodzi o sytuację w Brazylii, w trakcie dialogu poruszono 

między innymi następujące kwestie: sytuację obrońców praw człowieka i ludów tubylczych, prawa 

osób zatrzymanych oraz zalecenia przedstawione niedawno w ramach specjalnych procedur ONZ 

w zakresie praw człowieka. 

UE bacznie śledzi rozwój sytuacji w zakresie praw człowieka i odbywa regularne spotkania 

z władzami w Brasílii, a także z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i innymi 

zainteresowanymi stronami. Partnerstwo strategiczne przewiduje także zorganizowanie forum 

społeczeństwa obywatelskiego UE i Brazylii poświęconego ochronie praw człowieka 

i poszanowaniu zasad demokratycznych; celem takiego forum byłoby pogłębienie zrozumienia – na 

poziomie podmiotów niepublicznych – spraw będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Konsultacje między Brazylią i UE odbywały się również przy okazji obrad Rady Praw Człowieka 

w Genewie i sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. 

Chile

Kompleksowa umowa o stowarzyszeniu między UE a Chile leży u podstaw ogólnie znakomitych 

stosunków między obiema stronami; Chile i UE skutecznie współpracowały na rzecz propagowania 

praw człowieka. Podczas pierwszej rundy dialogu między UE a Chile dotyczącego praw 

człowieka, która odbyła się w kwietniu 2009 roku w Santiago, eksperci rządowi obu stron omawiali 

między innymi zagadnienia związane z prawami ludów tubylczych i kobiet, kwestie migracji, 

MTK, sprawy z czasów dyktatury wojskowej, reformę kodeksu prawa wojskowego oraz 

koordynację działań na forach wielostronnych. W tym samym okresie przeprowadzono wymianę 

poglądów, w której wzięli udział przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego i organizacji 

międzynarodowych.
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Kolumbia

UE z uwagą obserwowała sytuację w zakresie praw człowieka w Kolumbii, kierując się 

konkluzjami Rady przyjętymi w 2007 roku1; utrzymywała także regularne kontakty z władzami 

Kolumbii na różnych szczeblach. W 2009 roku zainicjowano na poziomie lokalnym regularny 

dialog dotyczący praw człowieka. Na posiedzeniach, które odbyły się do tej pory, obie strony 

omawiały tematy związane z prawem do życia i integralności, kwestię porwań, ustawę 

o sprawiedliwości i pokoju, problematykę ludów tubylczych, bezpieczeństwo obrońców praw 

człowieka oraz rolę społeczeństwa obywatelskiego w dziedzinie praw człowieka. Za 

pośrednictwem działań w ramach pomocy zewnętrznej UE wspierała budowanie zdolności 

w dziedzinie walki z bezkarnością, a także udzielała wsparcia ofiarom wewnętrznego konfliktu 

w Kolumbii w ich staraniach o uzyskanie dostępu do wymiaru sprawiedliwości, w szczególności 

w ramach ustawy o sprawiedliwości i pokoju. Działania te skupiają się wokół centralnej dziedziny, 

jaką jest „sprawiedliwość i prawa człowieka” określonej w krajowym dokumencie strategicznym 

(20% budżetu ogólnego) i stanowią wkład w całkowite wypełnienie przez Kolumbię 

międzynarodowych zobowiązań w zakresie praw człowieka oraz realizację zaleceń wydanych 

w ramach powszechnego okresowego przeglądu.  

Ekwador

Do obserwacji referendum konstytucyjnego zorganizowanego 28 września 2008 r. wysłano unijną 

misję obserwacji wyborów. Misja ta stwierdziła, że organizacja referendum konstytucyjnego była 

zasadniczo sprawna; dało ono obywatelom sposobność decydowania o przyszłości Ekwadoru. Po 

raz pierwszy wprowadzono mechanizm partycypacyjny w celu zmiany konstytucji. Ogólnie rzecz 

biorąc, referendum spełniło uniwersalne i regionalne standardy związane z demokratycznm 

procesem wyborczym. Pewne aspekty tego procesu zostały ulepszone w porównaniu do wyborów 

do Zgromadzenia Konstytucyjnego z 2007 roku, zwłaszcza w dziedzinie rejestracji wyborców oraz 

ram prawnych dotyczących członków komisji wyborczych i koordynatorów wyborów; podczas 

referendum zdarzały się jednak przypadki nadużycia środków publicznych przeznaczonych na 

kampanię wyborczą. 

  
1 Konkluzje Rady, dok. 15040/07.



8363/1/10 REV 1 dh/JP/lw 209
ZAŁĄCZNIK DGE HR PL

Do obserwacji wyborów powszechnych zorganizowanych 26 kwietnia 2009 r. wysłano unijną misję 

obserwacji wyborów. Misja uznała, że wybory z 26 kwietnia zasadniczo przebiegały zgodnie 

z międzynarodowymi standardami. Zorganizowano je w krótkim czasie i w trudnych warunkach:

wybory odbywały się na pięciu różnych szczeblach, brały w nich udział nowe kategorie wyborców, 

a także wiązały się z utworzeniem nowej administracji wyborczej. Wybory przebiegały w spokoju, 

z pewnymi lokalnymi wyjątkami. Zasadniczo przestrzegano wolności wyrażania opinii i wolności 

zgromadzania się. Dominująca obecność urzędującego prezydenta w mediach podczas kampanii 

wyborczej nie służyła jednak propagowaniu równych szans.

Salwador

Do obserwacji wyborów parlamentarnych i prezydenckich, które odbyły się 18 stycznia i 15 marca 

2009 r., wysłano unijną misję obserwacji wyborów. Misja stwierdziła, że dzień wyborów przebiegł 

w spokoju i bez zakłóceń. Frekwencja wyborcza była wysoka w porównaniu do poprzednich 

wyborów; obecni byli liczni obserwatorzy z ramienia różnych partii, dzięki czemu zapewniono 

przejrzystość głosowania i liczenia głosów. Kampania wyborcza była pluralistyczna, naznaczona 

była jednak odosobnionymi przypadkami konfrontacji między bojówkarzami z różnych partii oraz 

zbyt częstym uciekaniem się do szkalowania przeciwników w kampaniach prowadzonych przez 

dwie główne partie. Kampanię i proces wyborczy zakłócały nieco niesprawne ramy wyborcze, 

utrudniające ugrupowaniom politycznym uzyskanie równych szans. Unijna misja stwierdziła 

również, że korzystne byłoby dalsze zwiększanie profesjonalizmu i apolitycznego charakteru 

administracji wyborczej oraz że należy oddzielać zadania administracyjne i sądownicze. 

