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WSTĘP WYSOKIEJ PRZEDSTAWICIEL / WICEPRZEWODNICZĄCEJ  

Bardzo się cieszę z opublikowania rocznego sprawozdania UE na temat praw człowieka 

i demokracji na świecie za 2012 r. W sprawozdaniu tym przedstawiono nasze prace w dziedzinie 

praw człowieka we wszystkich obszarach stosunków zewnętrznych UE i zwrócono uwagę na nasze 

największe osiągnięcia. Sprawozdanie zawiera również wytyczne dla naszych dalszych prac 

i wskazuje dziedziny, w których potrzebne są pilne postępy.  

 

Prawa człowieka to wątek, który przewija się przez wszystkie nasze działania zewnętrzne. 

Zobowiązanie do chronienia tych wartości w granicach Unii i na całym świecie stanowi fundament 

UE. Wszędzie, gdzie się udaję, poruszam kwestię praw człowieka: zarówno w oficjalnych 

rozmowach z rządami, jak i w kontaktach ze społeczeństwem obywatelskim i organizacjami 

pozarządowymi. 

 

Rok 2012 był wyjątkowy, jeśli chodzi o prawa człowieka w stosunkach zewnętrznych UE. 25 

czerwca Unia przyjęła strategiczne ramy dotyczące praw człowieka i demokracji – pierwszy tego 

rodzaju zestaw zasad i celów, które mają kierować naszymi działaniami propagującymi prawa 

człowieka na całym świecie. 

 

Strategiczne ramy są powiązane z planem działania, tak by nasze słuszne zamiary przekładały się 

na konkretne osiągnięcia. Dzięki temu podejściu udało się już osiągnąć ogromne postępy. I tak na 

przykład poprzez nadanie kwestii kary śmierci priorytetowego znaczenia i poprzez nieustające 

działania lobbingowe UE doprowadziliśmy do przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 

rezolucji w sprawie ogólnoświatowego moratorium.  

 

W ubiegłym roku za pośrednictwem Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji 

i Praw Człowieka UE sfinansowała setki projektów, wspierając tym samym organizacje 

społeczeństwa obywatelskiego zajmujące się propagowaniem demokracji. Uruchomiliśmy także 

Europejski Fundusz na rzecz Demokracji, aby udzielać elastycznego i szybkiego wsparcia 

niewielkim organizacjom pozarządowym. Dzięki temu więcej osób na całym świecie może 

skutecznie przyczyniać się do chronienia podstawowych praw i wolności.  
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Z myślą o jeszcze bardziej konkretnych wynikach stale aktualizujemy i doskonalimy nasze 

działania na rzecz propagowania demokracji. Systematyczne śledzenie działań podejmowanych 

w wyniku unijnych misji obserwacji wyborów pomaga nam zapewnić, że nasze zalecenia znajdują 

odzwierciedlenie w rzeczywistych reformach. 

Postępy, jakie w zeszłym roku poczyniono w wielu krajach na całym świecie, inspirują ludzi 

z całego świata do tego, by dochodzić swoich praw i nie rezygnować z walki. Niezwykle się cieszę, 

że UE mogła ich wspomóc. 

Nie powinniśmy jednak spocząć na laurach. Co dzień relacje i zdjęcia obrazujące ogromne 

cierpienie uświadamiają nam, że konieczne są dalsze pilne kroki. Plan działania pomoże nam 

w zapewnieniu stałych postępów.   

Aby ugruntować zaangażowanie UE, w ubiegłym roku wyznaczyłam na stanowisko Specjalnego 

Przedstawiciela ds. Praw Człowieka Stavrosa Lambridinisa. Niestrudzenie promuje on przesłanie 

UE, pracuje na rzecz postępu, a także inspiruje i wspiera wszystkich tych, którzy propagują prawa 

człowieka na świecie. Szczęśliwie w naszych działaniach mogliśmy również skorzystać z fachowej 

wiedzy i lokalnych doświadczeń organizacji pozarządowych i organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego, a także pomocy indywidualnych osób oddanych tej sprawie. Sednem praw 

człowieka są wolności przysługujące jednostce i to te jednostki w ostatecznym rozrachunku mają 

decydujące znaczenie. 

 

W 2012 r. Unia otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla za upowszechnianie wartości takich jak pokój, 

pojednanie, demokracja i prawa człowieka w Europie. Jest ona dla nas wszystkich ogromnym 

zaszczytem. Wierzę, że powinno nas to również zmotywować do przyspieszenia działań 

i udzielania pomocy potrzebującym na całym świecie.  

 

Roczne sprawozdanie pozwala nam na podsumowanie spoczywającej na nas odpowiedzialności. 

Umożliwia nam wykazanie poczynionych postępów w sposób jasny, prosty i systematyczny, 

a także określa obszary, w których pilnie potrzebne są dalsze postępy. Stanowi inspirację do 

kontynuowania tej ważnej pracy w dążeniu do tego, by prawa człowieka, podstawowe wolności 

i demokracja nie były wyłącznie przywilejem nielicznych, ale rzeczywistością wszystkich. Bez 

względu na miejsce urodzenia. 
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PRZEDMOWA 

Fundamentalne znaczenie praw człowieka wynika z ich powszechnego charakteru – to podstawowa 

prawda, która przewija się przez to najnowsze roczne sprawozdanie na temat praw człowieka 

i demokracji na świecie.  

Prawa człowieka są potwierdzeniem naszego wspólnego człowieczeństwa i stawiają nas wszystkich 

na równi. Przypominają nam, że walka, którą daleko stąd prowadzi samotny bojownik, jest też 

naszą walką. Dzięki ruchowi praw człowieka dysponujemy z kolei podstawami prawnymi 

i językiem, które umożliwiają nam toczenie walki w imieniu wszystkich. To język, za pomocą 

którego możemy mówić prawdę osobom będącym u władzy w sposób, który oddziałuje na każdego 

człowieka; język ten potrafi więc zjednoczyć w swoim przesłaniu ludzi różnych obozów 

politycznych, krajów, wyznań i różnej płci. 