Zaproponowano realizację niewielkiego projektu o wartości 1 mln EUR w ramach pomocy 

technicznej; jego celem byłoby wsparcie reformy ordynacji wyborczej, która zwiększyłaby 

włączenie społeczne większej części społeczeństwa przez wprowadzenie większej decentralizacji 

wyborów.
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Gwatemala

Jeżeli chodzi o Gwatemalę, kluczowymi aspektami ogólnej polityki UE w zakresie propagowania 

praw człowieka i demokratyzacji są: zapobieganie konfliktom i ich rozwiązywanie. Gwatemala 

poczyniła pewne postępy pod względem wspierania praw człowieka i demokratycznego rozwoju, 

poważny niepokój budzą jednak wciąż kwestie związane w szczególności z wykluczeniem 

społecznym, bezkarnością i sytuacją obrońców praw człowieka. Rząd Gwatemali nie zdołał 

opanować narastającej w całym kraju fali przemocy; nie wykazał także zdolności do zapewnienia 

ochrony swoim obywatelom. UE aktywnie popierała przedłużenie o dwa lata mandatu 

Międzynarodowej Komisji Śledczej przeciwko Bezkarności Sprawców w Gwatemali (CICIG).

Przedłużenie to stanowi pozytywny krok na drodze do dalszego umocnienia roli CICIG 

w rozwiązywaniu nielegalnych grup i propagowaniu zmian legislacyjnych w Kongresie. 

W następstwie zabójstwa znanego prawnika, Rodrigo Rosenberga, UE wydała oświadczenie, 

w którym dała wyraz swojemu zaniepokojeniu, wezwała do przeprowadzenia niezależnego 

i bezstronnego dochodzenia, wyraziła poparcie dla roli, jaką odgrywa CICIG, i potwierdziła 

potrzebę zapewnienia niezawisłości i skuteczności systemu sądowego Gwatemali. „Grupa 

filtracyjna” UE ds. praw człowieka spotyka się co miesiąc, by przeanalizować przypadki grożenia 

obrońcom praw człowieka oraz atakowania ich.  

Honduras

Załamanie się porządku konstytucyjnego w Hondurasie w wyniku wydalenia prezydenta Manuela 

Zelai 28 czerwca 2009 r. sprowokowało UE do wydania szeregu oświadczeń, w tym konkluzji 

Rady, w których UE domagała się przywrócenia porządku konstytucyjnego i demokratycznego oraz 

przestrzegania praw człowieka. UE z uwagą śledziła sytuację obrońców praw człowieka w tym 

kraju i publicznie wyrażała zaniepokojenie po zabójstwie działacza LGBT Waltera Trocheza.
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W omawianym okresie Komisja wysłała do Hondurasu misje ekspertów ds. wyborów, postanowiła 

jednak nie wysyłać pełnej unijnej misji obserwacji wyborów, zważywszy na kontekst polityczny 

i koordynowanie działań z szerszą wspólnotą międzynarodową, w tym Organizacją Państw 

Amerykańskich. Eksperci techniczni doradzali misjom dyplomatycznym UE na miejscu oraz 

przegotowywali na ich użytek nich analizy strategiczne. W następstwie objęcia władzy przez rząd 

prezydenta Lobo stosunki z Hondurasem uległy normalizacji, Komisja nadal jest jednak 

zaniepokojona sytuacją w zakresie praw człowieka i stara się wspierać krajowy proces pojednania.

Meksyk

Podstawą partnerstwa strategicznego UE i Meksyku są wspólne wartości i zasady, między innymi 

demokracja i włączenie społeczne, praworządność, propagowanie praw człowieka oraz 

podstawowych wolności dla wszystkich. UE uważnie obserwuje sytuację w zakresie praw 

człowieka w Meksyku. W kilku konkretnych przypadkach wyraziła niepokój w związku 

z wpływem pogarszających się warunków bezpieczeństwa i narastającej przemocy w niektórych 

regionach Meksyku na sytuację w zakresie praw człowieka. UE z aprobatą przyjmuje także wysiłki 

podejmowane przez Meksyk na rzecz propagowania i ochrony praw człowieka na szczeblu 

wielostronnym, zwłaszcza na forum Rady Praw Człowieka. 

UE dostrzega pewne istotne postępy poczynione przez ten kraj pod względem poprawy sytuacji 

w zakresie praw człowieka, nadal jednak omawia kwestie związane z prawami człowieka 

i bezpieczeństwem (np. zabójstwa kobiet i ochronę obrońców praw człowieka, w tym dziennikarzy) 

podczas regularnego dialogu politycznego prowadzonego również na szczeblu ministerialnym.

Takie kwestie jak walka z przemocą wobec kobiet i odpowiedzialność pracowników organów 

ochrony porządku publicznego są w pełni włączane we współpracę między UE a Meksykiem za 

pomocą środków budowania zdolności ujętych w ramy programu UE–Meksyk w zakresie praw 

człowieka.   Delegatura UE odgrywała aktywną rolę w organizacji warsztatów szkoleniowych 

poświęconych sytuacji obrońców praw człowieka, które odbyły się w mieście Meksyk w dniach 

23–24 listopada 2009 r. 
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Nikaragua

UE nadal bardzo uważnie śledzi sytuację w Nikaragui. Szefowie misji UE analizowali pogorszenie 

się funkcjonowania demokracji w kraju, zwłaszcza działania zorganizowane przed wyborami 

lokalnymi w listopadzie 2008 roku, powszechne przypadki oszustw wyborczych zdarzające się od 

tamtej pory oraz coraz gorszą sytuację w zakresie praw kobiet. W związku z tą sytuacją zamrożono 

wsparcie finansowe UE; uwolniono już jednak pewne środki przeznaczone na pomoc dla sektora 

edukacji.

UE monitoruje wydarzenia poprzedzające wybory regionalne (w marcu 2010 roku); wyraża także 

nadzieję, że będzie mogła obserwować wybory prezydenckie w listopadzie 2011 roku po 

otrzymaniu formalnego zaproszenia od władz Nikaragui do obecności podczas wyborów na obu 

tych szczeblach. UE przeprowadziła w październiku 2009 roku démarche, podczas którego 

wyraziła swój niepokój w związku z nieprawidłowym trybem, w jakim Izba Konstytucyjna Sądu 

Najwyższego Nikaragui podjęła decyzję umożliwiającą – wbrew zapisom konstytucji – ponowny 

wybór nikaraguańskich urzędników, w tym prezydenta republiki. 

Peru

UE z uwagą śledziła sytuację w zakresie praw człowieka w Peru. Po tragicznych wydarzeniach, 
które miały miejsce na terytorium peruwiańskiej Amazonii w czerwcu 2009 roku, UE utrzymywała 
ścisłe kontakty zarówno z władzami Peru, jak i ze społeczeństwem obywatelskim, aby uzyskać 
kompleksowe informacje na ten temat. UE pomagała wznowić dialog między rządem 
a wspólnotami tubylczymi. Za pośrednictwem swoich programów pomocy zewnętrznej UE nadal 
propagowała prawa człowieka i włączenia społeczne w Peru. W ramach Instrumentu na rzecz 
Stabilności UE propagowała także pokój i stabilność w społeczeństwie w obszarach dotkniętych 
skutkami rozpoczynającego się w kraju kryzysu.
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Wenezuela

W kontaktach z władzami Wenezueli i różnymi grupami społeczeństwa tego kraju UE 
nieprzerwanie uwydatniała znaczenie przestrzegania międzynarodowych obowiązków i zobowiązań 
w dziedzinie praw człowieka, w tym wolności wyrażania opinii i wolności prasy, które stanowią 
podstawy demokracji i praworządności. UE, przede wszystkim w ramach Europejskiego 
Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka na Świecie, wspierała działalność 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego w tym obszarze. W sierpniu 2009 roku przeprowadzono 
démarche, aby wyrazić zaniepokojenie sytuacją w zakresie wolności wyrażania opinii i wolności 
prasy w Wenezueli; niepokój ten wzbudziło cofnięcie 34 prywatnym stacjom radiowym licencji na 
prowadzenie emisji radiowej.