 

Prawdziwe walki o prawa nie toczą się przecież między poszczególnymi kulturami. W każdym 

społeczeństwie prawa człowieka reprezentują „powszechny interes bezbronnych” wobec 

„relatywizmu potężnych”. Interes kobiety będącej ofiarą przemocy małżeńskiej wobec odwołań do 

„tradycyjnych wartości rodzinnych” jej agresora; interes prześladowanego aktywisty wobec 

odwołań do „szczególnych względów bezpieczeństwa” represyjnego państwa. Może właśnie 

dlatego powszechny charakter praw człowieka tak rzadko jest podawany w wątpliwość przez ofiary 

naruszeń praw człowieka, a tak często przez tych, którzy za takie naruszenia odpowiadają.  

 

Tym, co Europa wniosła do tej dyskusji ponad 60 lat temu, były traumatyczne doświadczenia 

dwóch wojen światowych w przeciągu jednego pokolenia, a także najgorszy akt ludobójstwa, jaki 

kiedykolwiek widział świat; przejścia te sprawiły, że się ocknęliśmy. Europa – i wspólnota 

międzynarodowa – zobowiązały się, by „już nigdy więcej” w żadnym regionie świata nie doszło do 

podobnych okropieństw. 
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Dziś UE skupia się na założeniu, że powszechny charakter praw człowieka ma swój początek na 

rodzimym terenie, w związku z czym, nie popadając w samozadowolenie, czujnie monitoruje 

występujące w Europie wyzwania w zakresie praw człowieka i dąży do ich wyeliminowania za 

pomocą różnorodnych mechanizmów. Zwraca również szczególną uwagę na wniosek, że 

zobowiązanie UE do propagowania i chronienia praw człowieka rozciąga się dalej niż jej granice 

i że musi ono być realizowane za pomocą wszelkich unijnych instrumentów i działań w dziedzinie 

polityki zagranicznej. 

 

Aby możliwe było osiągniecie tego celu, nowe strategiczne ramy i plan działania dotyczące praw 

człowieka zobowiązują instytucje UE do jeszcze ściślejszej współpracy na rzecz zapewnienia jak 

największej zgodności i spójności między różnymi obszarami naszej polityki. Zobowiązujemy się 

do stosowania – i do oceniania skutków – wszystkich naszych narzędzi w dziedzinie polityki 

zagranicznej, tak by propagować i chronić prawa człowieka w możliwie największym stopniu. 

Wraz z naszymi partnerami w stosunkach dwustronnych z całego świata zobowiązujemy się nadać 

prawom człowieka i demokracji podstawowe znaczenie w naszych kontaktach. Robimy to nie tylko 

poprzez „wytykanie palcami” – co czasem jest konieczne, gdy dochodzi do przypadków poważnego 

naruszenia praw człowieka – ale także poprzez „podawanie dłoni” w celu udzielenia konkretnego 

wsparcia i wskazówek, jeśli chodzi o wywiązywanie się z zobowiązań w zakresie praw człowieka. 

Zobowiązujemy się ponadto być aktywnymi, oddanymi partnerami we wszystkich regionalnych 

i wielostronnych organizacjach, którym powierzono zadanie propagowania i chronienia praw 

człowieka. Uznajemy także, że w centrum naszej polityki w dziedzinie praw człowieka – na 

szczeblach krajowym, unijnym, regionalnym i wielostronnym – znajduje się dynamiczne 

społeczeństwo obywatelskie, które stanowi niezbędną przeciwwagę wobec władz publicznych, 

które wyposaża jednostki w środki poznawania i egzekwowania swoich praw i którego możliwość 

funkcjonowania bez obaw, podejrzeń i prześladowań musi być chroniona.  

 

Niniejszej roczne sprawozdanie opisuje działania UE w dziedzinie polityki zagranicznej wpisujące 

się w szeroki obszar praw człowieka w 2012 r. Co najważniejsze, funkcjonuje ono jako kompas dla 

naszych prac w kolejnych latach. Powinno wskazywać nam to, co należy zachować, co należy 

poprawić, a co należy zmienić – aby sprawić, by poszanowanie praw człowieka stało się 

powszechną rzeczywistością. 
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STRATEGICZNE RAMY UE DOTYCZĄCE PRAW CZŁOWIEKA I DEMOKRACJI 

Przegląd 

 

25 czerwca 2012 r. Unia przyjęła strategiczne ramy i plan działania UE dotyczące praw człowieka 

i demokracji – pierwszy w historii dokument tego rodzaju.  W tych ramach i w planie działania 

zarysowano wizję UE dotyczącą jej globalnej polityki w dziedzinie praw człowieka na kolejne lata, 

a także zawarto szczegółowy wykaz działań, które UE przeprowadzi, by propagować wspomniane 

cele w praktyce.  Przyjęcie strategicznych ram oraz planu działania ma szczególne znaczenie 

w kontekście współpracy z partnerami z całego świata – zarówno rządami, jak i organizacjami 

pozarządowymi – ponieważ dokumenty te jasno określają, jakimi standardami chce kierować się 

UE.   

 

W strategicznych ramach potwierdzono, że UE będzie dążyć do zapewnienia, by każdy mógł 

korzystać z praw człowieka – obywatelskich i politycznych, a także gospodarczych, społecznych 

i kulturalnych; UE będzie w tym celu z całą mocą wspierać obrońców wolności, demokracji i praw 

człowieka na całym świecie. W strategicznych ramach podkreślono, że UE będzie starała się 

propagować prawa człowieka we wszystkich bez wyjątku dziedzinach swoich działań 

zewnętrznych, takich jak: handel, inwestycje, technologie, internet i inne środki telekomunikacji 

elektronicznej, energia, środowisko, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw i polityki 

rozwoju, a także w dziedzinie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, w zewnętrznych 

wymiarach polityki zatrudnienia i polityki społecznej oraz w obszarze wolności, bezpieczeństwa 

i sprawiedliwości, w tym w kontekście polityki walki z terroryzmem.    

 

W ramach tych wskazano nadrzędne priorytety, cele i metody UE, opracowane tak, by w ciągu 

najbliższych dziesięciu lat zwiększyć skuteczność i spójność unijnej polityki w dziedzinie praw 

człowieka.  Podkreślono w nich także wagę wspólnych wysiłków na rzecz propagowania praw 

człowieka, w które zaangażowane będą państwa członkowskie, Parlament Europejski, Komisja 

Europejska i Rada.  Zwrócono ponadto uwagę na znaczenie, jakie UE przywiązuje do dialogu 

z energicznie działającym i niezależnym społeczeństwem obywatelskim, zarówno w Unii, jak 

i poza nią. 
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Uzupełnieniem ram jest plan działania, w którym wskazano 97 działań, które UE zrealizuje do 31 

grudnia 2014 r. Działania te obejmują wszystkie aspekty praw człowieka:  od wyeliminowania 

tortur przez zwalczanie małżeństw przymusowych po obronę wolności słowa. Plan działania 

zakłada kontynuację prac realizowanych już od kilku lat – m.in. walki z karą śmierci, kampanii na 

rzecz wyeliminowania tortur – oraz przewiduje podjęcie przez UE inicjatyw w nowych 

dziedzinach, np. sprawienie, by propagowanie praw człowieka zajmowało bardziej centralną rolę 

we współpracy na rzecz rozwoju, propagowanie wolności słowa w internecie oraz zapobieganie 

zjawisku bezpaństwowości.   

 

Zgodnie z planem działania UE będzie relacjonować postępy z wdrażania postanowień tego planu 

w rocznym sprawozdaniu dotyczącym praw człowieka i demokracji na świecie1. W związku z tym 

struktura niniejszego sprawozdania została zmieniona, tak by odpowiadała strukturze planu 

działania; każda sekcja części A niniejszego sprawozdania na temat strategicznych ram i planu 

działania zawiera podsumowanie dotychczasowej realizacji odpowiedniej części planu działania. 

Przed końcem 2012 r. wdrożonych miało zostać dziewięć działań w ramach planu działania2. 

W odniesieniu do niemal wszystkich tych celów poczyniono znaczące postępy (zob. więcej 

informacji na temat działania 3 poniżej).    

 

                                                 
1  Działanie 3: Przedstawiać osiągnięcia UE w realizacji celów jej strategii na rzecz praw 

człowieka w rocznym sprawozdaniu na temat praw człowieka i demokracji na świecie. 
2  Działania 6 lit. a), 6 lit. d), 7, 14 lit. a),16 lit. a), 18 lit. c), 23 lit. a), 25 lit. b) i 30 lit. b). 
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25 czerwca 2012 r. Rada przyjęła także mandat Specjalnego Przedstawiciela UE (SPUE) ds. 

Praw Człowieka. We wrześniu 2012 r. stanowisko to objął dawny minister spraw zagranicznych 

Grecji i wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Stavros Lambrinidis. Specjalny 

Przedstawiciel UE ds. Praw Człowieka (pierwszy SPUE, któremu przyznano mandat tematyczny od 

czasu traktatu lizbońskiego) ma za zadanie czuwać nad spójnością, skutecznością oraz 

widocznością unijnej polityki w dziedzinie praw człowieka. SPUE będzie w wewnętrznym 

wymiarze wnosić wkład we wdrażanie strategicznych ram i planu działania dotyczących praw 

człowieka, a także innych instrumentów, takich jak wytyczne UE w dziedzinie praw człowieka, tak 

by zapewnić większą spójność między różnymi obszarami polityki. SPUE będzie również poszerzał 

dialog dotyczący praw człowieka z rządami państw trzecich, organizacjami międzynarodowymi 

i regionalnymi oraz ze społeczeństwem obywatelskim, przez co będzie dążył do zwiększenia 

skuteczności i widoczności unijnej polityki w dziedzinie praw człowieka. W ciągu ostatnich 

czterech miesięcy 2012 r. Stavros Lambrinidis reprezentował UE podczas kilku kluczowych 

spotkań międzynarodowych dotyczących praw człowieka, w tym podczas Spotkania 

Przeglądowego OBWE w zakresie Wymiaru Ludzkiego, które odbyło się we wrześniu, podczas 67. 

posiedzenia Trzeciego Komitetu Zgromadzenia Ogólnego ONZ oraz podczas organizowanego 

przez ONZ Forum biznesu i praw człowieka, które odbyło się w grudniu 2012 r. Specjalny 

przedstawiciel spotkał się z szefami licznych organizacji wielostronnych i regionalnych (ONZ, RE, 

OBWE, LPA, OWI, UA) oraz ze swoimi odpowiednikami w tych organizacjach, by zachęcać do 

zacieśnienia współpracy i propagować cele UE w dziedzinie praw człowieka. Przewodniczył 

również delegacji UE uczestniczącej w 3. dialogu UE–Meksyk dotyczącym praw człowieka 

w październiku oraz w 9. dialogu Unia Afrykańska–UE dotyczącym praw człowieka. Stavros 

Lambrinidis odbył kilka oficjalnych wizyt, udał się między innymi do Federacji Rosyjskiej, gdzie 

zainaugurował październikowe Forum Społeczeństwa Obywatelskiego UE–Rosja w Petersburgu, 

a także odegrał przewodnią rolę w pierwszym posiedzeniu grupy zadaniowej UE–Egipt, które miało 

miejsce 14 listopada. Intensywnie zaangażował się również w dialog z lokalnymi 

i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi oraz obrońcami praw człowieka w Brukseli 

i na całym świecie.  
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W 2011 r. delegatury UE w ścisłej współpracy z misjami państw członkowskich UE na całym 

świecie rozpoczęły prace nad strategiami dla poszczególnych krajów dotyczącymi praw 

człowieka; w 2012 r. Rada zatwierdziła 48 z tych strategii, a kolejne 90 zostanie przyjętych 

wkrótce. W strategiach tych zawarto analizę sytuacji w dziedzinie praw człowieka 

w poszczególnych państwach, a także wskazano te kwestie, które wymagają priorytetowych działań 

UE. W strategiach – opracowanych w porozumieniu ze społeczeństwem obywatelskim – określono 

pewne wytyczne, którymi UE będzie się kierować, zarówno podejmując działania polityczne, jak 

i udzielając państwom trzecim pomocy finansowej; opracowanie strategii w dziedzinie praw 

człowieka dla wszystkich państw jest więc istotnym krokiem na drodze do osiągnięcia celu, którym 

jest uczynienie praw człowieka kluczowym elementem stosunków zewnętrznych UE w sposób 

praktyczny i ukierunkowany. Prace nad wdrożeniem tych strategii już się rozpoczęły, a pierwsze 

sprawozdania z wdrożenia mają zostać opublikowane na początku 2013 r. 