Paragwaj

W Paragwaju UE bacznie śledziła sytuację ludów tubylczych oraz ich apeli kierowanych do rządu 
o zajęcie się trwającą wciąż dyskryminacją i utrzymującym się nadal ubóstwem, a także, bardziej 
szczegółowo, sytuację dotyczącą ich roszczeń o zwrot ziemi przodków.  Realizowane są konkretne 
projekty UE w zakresie społeczeństwa obywatelskiego dotyczące problemów ludów tubylczych; 
kwestią tą zajęto się również w ramach kilku innych działań mających na celu wspieranie inicjatyw 
na rzecz kształcenia i spójności społecznej, uwzględniania problematyki płci społeczno-kulturowej, 
a także ochrony młodzieży i dzieci. W ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania 
Demokracji i Praw Człowieka na Świecie UE wspomagała rozpowszechnianie dokumentu pt. 
„Prawda i sprawiedliwość” – ostatecznej wersji sprawozdania Komisji dotyczącego łamania praw 
człowieka podczas dyktatury Stroessnera. 

Karaiby
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Kuba

Niepokój UE budzi nadal ciągłe uniemożliwianie obywatelom korzystania z praw człowieka 

i podstawowych wolności na Kubie. W konkluzjach dotyczących Kuby przyjętych w czerwcu 2009 

roku1 Rada UE wezwała 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. Żądanie to pozostaje jedną z najważniejszych kwestii dla 

UE, która na posiedzeniach na szczeblu ministerialnym z udziałem przedstawicieli Kuby, nadal 

przedstawiała wykaz więźniów politycznych w złym stanie zdrowia. Mówiąc ogólniej, kwestie 

praw człowieka były przedmiotem dyskusji podczas każdej z rund dialogu politycznego. 

UE wezwała kubańskie władze, by ratyfikowały i wdrożyły Międzynarodowy pakt praw 

obywatelskich i politycznych (niedawno przez nie podpisany) oraz Międzynarodowy pakt praw 

gospodarczych, społecznych i kulturalnych, a także by w pełni przestrzegały zobowiązań 

wynikających z tych paktów. Odnawiając swoje wspólne stanowisko w sprawie Kuby, UE 

potwierdziła, że będzie stosować podejście dwutorowe polegające na prowadzeniu dialogu 

dotyczącego praw człowieka z rządem i pokojowym społeczeństwem obywatelskim.

Po oficjalnym wznowieniu współpracy w październiku 2008 roku UE wspierała projekty 

przynoszące korzyści bezpośrednio ludności Kuby, takie jak projekt w zakresie bezpieczeństwa 

żywnościowego, przystosowania się do zmiany klimatu oraz wspierania podmiotów 

niepublicznych.

  
1 Konkluzje Rady (dok. 10920/09).
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Haiti

UE nadal wspierała przywracanie demokracji w Haiti, wspomagając operację pokojową Rady 

Bezpieczeństwa ONZ MINUSTAH, której mandat – ponownie przy powszechnym poparciu –

przedłużono w październiku 2009 roku o kolejny rok, z możliwością dalszego przedłużenia. UE 

wspierała także proces wyborczy. Ogólne podniesienie poziomu bezpieczeństwa wraz z istotnym 

i stale postępującym zmniejszeniem się liczby uprowadzeń umożliwiły podjęcie działań 

ukierunkowanych na utrwalenie kruchej stabilności. 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 żywnościowego. Bezpieczeństwo żywnościowe jest kwestią o kluczowym 

znaczeniu zważywszy na fakt, że Haiti jest szczególnie narażone na klęski żywiołowe, takie jak 

huragany, co było widoczne w 2008 roku, gdy cztery kolejne burze zniszczyły całoroczne zbiory.
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Załącznik: Akty prawne przyjęte między lipcem 2008 roku a grudniem 2009 roku.

WYKAZ TEMATYCZNY

DATA POZYCJA PODSTAWA 

PRAWNA
ODNIESIENIED

Z.U.

I. ŚRODKI OGRANICZAJĄCE

I.1 BAŁKANY ZACHODNIE

24.9.2009 Przedłużenie obowiązywania wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych 

środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego 

dla Byłej Jugosławii (MTKJ)

art. 15 2009/717/WPZiB

L 253 (25.9.2009)

26.2.2009 Przedłużenie obowiązywania środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu 

Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

art. 15 2009/164/WPZiB

L 55 (27.2.2009)

10.2.2009 Przedłużenie obowiązywania i zmiana wspólnego stanowiska 2004/133/WPZiB w sprawie 

środków ograniczających skierowanych przeciwko ekstremistom z Byłej Jugosłowiańskiej 

Republiki Macedonii (FYROM)

art. 15 2009/116/WPZiB

L 40 (11.2.2009)

29.9.2008 Przedłużenie obowiązywania wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych 

środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego 

dla Byłej Jugosławii (MTKJ)

art. 15 2008/761/WPZiB

L 260 (30.9.2008)
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15.9.2008 Wprowadzenie w życie wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków 

wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej 

Jugosławii (MTKJ)

wspólne stanowisko 

2004/694/WPZiB 

art. 2;

art. 23 ust. 2 tiret 

drugie

2008/733/WPZiB

L 247 (16.9.2008)

15.9.2008 Wprowadzenie w życie wspólnego stanowiska 2004/293/WPZiB odnawiającego środki 

wspierające skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej 

Jugosławii (MTKJ)

wspólne stanowisko 

2004/293/WPZiB 

art. 2;

art. 23 ust. 2

2008/732/WPZiB

L 247 (16.9.2008)

24.7.2008 Wprowadzenie w życie wspólnego stanowiska 2004/293/WPZiB odnawiającego środki 

wspierające skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej 

Jugosławii (MTKJ)

wspólne stanowisko 

2004/293/WPZiB 

art. 2;

art. 23 ust. 2

2008/614/WPZiB

L 197 (25.7.2008)

24.7.2008 Wprowadzenie w życie wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków 

wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej 

Jugosławii (MTKJ)

wspólne stanowisko 

2004/694/WPZiB 

art. 2;

art. 23 ust. 2

2008/613/WPZiB

L 197 (25.7.2008)

WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ

18.11.2008
Przedłużenie obowiązywania środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości 

Słoniowej

art. 15 2008/873/WPZiB

L 308 (19.11.2008)

DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA KONGA

27.4.2009 Wdrożenie wspólnego stanowiska 2008/369/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec 

Demokratycznej Republiki Konga

wspólne stanowisko 

2008/369/WPZiB 

art. 6;

art. 23 ust. 2

2009/349/WPZiB

L 106 (28.4.2009)

26.1.2009 Zmiana wspólnego stanowiska 2008/369/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec 

Demokratycznej Republiki Konga

art. 15 2009/66/WPZiB

L 23 (27.1.2009)

REPUBLIKA GWINEI

22.12.2009 Zmiana wspólnego stanowiska 2009/788/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec 

Republiki Gwinei

art. 29 2009/1003/WPZiB

L 346 (23.12.2009)

22.12.2009 Wprowadzenie pewnych szczególnych środków ograniczających wobec Republiki Gwinei art. 215 ust. 1 i 2 2009/1284/UE

L 346 (23.12.2009)

27.10.2009 Środki ograniczające wobec Republiki Gwinei art. 15 2009/788/WPZiB

L 281 (28.10.2009) + 

sprostowanie w L 282 

(29.10.2009)
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SOMALIA

16.2.2009 Środki ograniczające wobec Somalii i uchylenie wspólnego stanowiska 2002/960/WPZiB art. 15 2009/138/WPZiB

L 46 (17.2.2009)

ZWIĄZEK KOMORÓW

24.7.2008 Uchylenie wspólnego stanowiska 2008/187/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec 

nielegalnego rządu Anjouan w Związku Komorów

art. 15 2008/611/WPZiB

L 197 (25.7.2008)

ZIMBABWE

26.1.2009 Odnowienie środków ograniczających  w odniesieniu do Zimbabwe art. 15 2009/68/WPZiB

L 23 (27.1.2009)

8.12.2008 Wprowadzenie w życie wspólnego stanowiska 2004/161/WPZiB odnawiającego środki 

ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

wspólne stanowisko 

2004/161/WPZiB 

art. 6;

art. 23 ust. 2

2008/922/WPZiB

L 331 (10.12.2008)

31.7.2008 Zmiana wspólnego stanowiska 2004/161/WPZiB odnawiającego środki ograniczające 

w odniesieniu do Zimbabwe

art. 15 2008/632/WPZiB

L 205 (1.8.2008)

22.7.2008 Wprowadzenie w życie wspólnego stanowiska 2004/161/WPZiB odnawiającego środki 

ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

wspólne stanowisko 

2004/161/WPZiB 

art. 6;

art. 23 ust. 2

2008/605/WPZiB

L 194 (23.7.2008)

BIRMA/ZWIĄZEK MYANMAR

18.12.2009 Zmiana wspólnego stanowiska 2006/318/WPZiB w sprawie odnowienia środków 

ograniczających skierowanych przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar

art. 29 2009/981/WPZiB

L 338 (19.12.2009)

13.8.2009 Zmiana wspólnego stanowiska 2006/318/WPZiB w sprawie odnowienia środków 

ograniczających skierowanych przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar

art. 15 2009/615/WPZiB

L 210 (14.8.2009)

27.4.2009 Przedłużenie środków ograniczających skierowanych przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar art. 15 2009/351/WPZiB

L 108 (29.4.2009)

KOREAŃSKA REPUBLIKA LUDOWO-DEMOKRATYCZNA

22.12.2009 Zmiana wspólnego stanowiska 2006/795/WPZiB w sprawie środków ograniczających 

skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

art. 29 2009/1002/WPZiB

L 346 (23.12.2009)

22.12.2009 Zmiana rozporządzenia (WE) nr 329/2007 dotyczącego środków ograniczających 

skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

art. 215 ust. 1 i 2 2009/1283/UE

L 346 (23.12.2009)

4.8.2009 Wykonanie wspólnego stanowiska 2006/795/WPZiB w sprawie środków ograniczających 

skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

wspólne stanowisko 

2006/795/WPZiB 

art. 6 ust. 1;

art. 23 ust. 2

2009/599/WPZiB

L 203 (5.8.2009)

27.7.2009 Zmiana wspólnego stanowiska 2006/795/WPZiB w sprawie środków ograniczających 

skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

art. 15 2009/573/WPZiB

L 197 (29.7.2009)
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IRAN

15.12.2009 Zmiana rozporządzenia (WE) nr 423/2007 dotyczącego środków ograniczających wobec 

Iranu

art. 215 ust. 1 i 2 2009/1228/UE

L 330 (16.12.2009)

17.11.2009 Wdrożenie art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 423/2007 dotyczącego środków 

ograniczających wobec Iranu oraz uchylającego decyzję 2008/475/WE

rozporządzenie 

(WE) nr 423/2007 

art. 15 ust. 2

2009/1100/WE

L 303 (18.11.2009)

17.11.2009 Wdrożenie wspólnego stanowiska 2007/140/WPZiB w sprawie środków ograniczających 

wobec Iranu

wspólne stanowisko 

2007/140/WPZiB 

art. 7 ust. 2;

art. 23 ust. 2

2009/840/WPZiB

L 303 (18.11.2009)

10.11.2008 Zmiana załączników III i IV do wspólnego stanowiska 2007/140/WPZiB w sprawie środków 

ograniczających wobec Iranu

wspólne stanowisko 

2007/140/WPZiB 

art. 7 ust. 2;

2008/842/WPZiB

L 300 (11.11.2008)

7.8.2008 Zmiana wspólnego stanowiska 2007/140/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec 

Iranu

art. 15 2008/652/WPZiB

L 213 (8.8.2008)

+ sprostowanie w L 

285 (29.10.2008)

IRAK

5.3.2009 Zmiana wspólnego stanowiska 2003/495/WPZiB w sprawie Iraku art. 15 2009/175/WPZiB

L 62 (6.3.2009)

BIAŁORUŚ

15.12.2009 Przedłużenie obowiązywania środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym 
urzędnikom z Białorusi określonych we wspólnym stanowisku 2006/276/WPZiB i uchylenie 
wspólnego stanowiska 2009/314/WPZiB

art. 29 2009/969/WPZiB

L 332 (17.12.2009)

6.4.2009 Zmiana wspólnego stanowiska 2006/276/WPZiB dotyczącego środków ograniczających 
skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi i uchylającego wspólne 
stanowisko 2008/844/WPZiB

art. 15 2009/314/WPZiB

L 93 (7.4.2009)

10.11.2008 Zmiana wspólnego stanowiska 2006/276/WPZiB dotyczącego środków ograniczających 
skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

art. 15 2008/844/WPZiB

L 300 (11.11.2008)

REPUBLIKA MOŁDOWY

16.2.2009 Przedłużenie obowiązywania środków ograniczających skierowanych przeciwko 

kierownictwu regionu Naddniestrza w Republice Mołdowy

art. 15 2009/139/WPZiB

L 46 (17.2.2009)

UZBEKISTAN

15.12.2009 Uchylenie rozporządzenia (WE) nr 1859/2005 nakładającego pewne środki ograniczające w 

stosunku do Uzbekistanu

art. 215 ust. 1, art. 