 

UE nie tylko przyjęła strategiczne ramy, ale też podjęła liczne działania, by zwiększyć skuteczność 

i systematyczność swoich metod pracy w dziedzinie praw człowieka. We wszystkich 140 

delegaturach i biurach UE oraz w ramach 15 misji i operacji WPBiO utworzono już punkty 

kontaktowe ds. praw człowieka i demokracji. W 101 krajach wyznaczono także urzędników 

łącznikowych dla obrońców praw człowieka. Grupa Robocza ds. Praw Człowieka (COHOM) 

w Radzie zwiększyła częstotliwość swoich posiedzeń. Międzyresortowa Grupa ds. Praw 

Człowieka, która podlega Komisji Europejskiej i w której skład wchodzą przedstawiciele ESDZ 

i służb Komisji, odbyła kilka spotkań poświęconych monitorowaniu wdrażania planu działania. 

W kwietniu 2012 r. na mocy powołano grupę kontaktową wysokiego szczebla ds. praw 

człowieka, która składa się z przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i ESDZ oraz ma pełnić rolę 

forum ułatwiającego regularne kontakty między posłami do Parlamentu Europejskiego a wysokimi 

urzędnikami ESDZ w zakresie zagadnień związanych z prawami człowieka.  
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W bardziej globalnym kontekście szczególne niepokojącą tendencją w 2012 r. było kurczenie się 

przestrzeni dostępnej społeczeństwu obywatelskiemu w wielu państwach trzecich. Często 

wynikało to z chęci zapobieżenia rozszerzaniu się rewolucji inspirowanych arabską wiosną oraz ze 

świadomości tego, że internet ma coraz większy potencjał kwestionowania represyjnych reżimów. 

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego coraz częściej borykały się z poważnymi 

ograniczeniami wolności słowa i wolności zrzeszania się, takimi jak niezwykle uciążliwe wymogi 

rejestracji i sprawozdawczości, bardzo surowe zasady kontrolowania zagranicznych źródeł 

finansowania, zakazy angażowania się organizacji pozarządowych w działalność polityczną oraz 

utrzymywania przez nie kontaktów z obcokrajowcami, agresywne wykorzystywanie wobec 

organizacji pozarządowych przepisów prawa karnego w zakresie zniesławienia czy też całkowite 

zdelegalizowanie ich działalności.  UE jest głęboko zaniepokojona tą tendencją. W wielu 

przypadkach, w których doszło do zastraszania lub karania działaczy społeczeństwa obywatelskiego 

czy obrońców praw człowieka, UE interweniowała – poprzez poufne kanały dyplomatyczne lub 

publiczne oświadczenia.  UE w dalszym ciągu wspierała rozwój aktywnego i niezależnego 

społeczeństwa obywatelskiego na całym świecie, w szczególności w ramach Europejskiego 

Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka (EIDHR), który w 2012 r. 

zapewnił pomoc finansową obrońcom praw człowieka i działaczom społeczeństwa obywatelskiego 

w ponad 100 krajach.  W październiku 2012 r. Komisja przyjęła komunikat zatytułowany 

„Korzenie demokracji i zrównoważonego rozwoju: Współpraca Europy ze społeczeństwem 

obywatelskim w dziedzinie stosunków zewnętrznych”1, który zobowiązuje UE do zapewnienia 

większego wsparcia organizacjom społeczeństwa obywatelskiego w krajach partnerskich, tak by 

organizacje te mogły odgrywać pełną rolę w świadczeniu usług społecznych, zapewnianiu 

przejrzystości, dobrym sprawowaniu rządów i działaniach promujących, a także by mogły 

uczestniczyć w kształtowaniu polityki.  Większe wsparcie dla społeczeństwa obywatelskiego jest 

również zasadniczym elementem odnowionej unijnej polityki sąsiedztwa.  Dlatego też UE 

uruchomiła Instrument na rzecz Społeczeństwa Obywatelskiego i przeznaczyła – w latach 2012 

i 2013 – 22 mln EUR na wspieranie społeczeństwa obywatelskiego w ramach południowego 

sąsiedztwa.   

 

                                                 
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0492:FIN:PL:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0492:FIN:PL:PDF
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Również w październiku utworzono Europejski Fundusz na rzecz Demokracji. Fundusz ten ma 

formę samodzielnej fundacji prawa prywatnego i ma za zadanie wspierać działaczy 

prodemokratycznych dążących do demokratycznych przemian w europejskim sąsiedztwie i poza 

nim. Fundusz nie jest instrumentem Unii Europejskiej, lecz będzie uzupełnieniem istniejących 

instrumentów UE, w tym EIDHR, jako że będzie umożliwiał udzielanie szybkiej i elastycznej 

pomocy podmiotom, takim jak niezarejestrowane organizacje pozarządowe czy nowe 

prodemokratyczne podmioty, które mają obecnie jedynie ograniczony dostęp do wsparcia UE. 

 

Po znaczącym przełomie w dziedzinie demokracji i praw człowieka, który dokonał się 

w południowym sąsiedztwie w 2011 r., w 2012 r. w licznych państwach odbyły się wybory zgodne 

ze standardami demokratycznymi, nadal jednak utrzymują się pewne przeszkody utrudniające 

konsolidację przemian demokratycznych.  Liczne masowe demonstracje – często brutalnie tłumione 

przez policję – były wyrazem utrzymującej się frustracji obywateli w związku z wciąż niepełnym 

wdrożeniem praw obywatelskich i politycznych oraz z utrudnionym dostępem do praw 

gospodarczych i społecznych, który przekłada się na wysoki poziom bezrobocia i ubóstwa.  Z myślą 

o wzmocnieniu partnerstwa między UE a państwami i społeczeństwami południowego sąsiedztwa 

UE przyjęła w 2011 r. zasadę „więcej za więcej”, zgodnie z którą kraje partnerskie, które budują 

głęboką i trwałą demokrację, mogą liczyć na większą pomoc. W 2012 r. UE podjęła kroki w celu 

wcielenia tej zasady w życie, poprzez przydzielenie – w ramach nowoutworzonego programu 

wsparcia na rzecz partnerstwa, reform i wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu – środków 

w wysokości 390 mln EUR na lata 2011–2012.  Co więcej, UE i Rada Europy przyjęły wspólny 

program w sprawie wzmacniania reform demokratycznych w południowym sąsiedztwie, który 

ułatwi państwom południowego sąsiedztwa czerpanie z eksperckiej wiedzy Rady Europy 

dotyczącej ochrony praw człowieka i demokracji.  Powołano unijne grupy zadaniowe wysokiego 

szczebla z Tunezją, Jordanią i Egiptem, by zapewnić polityczne wsparcie dla procesów przemian 

demokratycznych i umożliwić ściślejszą współpracę ze społecznościami, rządami i podmiotami 

mającymi znaczenie dla rozwoju w tych państwach.  Szczególnym wyzwaniem w tym regionie 

świata pozostaje kwestia praw kobiet, dlatego też UE ustanowiła regionalny program, który ma 

wzmocnić polityczną i gospodarczą pozycję kobiet. Na program ten przeznaczono 7 mln EUR 

i będzie on realizowany przez UN Women. 

 



 
9431/13  ap/MW/km 15 
ZAŁĄCZNIK DG C   PL 

Zasadę „więcej za więcej” zastosowano również we wschodnim sąsiedztwie: w czerwcu 

utworzono program na rzecz integracji i współpracy w ramach wschodniego sąsiedztwa, za 

pośrednictwem którego większa pomoc finansowa będzie udostępniana krajom, które podejmują 

działania w celu ustanowienia głębokiej i trwałej demokracji.   

 

UE przedsięwzięła kroki, aby zapewnić ochronę praw człowieka i zapobiec naruszaniu 

międzynarodowego prawa humanitarnego w sytuacjach konfliktów zbrojnych. Dwa 

najważniejsze przykłady to Syria i Mali. W 2012 r. sytuacja w Syrii pogorszyła się i przeistoczyła 

w jeszcze bardziej siłowy konflikt, któremu towarzyszy kryzys humanitarny. W Mali natomiast 

w wyniku zamachu stanu i działalności zbrojnych grup ekstremistów doszło do rażących 

przypadków naruszenia praw człowieka. W odpowiedzi na powszechne i systematyczne naruszanie 

praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego w Syrii UE zawiesiła współpracę 

dwustronną i nałożyła sankcje, których elementem było zawieszenie wszystkich bieżących operacji 

EBI w tym kraju, zapewniła znaczącą pomoc humanitarną uchodźcom i osobom poszkodowanym 

przez trwający w Syrii kryzys, a także odegrała na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych 

wiodącą rolę w potępianiu przypadków naruszania praw człowieka i międzynarodowego prawa 

humanitarnego przez syryjski reżim. UE podkreśliła, że popiera międzynarodowe dochodzenia 

w sprawie domniemanych zbrodni wobec ludzkości i zbrodni wojennych, oraz opowiedziała się za 

tym, by sprawy te przekazać Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu, jeśli nie zostaną one 

właściwie rozpatrzone na szczeblu krajowym. W Mali UE starała się zwiększyć swoje wsparcie dla 

społeczeństwa obywatelskiego i na nowo przydzielić pomoc na rzecz rozwoju, tak by sprzyjać 

działaniom pokojowym. UE wydała również kilka oświadczeń, w których zwróciła uwagę na to, jak 

istotne jest, by pomoc humanitarna stale docierała do wszystkich zakątków kraju i by wszystkie 

strony konfliktu przestrzegały praw człowieka. 
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UE w dalszym ciągu propagowała powszechny charakter praw człowieka i kwestionowała – na 

forum Rady Praw Człowieka – wprowadzanie idei, które zagrażają poszanowaniu powszechnego 

charakteru tych praw. UE zachęca państwa trzecie do ratyfikowania międzynarodowych 

konwencji o prawach człowieka, międzynarodowych konwencji o prawie humanitarnym 

i Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego.  Podczas zorganizowanej w 2012 r. 

przez ONZ konferencji wysokiego szczebla dotyczącej praworządności państwa członkowskie UE 

podkreśliły swoje zaangażowanie na rzecz powszechnego charakteru praw człowieka, zobowiązując 

się do rozważenia przystąpienia do kilku podstawowych instrumentów w dziedzinie praw 

człowieka, takich jak Konwencja o ochronie przed wymuszonymi zaginięciami i Protokół 

fakultatywny do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur, a także do zaakceptowania prawa 

skargi indywidualnej na mocy kilku konwencji ONZ z zakresu praw człowieka.  Co się tyczy 

międzynarodowego prawa humanitarnego, po ratyfikacji przez dwa państwa członkowskie w 2012 

r. konwencji ottawskiej o zakazie stosowania min przeciwpiechotnych wszystkie państwa 

członkowskie są już jej stronami.   

 

Wspieranie obrońców praw człowieka nadal miało podstawowe znaczenie w  2012 r.  UE wydała 

37 oświadczeń publicznych, w których wyraziła swoje poparcie dla poszczególnych obrońców praw 

człowieka, wobec których zastosowano przemoc, zastraszanie lub nękanie, a także podjęła 11 

poufnych démarche.  Delegatury UE dostarczyły praktycznej pomocy obrońcom praw człowieka, 

interweniując u władz krajowych, tak by doprowadzić do uwolnienia osób zatrzymanych 

niezgodnie z prawem, oraz monitorując dotyczące ich postępowania sądowe. W niektórych krajach 

obserwatorom UE wielokrotnie odmawiano jednak wstępu na salę sądową.  W 2012 r. za 

pośrednictwem Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka 

(EIDHR) bezpośredniego wsparcia udzielono ponad 300 zagrożonym obrońcom praw człowieka 

w ponad 20 krajach. UE starała się również regularnie konsultować się z obrońcami praw 

człowieka, zarówno w Brukseli, jak i w państwach trzecich, w sprawie sytuacji w poszczególnych 

krajach i kształtowania unijnych polityk w dziedzinie praw człowieka.   

 

W 2012 r. polityka i działania UE w dziedzinie praw człowieka dotyczyły rozmaitych wyzwań 

związanych z prawami obywatelskimi i politycznymi. 
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Jeśli chodzi o wolność słowa, UE – w kontaktach z państwami trzecimi, jak również na forach 

wielostronnych – wielokrotnie potępiała ograniczenia wolności słowa oraz dostępu do internetu, 

a także aresztowania blogerów. W czerwcu UE w decydujący sposób przyczyniła się 

do jednomyślnego przyjęcia przez Radę Praw Człowieka pierwszej rezolucji o ochronie wolności 

słowa w internecie, której inicjatorem była Szwecja1. Poprzez swoją strategię „Nie odłączać” UE 

nadal wspierała użytkowników internetu, blogerów i cyberaktywistów żyjących w reżimach 

autorytarnych, aby pomóc im obchodzić arbitralne ograniczenia wprowadzone wobec internetu 

i innych technologii komunikacji elektronicznej. 