301

2009/1227/UE

L 330 (16.12.2009)

10.11.2008 Zmiana i przedłużenie wspólnego stanowiska 2007/734/WPZiB w sprawie środków 

ograniczających wobec Uzbekistanu

art. 15 2008/843/WPZiB

L 300 (11.11.2008)
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II. EPBiO

II.1 BAŁKANY ZACHODNIE

15.12.2009 Przedłużenie mandatu szefa Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) 

w Bośni i Hercegowinie 

art. 38 akapit trzeci

decyzja 

2009/906/WPZiB 

art. 10 ust. 1

2009/958/PESC

EUPM/1/2009

L 330 (16.12.2009)

8.12.2009 Misja policyjna Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie art. 28, art. 43 ust. 2 2009/906/WPZiB

L 322 (9.12.2009)

11.11.2009 Mianowanie dowódcy sił Unii Europejskiej dla operacji wojskowej Unii 

Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

art. 25 akapit trzeci;

wspólne działanie 

2004/570/WPZiB 

art. 6

2009/836/WPZiB

BiH/15/2009

L 299 (14.11.2009)

9.6.2009 Zmiana wspólnego działania 2008/124/WPZiB w sprawie misji Unii 

Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO

art. 14 2009/445/WPZiB

L 148 (11.6.2009)

27.11.2008 Wdrożenie wspólnego działania 2007/749/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej 

Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie 

wspólne działanie 

2007/749/WPZiB 

art. 12 ust. 1

art. 23 ust. 2 tiret 

drugie

2008/890/WPZiB

L 318 (28.11.2008)

21.11.2008 Mianowanie dowódcy sił Unii Europejskiej dla europejskiej operacji 

wojskowej w Bośni i Hercegowinie

art. 25 akapit trzeci;

wspólne działanie 

2004/570/WPZiB 

art. 6

2008/895/WPZiB

BiH/14/2008

L 319 (29.11.2008)

24.10.2008 Mianowanie szefa misji/komendanta policji Misji Policyjnej Unii Europejskiej 

(EUPM) w Bośni i Hercegowinie

art. 25 ust. 3

wspólne działanie 

2007/749/WPZiB 

art. 10 ust. 1

2008/835/WPZiB

L 298 (7.11.2008)

13.10.2008 Zawarcie Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi 

Ameryki w sprawie udziału Stanów Zjednoczonych Ameryki w misji Unii 

Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO

art. 24 2008/814/WPZiB

L 282 (25.10.2008)

25.9.2008 Zawarcie Umowy między Unią Europejską a Republiką Chorwacji w sprawie 

udziału Republiki Chorwacji w misji Unii Europejskiej w zakresie 

praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO

art. 24 2008/887/WPZiB

L 317 (27.11.2008)
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29.7.2008 Zmiana decyzji BiH/1/2004 w sprawie dopuszczenia wkładów państw trzecich 

w operację wojskową Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie oraz decyzji

BiH/3/2004 w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników Operacji 

Wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

art. 25 akapit trzeci 2008/712/WPZiB

BiH/13/2008

L 237 (4.9.2008)

24.7.2008 Zawarcie Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską 

w sprawie udziału Konfederacji Szwajcarskiej w misji Unii Europejskiej 

w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO

art. 24 2008/666/WPZiB

L 217 (13.8.2008)

II.2 AFRYKA

15.2.2010 Misja wojskowa Unii Europejskiej mająca na celu przyczynienie się do 

szkolenia somalijskich sił bezpieczeństwa

art. 28, art. 43 ust. 2 2010/96/WPZiB

L 44 (19.2.2010)

4.12.2009 Mianowanie dowódcy sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na 

celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa 

i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta)

art. 38

wspólne działanie 

2008/851/WPZiB 

art. 6

2009/946/WPZiB

ATALANTA/8/2009

L 327 (12.12.2009)

8.12.2009 Zmiana wspólnego działania 2008/851/WPZiB w sprawie operacji wojskowej 

Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu 

i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii

art. 28, art. 43 ust. 2 2009/907/WPZiB

L 322 (9.12.2009)

17.11.2009 Zmiana i przedłużenie wspólnego działania 2008/112/WPZiB w sprawie misji 

Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice 

Gwinei Bissau (UE RSB GWINEA BISSAU)

art. 14 2009/841/WPZiB

L 303 (18.11.2009)

23.10.2009 Podpisanie i zawarcie umowy między Unią Europejską a Republiką Seszeli 

w sprawie statusu sił dowodzonych przez Unię Europejską w Republice 

Seszeli w ramach operacji wojskowej UE Atalanta

art. 24 2009/916/WPZiB

L 323 (10.12.2009)

23.10.2009 Podpisanie i tymczasowe stosowanie wymiany listów między Unią Europejską 

a Republiką Seszeli w sprawie warunków i trybu przekazywania podejrzanych 

o akty piractwa i rozboju przez EUNAVFOR Republice Seszeli i w sprawie 

traktowania takich osób po ich przekazaniu

art. 24 2009/877/WPZiB

L 315 (2.12.2009)

19.10.2009 Uchylenie wspólnego działania 2007/677/WPZiB w sprawie operacji 

wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice 

Środkowoafrykańskiej

art. 14 2009/795/WPZiB

L 283 (30.10.2009)
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19.10.2009 Zmiana wspólnego działania 2007/405/WPZiB w sprawie misji policyjnej 

Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa, mającej 

odniesienie do wymiaru sprawiedliwości w Demokratycznej Republice Konga 

(EUPOL DR Konga)

art. 14 2009/769/WPZiB

L 274 (20.10.2009)

2.10.2009 Zmiana decyzji Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ATALANTA/2/2009 

w sprawie przyjęcia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii 

Europejskiej mającą na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu 

i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta) i decyzji 

Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ATALANTA/3/2009 w sprawie 

ustanowienia komitetu uczestników operacji wojskowej Unii Europejskiej 

mającej na celu zapobieganie aktom piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii, 

odstraszanie od nich oraz ich zwalczanie (Atalanta)

art. 25 akapit trzeci

wspólne działanie 

2008/851/WPZiB 

art. 10

decyzja 

ATALANTA/2/2009

decyzja 

ATALANTA/3/2009

+ addendum

2009/758/WPZiB

ATALANTA/7/2009

L 270 (15.10.2009)
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25.9.2009 Mianowanie szefa misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie 

reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (EUSEC 

DR Konga)

art. 25 akapit trzeci

wspólne działanie 

2009/709/WPZiB 

art. 8

2009/723/WPZiB

MPUE/1/2009

L 257 (30.9.2009)

15.9.2009 Misja doradcza i pomocowa Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora 

bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (EUSEC DR Konga)

art. 14, art. 25 

akapit trzeci, art. 28 

ust. 3 akapit 

pierwszy

2009/709/WPZiB

L 246 (18.9.2009)

27.7.2009 Podpisanie i tymczasowe stosowanie Umowy między Unią Europejską 

a Republiką Chorwacji w sprawie udziału Republiki Chorwacji w operacji 

wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, 

zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii 

(operacja Atalanta)

art. 24 2009/597/WPZiB

L 202 (4.8.2009)