 

W 2012 r. powszechny charakter praw człowieka naruszany był także w dziedzinie wolności religii 

lub przekonań. Zaniepokojenie UE wzbudziły liczne przypadki nietolerancji lub dyskryminacji, 

przejawiające się zarówno fizycznymi atakami na członków konkretnych wspólnot religijnych, jak 

i dyskryminującymi praktykami i przepisami.  Szczególne obawy UE wzbudziły próby rozwijania 

koncepcji „zniesławienia religii”, co ograniczyłoby zarówno wolność religii, jak i wolność słowa 

i otworzyłoby drogę do systematycznego złego traktowania osób należących do mniejszości 

religijnych. W świetle tego UE wydała – zarówno indywidualnie, jak i wspólnie z innymi 

organizacjami międzynarodowymi – kilka oświadczeń, w których podkreśliła potrzebę stania na 

straży praw człowieka ogólnie, a wolności religii lub przekonań oraz wolności słowa 

w szczególności, apelując o pokój i tolerancję oraz potępiając akty przemocy na tle religijnym 

popełnione przez podmioty publiczne i niepubliczne, a także podżeganie do nienawiści i przemocy 

na tym samym tle. Na forum Rady Praw Człowieka ONZ UE zaproponowała rezolucję dotyczącą 

wolności religii lub przekonań, a także poprzez kanały dyplomatyczne nawiązała z kilkoma 

państwami kontakty w tej sprawie. Dzięki intensywnym negocjacjom z OWI UE zadbała o to, by 

ani jej własna rezolucja, ani rezolucja OWI dotycząca tego zagadnienia nie zawierały żadnych 

stwierdzeń popierających koncepcję „zniesławienia religii” i że obie rezolucje zostały w związku 

z tym przyjęte w drodze konsensusu. Świadectwem wagi, jaką UE przywiązuje do tej kwestii, 

będzie przyjęcie przez nią na początku 2013 r. wytycznych Rady w sprawie wolności religii lub 

przekonań.    

 

                                                 
1  A/HRC/20/L.13 „Promowanie, ochrona i korzystanie z praw człowieka w internecie” 

http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=20280  

http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=20280
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UE nadal aktywnie propagowała prawa kobiet. Kontynuowała realizację swojego planu działania 

w zakresie równości płci i wzmacniania pozycji kobiet w kontekście współpracy rozwojowej oraz 

przedstawiła sprawozdanie z dotychczasowych postępów.  Przy okazji posiedzenia Zgromadzenia 

Ogólnego ONZ we wrześniu UE wraz z dwunastoma członkami-założycielami zainicjowała 

„Partnerstwo na rzecz równej przyszłości”, które będzie dążyło do zwiększenia udziału kobiet 

w życiu politycznym oraz do wzmocnienia ich pozycji gospodarczej.  UE nadal pełniła przewodnią 

rolę we wdrażaniu rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 dotyczącej kobiet, pokoju 

i bezpieczeństwa, w szczególności poprzez uwzględnienie aspektu płci we wszystkich misjach 

i operacjach WPBiO.  UE propagowała ponadto kwestie dotyczące kobiet, pokoju i bezpieczeństwa 

w ponad 70 państwach i wydała ok. 200 mln EUR na opracowywanie i realizację krajowych planów 

działania, na finansowanie organizacji pozarządowych, a także na zapewnianie szkoleń agencjom 

rządowym. W 2012 r. utworzono w ESDZ stanowisko doradcy ds. problematyki płci, który ma 

zapewnić koordynację i skuteczność działań. W 109 strategiach dla poszczególnych krajów 

dotyczących praw człowieka zagadnieniom związanym z płcią nadano priorytetowe znaczenie.  

 

UE jest także zaangażowana w ochronę praw osób niepełnosprawnych. Podpisała również 

i ratyfikowała Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych i protokół fakultatywny do tej 

konwencji. Jest jedynym regionalnym podmiotem, który to uczynił. UE utworzyła własny punkt 

kontaktowy i niezależny mechanizm ds. wdrożenia tej konwencji, które mają współpracować 

z punktami kontaktowymi i niezależnymi mechanizmami jej państw członkowskich – większość 

z nich ratyfikowała już zarówno konwencję, jak i protokół do niej.  
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Podejmując wysiłki na rzecz zwalczania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub 
tożsamość płciową, UE podkreśliła, że dąży do tego, by takie same prawa człowieka stosowane 
były do wszystkich na całym świecie, bez dyskryminacji.  UE przyjęła szereg instrumentów, które 
określają jej priorytety w tej dziedzinie i którym w 2013 r. zostanie nadany status „wytycznych 
w dziedzinie praw człowieka”.  UE podnosiła kwestię praw lesbijek, gejów, biseksualistów, osób 
transpłciowych i interseksualnych w rozmaitych wystąpieniach na forach międzynarodowych, 
a także w swoich dwustronnych stosunkach z niektórymi państwami trzecimi.  W ramach 
Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka UE udzieliła także 
finansowej pomocy ugrupowaniom społeczeństwa obywatelskiego, które prowadzą kampanie 
w tym zakresie.   
 
UE podkreślała znaczenie, jakie przywiązuje do zapewnienia pełnego poszanowania praw 
człowieka w ramach walki z terroryzmem, na rozmaitych forach, zwłaszcza podczas dwóch 
ważnych międzynarodowych konferencji w sprawie praw człowieka i terroryzmu.  UE przyjęła 
wykaz krajów i regionów, z którymi zamierza intensywniej współpracować w ramach walki 
z handlem ludźmi.   
 
UE w dalszym ciągu wprowadzała w życie istniejące wytyczne Rady, takie jak wytyczne 
w sprawie kary śmierci i tortur, w sprawie obrońców praw człowieka oraz w sprawie praw dziecka.   
 
W odniesieniu do kary śmierci Unia wydała wiele oświadczeń publicznych i wielokrotnie 
interweniowała na forach międzynarodowych, aby wykorzystać nasilającą się na arenie 
międzynarodowej tendencję do znoszenia kary śmierci.  UE podjęła szeroko zakrojone działania 
lobbingowe w celu propagowania rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 67/176, w której 
ponownie zaapelowano o wprowadzenie moratorium na karę śmierci i która została przyjęta 
bezprecedensową liczbą głosów.  Rezolucja ta odegrała podstawową rolę w umocnieniu 
ogólnoświatowej tendencji do znoszenia kary śmierci.  UE udzieliła wsparcia licznym projektom 
i imprezom organizowanym przez społeczeństwo obywatelskie na całym świecie, by zwiększyć 
społeczne poparcie dla abolicji kary śmierci.  W 2012 r. UE przyjęła zmienione wytyczne dotyczące 
tortur.  W zmienionych wytycznych podkreślono potrzebę zapewnienia właściwego wdrożenia 
zaleceń międzynarodowych mechanizmów monitorowania, takich jak Komitet ONZ przeciwko 
Torturom, oraz położono nacisk na zakaz tortur i brutalnego traktowania w walce z terroryzmem.  
Sprawę poszczególnych przypadków tortur UE podnosiła w bezpośrednich kontaktach z państwami 
trzecimi i przyznała organizacjom pozarządowym 16 mln EUR na wspieranie kampanii przeciwko 
torturom.  
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W 2012 r. UE przeprowadziła globalną kampanię lobbingową, aby propagować ratyfikację dwóch 

protokołów fakultatywnych do Konwencji o prawach dziecka, jak również Konwencji nr 182 

Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej najgorszych form pracy dzieci. Dzięki tej kampanii 

kolejne 18 państw ratyfikowało te instrumenty.  UE sfinansowała realizowane w ponad 50 krajach 

projekty, które propagują prawa dziecka, w tym 15 projektów dotyczących walki z pracą dzieci, 

przekazując na te cele ok. 11,1 mln EUR.  

 

Ponadto w 2012 r. UE nadal wspierała również działania wyborcze na całym świecie poprzez 

rozmieszczanie unijnych misji obserwacji wyborów oraz misji ekspertów ds. wyborów, a także 

poprzez zapewnianie pomocy wyborczej i wspieranie obserwatorów krajowych. W 2012 r. UE 

rozmieściła w sumie 13 misji obserwacji wyborów i misji ekspertów ds. wyborów. Misje te 

przyczyniły się do wsparcia przemian demokratycznych w sąsiedztwie UE (misja obserwacji 

wyborów w Algierii, zespół oceniający wybory w Libii oraz misja ekspertów ds. wyborów 

w Egipcie), towarzyszyły przekazaniu władzy opozycji (misja obserwacji wyborów i misja 

ekspertów ds. wyborów w Senegalu, misja ekspertów ds. wyborów w Meksyku) oraz obserwowały 

umacnianie się demokracji budującej się po konflikcie (misja obserwacji wyborów w Timorze 

Wschodnim i w Sierra Leone).  UE nasiliła także wysiłki na rzecz zapewnienia systematycznych 

działań następczych związanych z zaleceniami unijnych misji obserwacji wyborów. W ramach tych 

wysiłków w grudniu UE rozmieściła pierwszą misję ds. działań podjętych po wyborach w Malawi; 

jej zadaniem jest przeanalizowanie postępu reform ordynacji wyborczej i rezultatów zaleceń unijnej 

misji obserwacji wyborów. UE starała się też intensywniej wspierać demokrację zgodnie 

z konkluzjami Rady z grudnia 2009 r.1 UE zdała sprawę z wdrożenia planów działania na rzecz 

wspierania demokracji w dziewięciu krajach objętych projektem pilotażowym i wykorzysta zdobyte 

w ten sposób doświadczenia i wnioski, gdy na początku 2013 r. będzie obejmować projektem drugą 

turę krajów. 

                                                 
1 „Konkluzje Rady w sprawie wspierania demokracji w stosunkach zewnętrznych UE – 

w kierunku zwiększonej spójności i skuteczności” (16081/09) 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/pl/09/st16/st16081.pl09.pdf  

http://register.consilium.europa.eu/pdf/pl/09/st16/st16081.pl09.pdf
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Prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne także stanowią nieodłączny element unijnej polityki 
zewnętrznej w dziedzinie praw człowieka.  Nie ulega wątpliwości, że wdrażanie praw człowieka 
(zarówno obywatelskich, politycznych i gospodarczych, jak i społecznych i kulturalnych), 
zrównoważony rozwój i walka z ubóstwem są wzajemnie od siebie zależne. W świetle tego 
stwierdzenia UE stale podkreśla potrzebę uwzględniania praw człowieka, dobrych rządów, 
demokracji i praworządności w ramach milenijnych celów rozwoju na okres po 2015 r.   UE 
podnosiła kwestię praw gospodarczych i społecznych podczas dialogów z państwami trzecimi 
dotyczących praw człowieka, wraz z ONZ i ze Stanami Zjednoczonymi zorganizowała posiedzenie 
wysokiego szczebla dotyczące bezpieczeństwa wodnego, a także ściśle współpracowała ze 
specjalnymi sprawozdawcami ONZ ds. praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych oraz 
złożyła oświadczenie UE z okazji Światowego Dnia Wody zawierające odniesienie do prawa do 
wody.  O potrzebie ratyfikowania i wdrożenia konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy 
rozmawiano regularnie podczas kontaktów z państwami trzecimi, a w ramach stosunków 
dwustronnych UE zapewniła znaczącą pomoc finansową dla projektów propagujących normy 
pracy, np. poprawiających warunki pracy w górnictwie.  Tym niemniej ESDZ uznaje, że można 
dokonać więcej w tej dziedzinie; zgodnie z planem działania rozpoczęto opracowywanie sposobów 
zapewnienia powszechniejszego dostępu do praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych.  
 
UE nadal stosowała wszystkie dostępne instrumenty, by podnosić kwestię praw człowieka 
w kontaktach z państwami trzecimi.  W 2012 r. przyjęła Program działań na rzecz zmian, który 
umieszcza prawa człowieka, dobre rządy i demokrację w centrum prowadzonej przez UE 
współpracy na rzecz rozwoju1.  W ten sposób zacieśnione zostaną powiązania między unijnymi 
dotacjami i pożyczkami na rzecz rozwoju a propagowaniem praw człowieka – w tym praw 
gospodarczych, społecznych i kulturalnych – oraz demokracji. Wytyczne programowe przyjęte 
w 2012 r. przewidują, że unijna pomoc rozwojowa powinna ewoluować stosownie do postępów 
czynionych przez państwa trzecie w zakresie zaangażowania na rzecz praw człowieka, demokracji 
i praworządności. 2  Ogólne wsparcie budżetowe zostanie udzielone w dziedzinach, w przypadku 
których można mieć pewność, że pomoc zostanie przeznaczona na kultywowanie podstawowych 
wartości – zgodnie z zobowiązaniem UE i danego kraju partnerskiego; UE opracowała metodologię 
oceny wartości podstawowych.  