22.7.2009 Mianowanie dowódcy sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na 

celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa 

i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta)

art. 25 akapit trzeci

wspólne działanie 

2008/851/WPZiB 

art. 6 ust. 1

2009/559/WPZiB

ATALANTA/6/2009

L 192 (24.7.2009)

25.6.2009 Zmiana i przedłużenie wspólnego działania 2007/406/WPZiB w sprawie misji 

doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora 

bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (DRK) (EUSEC DR 

Konga)

art. 14 2009/509/WPZiB

L 172 (2.7.2009)

15.6.2009 Zmiana i przedłużenie wspólnego działania 2007/405/WPZiB w sprawie misji 

policyjnej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa, 

mającej odniesienie do wymiaru sprawiedliwości w Demokratycznej 

Republice Konga (EUPOL DR Konga)

art. 14 2009/466/WPZiB

L 151 (16.6.2009)

10.6.2009 Zmiana decyzji Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ATALANTA/2/2009 

w sprawie przyjęcia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii 

Europejskiej mającą na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu 

i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta) i decyzji 

Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ATALANTA/3/2009 w sprawie 

ustanowienia komitetu uczestników operacji wojskowej Unii Europejskiej 

mającej na celu zapobieganie aktom piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii, 

odstraszanie od nich oraz ich zwalczanie (Atalanta)

art. 25 akapit trzeci

wspólne działanie 

2008/851/WPZiB 

art. 10 ust. 2

decyzja 

ATALANTA/2/2009

decyzja 

ATALANTA/3/2009

+ addendum

2009/446/WPZiB

ATALANTA/5/2009

L 148 (11.6.2009)
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27.5.2009 Mianowanie dowódcy operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu 

udział w powstrzymywaniu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży 

Somalii oraz zapobieganiu im (Atalanta)

art. 25 akapit trzeci 2009/413/WPZiB

ATALANTA/4/2009

L 132 (29.5.2009)

18.5.2009 Zmiana wspólnego działania 2008/112/WPZiB w sprawie misji Unii 

Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice 

Gwinei Bissau (UE RSB GWINEA BISSAU)

art. 14 2009/405/WPZiB

L 128 (27.5.2009)

21.4.2009 Ustanowienie komitetu uczestników operacji wojskowej Unii Europejskiej 

mającej na celu zapobieganie aktom piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii, 

odstraszanie od nich oraz ich zwalczanie (Atalanta)

art. 25 akapit trzeci

wspólne działanie 

2008/851/WPZiB 

art. 10 ust. 5

2009/369/WPZiB

ATALANTA/3/2009

L 112 (6.5.2009)

+ addendum w L 119 

(14.5.2009)

21.4.2009 Przyjęcie wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej 

mającą na celu zapobieganie aktom piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii, 

odstraszanie od nich oraz ich zwalczanie (Atalanta)

art. 25 akapit trzeci

wspólne działanie 

2008/851/WPZiB 

art. 10 ust. 2

2009/356/WPZiB

ATALANTA/2/2009

L 109 (30.4.2009)

26.2.2009 Wymiana listów między Unią Europejską a rządem Kenii w sprawie 

warunków i trybu przekazywania Kenii przez siły morskie dowodzone przez 

Unię Europejską (EUNAVFOR) osób podejrzanych o popełnienie aktów 

piractwa przetrzymywanych przez EUNAVFOR oraz zajętego mienia 

będącego w posiadaniu EUNAVFOR-u, a także traktowania osób i mienia po 

takim przekazaniu

art. 24 2009/293/WPZiB

L 79 (25.3.2009)

17.3.2009 Mianowanie dowódcy sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na 

celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa 

i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta)

wspólne działanie 

2008/851/WPZiB 

art. 6 ust. 1

2009/288/WPZiB

ATALANTA/1/2009

L 76 (24.3.2009)

22.12.2008 Zawarcie umowy między Unią Europejską a Republiką Dżibuti w sprawie 

statusu sił dowodzonych przez Unię Europejską w Republice Dżibuti 

w ramach operacji wojskowej Unii Europejskiej Atalanta

art. 24 2009/88/WPZiB

L 33 (3.2.2009)

22.12.2008 Zawarcie umowy między Unią Europejską a Republiką Somalijską w sprawie 

statusu sił morskich dowodzonych przez Unię Europejską w Republice 

Somalijskiej w ramach operacji wojskowej Unii Europejskiej Atalanta

art. 24 2009/29/WPZiB

L 10 (15.1.2009)
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8.12.2008 Rozpoczęcie operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu 

zapobieganie aktom piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii, odstraszanie od 

nich oraz ich zwalczanie (Atalanta)

art. 17 ust. 2;

wspólne działanie 

2008/851/WPZiB 

art. 5

2008/918/WPZiB

L 330 (9.12.2008)

18.11.2008 Mianowanie dowódcy sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na 

celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa 

i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta)

art. 25 akapit trzeci

wspólne działanie 

2008/851/WPZiB 

art. 6

2008/888/WPZiB

ATALANTA/1/2009

L 317 (27.11.2008)

13.10.2008 Zawarcie Umowy między Unią Europejską a Federacją Rosyjską w sprawie 

udziału Federacji Rosyjskiej w operacji wojskowej Unii Europejskiej 

w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej (operacja EUFOR 

Tchad/RCA)

art. 24 2008/868/WPZiB

L 307 (18.11.2008)

10.11.2008 Operacja wojskowa Unii Europejskiej mająca na celu udział 

w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju 

u wybrzeży Somalii

art. 14, art. 25 

akapit trzeci, art. 28 

ust. 3

2008/851/WPZiB

L 301 (12.11.2008)

15.9.2008 Zawarcie Umowy między Unią Europejską a Republiką Chorwacji w sprawie 

udziału Republiki Chorwacji w operacji wojskowej Unii Europejskiej 

w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej (operacja EUFOR 

Tchad/RCA)

art. 24 2008/783/WPZiB

L 268 (9.10.2008)

19.9.2008 Wojskowe działanie koordynujące Unii Europejskiej wspierające rezolucję 

1816 (2008) Rady Bezpieczeństwa ONZ (EU NAVCO)

art. 14, art. 25 

akapit trzeci, art. 28 

ust. 3

2008/749/WPZiB

L 252 (20.9.2008)

2.9.2008 Zmiana decyzji Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa CHAD/1/2008 

w sprawie przyjęcia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii 

Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej oraz 

decyzji Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa CHAD/2/2008 w sprawie 

ustanowienia Komitetu Uczestników dla operacji wojskowej Unii Europejskiej 

w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej

wspólne działanie 

2007/677/WPZiB 

art. 10 ust. 2

2008/731/WPZiB

BiH/4/2008

L 247 (16.9.2008)
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II.3 AZJA / OCEANIA

17.11.2009 Zmiana wspólnego działania 2007/369/WPZiB w sprawie utworzenia misji policyjnej Unii 

Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

art. 14 2009/842/WPZiB

L 303 (18.11.2009)

21.11.2008 Wprowadzenie w życie wspólnego działania 2007/369/WPZiB w sprawie utworzenia misji 

policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

art. 23 ust. 2 akapit 

pierwszy tiret drugie

wspólne działanie 

2007/369/WPZiB 

art. 13 ust. 2

2008/884/WPZiB

L 316 (26.11.2008)

3.10.2008 Mianowanie szefa misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN) art. 25 akapit trzeci;

wspólne działanie 

2007/369/WPZiB 

art. 10 ust. 1

2008/821/WPZiB
EUPOL 

AFGHANISTAN/1/2008

L 285 (29.10.2008)

4.8.2008 Zmiana wspólnego działania 2007/369/WPZiB w sprawie utworzenia misji policyjnej Unii 

Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

art. 14 2008/643/WPZiB

L 207 (5.8.2008)

II.4 BLISKI WSCHÓD / ZATOKA PERSKA

15.12.2009 Mianowanie szefa zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa 

prawnego, EUJUST LEX

art. 38

wspólne działanie 

2009/475/WPZiB 

art. 9 ust. 2

2009/982/WPZiB

EUJUST LEX/2/2009

L 338 (19.12.2009)

15.12.2009 Mianowanie szefa Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich art. 38 akapit trzeci

wspólne działanie 

2005/797/WPZiB 

art. 11 ust. 1

2009/957/WPZiB
EUPOL COPPS/2/2009

L 330 (16.12.2009)

15.12.2009 Zmiana wspólnego działania 2005/797/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej na 

Terytoriach Palestyńskich

art. 28, art. 43 ust. 2 2009/955/WPZiB

L 330 (16.12.2009)

20.11.2009 Zmiana wspólnego działania 2005/889/WPZiB ustanawiającego Misję Unii Europejskiej ds. 

Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah)

art. 14 2009/854/WPZiB

L 312 (27.11.2009)

3.7.2009 Mianowanie szefa zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa 

prawnego, EUJUST LEX

art. 25 akapit trzeci

wspólne działanie 

2009/475/WPZiB 

art. 9 ust. 2

2009/596/WPZiB

L 202 (4.8.2009)
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11.6.2009 Zintegrowana misja Unii Europejskiej w Iraku dotycząca państwa prawnego (EUJUST LEX) art. 14 2009/475/WPZiB

L 156 (19.6.2009)

27.5.2009 Utworzenie Komitetu Uczestników Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach 

Palestyńskich (EUPOL COPPS)

art. 25 akapit trzeci

wspólne działanie 

2005/797/WPZiB 

art. 12 ust. 3

2009/412/WPZiB
EUPOL COPPS/1/2009

L 132 (29.5.2009)

16.12.2008 Mianowanie szefa Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich art. 25 akapit trzeci

wspólne działanie 

2005/797/WPZiB 

art. 11 ust. 2

2008/970/WPZiB

L 344 (20.12.2008)

16.12.2008 Zmiana wspólnego działania 2005/797/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej na 

Terytoriach Palestyńskich

art. 14 2008/958/WPZiB

L 338 (17.12.2008)

11.11.2008 Mianowanie szefa misji Unii Europejskiej ds. szkolenia i kontroli na przejściu granicznym 

w Rafah (EUBAM Rafah)

wspólne działanie 

2005/889/WPZiB 

art. 10 ust. 2

2008/863/WPZiB

L 306 (15.11.2008)

EUBAM 

RAFAH/1/2008

10.11.2008 Zmiana wspólnego działania 2005/889/WPZiB ustanawiającego Misję Unii Europejskiej ds. 

Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah)

art. 14 2008/862/WPZiB

L 306 (15.11.2008)

II.5 EUROPA WSCHODNIA I AZJA ŚRODKOWA

31.7.2009 Przedłużenie mandatu szefa Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia art. 25 akapit trzeci;

wspólne działanie 

2008/736/WPZiB 

art. 10 ust. 1

2009/619/WPZiB

EUMM 

GEORGIA/1/2009

L 214 (19.8.2009)

27.7.2009 Zmiana i przedłużenie wspólnego działania 2008/736/WPZiB w sprawie Misji Obserwacyjnej 
Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia

art. 14 2009/572/WPZiB

L 197 (29.7.2009)

27.7.2009 Zmiana i przedłużenie decyzji 2008/901/WPZiB dotyczącej niezależnej międzynarodowej misji 
wyjaśniającej w sprawie konfliktu w Gruzji

art. 13 ust. 3, art. 23 

ust. 1

2009/570/WPZiB

L 197 (29.7.2009)

23.3.2009 Zmiana wspólnego działania 2008/736/WPZiB w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii 
Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia

art. 14 2009/294/WPZiB

L 79 (25.3.2009)

2.12.2008 Niezależna międzynarodowa misja wyjaśniająca w sprawie konfliktu w Gruzji art. 13 ust. 3, art. 23 

ust. 1

2008/901/WPZiB

L 323 (3.12.2008)

24.10.2008 Zawarcie Umowy między Unią Europejską a Gruzją w sprawie statusu misji obserwacyjnej 
Unii Europejskiej w Gruzji

art. 24 2008/877/WPZiB

L 310 (21.11.2008)
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25.9.2008 Zmiana wspólnego działania 2008/736/WPZiB w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii 
Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia

art. 14 2008/759/WPZiB

L 259 (27.9.2008)

16.9.2008 Mianowanie szefa Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia art. 25 akapit trzeci;

wspólne działanie 

2008/736/WPZiB 

art. 10 ust. 1

2008/894/WPZiB

EUMM/1/2008

L 319 (29.11.2008)

15.9.2008 Misja Obserwacyjna Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia art. 14, art. 25 

akapit trzeci

2008/736/WPZiB

L 248 (17.9.2008)

IV. SPECJALNI PRZEDSTAWICIELE UNII EUROPEJSKIEJ 

IV.1 AFGANISTAN

15.6.

2009

Mianowanie Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie i Pakistanie oraz 

uchylenie wspólnego działania 2009/135/WPZiB

art. 14, art. 18 ust. 

5, art. 23 ust. 2

2009/467/WPZiB

L 151 (16.6.2009)

16.2.

2009

Przedłużenie mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie art. 14, art. 18 ust. 

5, art. 23 ust. 2

2009/135/WPZiB

L 46 (17.2.2009)

24.7.

2008

Mianowanie Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie art. 14, art. 18 ust. 

5, art. 23 ust. 2

2008/612/WPZiB

L 197 (25.7.2008)

IV.2 BYŁA JUGOSŁOWIAŃSKA REPUBLIKA MACEDONII (FYROM)

15.9.

2009

Przedłużenie mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w byłej Jugosłowiańskiej 

Republice Macedonii (FYROM)

art. 14, art. 18 ust. 

5, art. 23 ust. 2

2009/706/WPZiB

L 244 (16.9.2009)

16.2.

2009

Przedłużenie mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w byłej Jugosłowiańskiej 

Republice Macedonii (FYROM)

art. 14, art. 18 ust. 

5, art. 23 ust. 2

2009/129/WPZiB

L 46 (17.2.2009)

IV.3 AZJA ŚRODKOWA

16.2.200

9

Przedłużenie mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej dla Azji Środkowej art. 14, art. 18 ust. 

5, art. 23 ust. 2

2009/130/WPZiB

L 46 (17.2.2009)

2.12.200

8

Zmiana wspólnego działania 2008/107/WPZiB przedłużającego mandat Specjalnego 

Przedstawiciela Unii Europejskiej w Azji Środkowej

art. 14, art. 18 ust. 

5, art. 23 ust. 2

2008/900/WPZiB

L 323 (3.12.2008)

IV.4 BOŚNIA I HERCEGOWINA

11.3.

2009

Mianowanie Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie art. 14, art. 18 ust. 

5, art. 23 ust. 2

2009/181/WPZiB

L 67 (12.3.2009)

IV.5 ZAKAUKAZIE

16.2.

2009

Przedłużenie mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej dla południowego Kaukazu art. 14, art. 18 ust. 

5, art. 23 ust. 2

2009/133/WPZiB

L 46 (17.2.2009)

13.1

0.20

08

Zmiana mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie południowego 
Kaukazu 

art. 14, art. 18 ust. 

5, art. 23 ust. 2

2008/796/WPZiB

L 272 (14.10.2008)
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IV.6 GRUZJA

15.12.

2009

Zmiana wspólnego działania 2009/131/WPZiB w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego 

Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. kryzysu w Gruzji

art. 28, art. 31 ust. 

2, art. 33

2009/956/WPZiB

L 330 (16.12.2009)

27.7.2

009

Przedłużenie mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. kryzysu w Gruzji art. 14, art. 18 ust. 

5, art. 23 ust. 2

2009/571/WPZiB

L 197 (29.7.2009)

16.2.2

009

Przedłużenie mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. kryzysu w Gruzji art. 14, art. 18 ust. 

5, art. 23 ust. 2

2009/131/WPZiB

L 46 (17.2.2009)

25.9.2

008

Mianowanie Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. kryzysu w Gruzji art. 14, art. 18 ust. 

5, art. 23 ust. 2

2008/760/WPZiB

L 259 (27.9.2008)

IV.7 KOSOWO

7.8.20

09

Zmiana wspólnego działania 2009/137/WPZiB przedłużającego mandat Specjalnego 

Przedstawiciela Unii Europejskiej w Kosowie

art. 14, art. 18 ust. 

5, art. 23 ust. 2

2009/605/WPZiB

L 206 (8.8.2009)

16.2.2

009

Przedłużenie mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Kosowie art. 14, art. 18 ust. 

5, art. 23 ust. 2

2009/137/WPZiB

L 46 (17.2.2009) +

sprostowanie w L 91 

(3.4.2009)

IV.8 PROCES POKOJOWY NA BLISKIM WSCHODZIE

16.2.2

009

Przedłużenie mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. bliskowschodniego 

procesu pokojowego

art. 14, art. 18 ust. 

5, art. 23 ust. 2

2009/136/WPZiB

L 46 (17.2.2009)

IV.9 REGION WIELKICH JEZIOR AFRYKAŃSKICH 

16.2.20

09

Przedłużenie mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej dla regionu Wielkich Jezior 

Afrykańskich

art. 14, art. 18 ust. 5, 

art. 23 ust. 2

2009/128/WPZi

B

L 46 (17.2.2009)
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IV.10 REPUBLIKA MOŁDOWY

16.2.2009 Przedłużenie mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Republice Mołdowy art. 14, art. 18 ust. 

5, art. 23 ust. 2

2009/132/WPZiB

L 46 (17.2.2009)

IV.12 SUDAN

16.2.2009 Przedłużenie mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie art. 14, art. 18 ust. 

5, art. 23 ust. 2

2009/134/WPZiB

L 46 (17.2.2009)

IV.13 UNIA AFRYKAŃSKA

1.12.2008 Przedłużenie mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej przy Unii Afrykańskiej art. 14, art. 18 ust. 

5, art. 23 ust. 2

2008/898/WPZiB

L 322 (2.12.2008)
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PROCES POKOJOWY NA BLISKIM WSCHODZIE

27.10.2009 Przyjęcie na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez państwa członkowskie Unii 

Europejskiej

art. 15 2009/787/WPZiB

L 281 (28.10.2009)

27.10.2008 Przyjęcie na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez państwa członkowskie Unii 

Europejskiej

art. 15 2008/822/WPZiB

L 285 (29.10.2008)
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List of abbreviations

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 Asia-Europe Meeting

AU African Union

BiH Bosnia and Herzegovina

CAAC Children affected by armed conflict

CBM Confidence-building measures

CBSS Country-Based Support Schemes under the EIDHR

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 Asia-Oceania

CoE Council of Europe

COHOM Council Human Rights Working Party

CONOPS Concept of operations

CPA Comprehensive Peace Agreement

CPT European Committee for the Prevention of Torture

CSDP Common Security and Defence Policy

CSP Comprehensive Status Proposal
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CSR Corporate Social Responsibility

DCCA Development and Cooperation in Central Asia

DCI Development Cooperation Instrument

DDPA Durban Declaration and Programme of Action

DDR disarmament, demobilisation and reintegration

DRC Durban Review Conference

ECCC Extraordinary Chambers in the Constitutional Court of Cambodia

ECHR European Court of Human Rights

ECOSOC Economic and Social Council

ECRI European Commission against Racism and Intolerance

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 
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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

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

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

GSP EU's Generalised System of Preferences

GSP+ Special Incentive Arrangement for Sustainable Development and 

Good Governance

GSPC Salafist Group for Preaching and Combat

HDIM Human Dimension Implementation Meeting

HoMs Heads of Mission

HQ Headquarters

HRC Human Rights Council

HRDs Human Rights Defenders

IA International Alert
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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 Pre-Accession Assistance

IPA Instrument on Pre-Accession Assistance

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
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NATO North Atlantic Treaty Organisation

NCCM National Council for Childhood and Motherhood

NCHR National Council for Human Rights

NGOs Non-governmental organisations

ODIHR Office for Democratic Institutions and Human Rights

OECD Organisation for Economic Cooperation 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

PACE Parliamentary Assembly of the Council of Europe

PCP Palestinian Civil Police 

PDCI Partners for Democratic Change International

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

SG/HR Secretary General/High Representative for the Common Foreign and 

Security Policy

SSR Security sector reform 

STM SAp Tracking Mechanism

SuR State under Review

SW Saferworld

TAIEX Technical Assistance and Information Exchange
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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

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation

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 Secretary-General

UNSRSG Special Representative of the UN Secretary General

UPR Universal Periodic Review 

U.S. United States of America

WEOG Western European and Others Group

WG Working Group

WTO World Trade Organisation

ZANU-PF Zimbabwe African National Union – Patriotic Front

_____________________________