                                                 
1  Konkluzje Rady w sprawie zwiększania wpływu unijnej pomocy rozwoju: Program działań na 

rzecz zmian (3166. posiedzenie Rady do Spraw Zagranicznych, Bruksela, 14 maja 2012 r.). 
2  Konkluzje Rady dotyczące przyszłego podejścia do wsparcia budżetowego UE na rzecz 

państw trzecich (3166. posiedzenie Rady do Spraw Zagranicznych, Bruksela, 14 maja 2012 r.). 
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W dziedzinie polityki handlowej zmienione rozporządzenie w sprawie ogólnego systemu 

preferencji, które przyjęto w październiku 2012 r., wzmocniło mechanizm monitorowania tego, jak 

państwa trzecie korzystające z handlowego rozwiązania motywacyjnego GSP+ wywiązują się ze 

swoich zobowiązań w dziedzinie praw człowieka.  Rozporządzenie w sprawie handlu towarami, 

które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci lub torturowania, zostało zmienione 

i zakazuje obecnie handlu niektórymi substancjami wykorzystywanymi do przeprowadzania 

egzekucji poprzez podanie zastrzyku trucizny.   

 

W 2012 r. UE nadal dążyła do umieszczania klauzul praw człowieka w politycznych umowach 

ramowych zawieranych zarówno z krajami uprzemysłowionymi, jak i nieuprzemysłowionymi, 

nawet jeśli osiągnięcie porozumienia z danym krajem partnerskim nie było łatwe. W 2012 r. 

umowy zawierające klauzulę praw człowieka podpisano z Irakiem, Wietnamem, Ameryką 

Centralną i Filipinami. W omawianym roku odbyło się trzydzieści konsultacji i dialogów 

dotyczących praw człowieka, które pozwoliły omówić z krajami partnerskimi pewne niepokojące 

kwestie. Wszystkie dialogi przebiegały na zasadzie wzajemności: kraje partnerskie miały okazję 

zadać kompleksowe pytania dotyczące zagadnień związanych z prawami człowieka na terytorium 

Unii Europejskiej. Coraz więcej państw trzecich wyraziło zainteresowanie nawiązaniem dialogów 

lub konsultacji dotyczących praw człowieka z UE.  Ustanowiono dialog dotyczący praw człowieka 

z Republiką Południowej Afryki, istniejącemu miejscowemu dialogowi dotyczącemu praw 

człowieka z Kolumbią nadano status spotkania na szczeblu stolic oraz uzgodniono konsultacje 

w zakresie praw człowieka z Koreą Południową – ich pierwsza runda odbędzie się w 2013 r.   Jako 

że liczba dialogów dotyczących praw człowieka rośnie, UE analizuje obecnie, jak najlepiej 

wykorzystać ten instrument.  Równolegle do dialogów dotyczących praw człowieka odbyło się 

również dwanaście seminariów z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego. W 2012 r. 

wysoka przedstawiciel lub jej rzecznik wydali w sumie 151 oświadczeń na temat praw człowieka, 

a w wielu przypadkach zastosowano poufne démarche.
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Na płaszczyźnie wielostronnej UE nadal odgrywała kluczową rolę w przemawianiu na rzecz praw 

człowieka w ramach systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych. Na trzech posiedzeniach 

Rady Praw Człowieka w 2012 r. UE zgłosiła rezolucje dotyczące sytuacji w niektórych krajach 

(Syrii, Mjanmie/Birmie, Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej i Białorusi), a także 

rezolucje tematyczne dotyczące wolności religii lub przekonań oraz praw dziecka. UE poparła 

wiele innych rezolucji, w tym rezolucje dotyczące Sri Lanki, Iranu, Erytrei, Wybrzeża Kości 

Słoniowej i Somalii, zainicjowała utworzenie nowego mandatu krajowego dla Białorusi oraz 

poparła nowego Specjalnego Sprawozdawcę ds. Erytrei. UE stanowczo wspierała prace komisji 

dochodzeniowej w sprawie Syrii i przyczyniła się do przedłużenia mandatu tej komisji.  

 

Podczas 67. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ (ZO ONZ) wszystkie inicjatywy UE zostały 

zatwierdzone przy szerokim poparciu. UE z zadowoleniem przyjęła to, że udało się osiągnąć 

konsensus w sprawie rezolucji dotyczącej Mjanmy, w której odnotowano postępy, a także 

wskazano dziedziny, które budzą zaniepokojenie, jeśli chodzi o prawa człowieka. UE 

z zadowoleniem przyjęła także to, że rezolucję w sprawie KRLD przyjęto bez głosowania, oraz to, 

że inicjatywa w sprawie Syrii – zaproponowana przez szeroką koalicję krajów pod 

przewodnictwem arabskim – spotkała się z rekordowym poparciem. Co więcej, przy poparciu UE 

przedstawiono kompleksową rezolucję dotyczącą praw człowieka w Iranie.  Przedstawiona przez 

UE doroczna rezolucja ONZ w sprawie wolności religii lub przekonań została po raz kolejny 

przyjęta w drodze konsensusu. ZO ONZ przyjęło rezolucję w sprawie praw dziecka, w której 

skupiono się na dzieciach ludności tubylczej, a także – po raz pierwszy – rezolucję, w której 

wezwano do zaprzestania okaleczania żeńskich narządów płciowych i którą zaproponowano 

z inicjatywy krajów afrykańskich przy zdecydowanym poparciu UE.
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UE nadal ściśle współpracowała z partnerami regionalnymi, takimi jak Organizacja 

Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), Unia Afrykańska, Sekretariat Forum Wysp 

Pacyfiku oraz Liga Państw Arabskich. UE zacieśniła swoje bliskie stosunku z Radą Europy poprzez 

przyjęcie priorytetów dotyczących współpracy; UE i Rada Europy w dalszym ciągu realizują 

znaczącą liczbę wspólnych programów w dziedzinach praworządności, demokracji i praw 

człowieka, których wartość wynosi 101 mln EUR. UE podjęła również na forum Zgromadzenia 

Ogólnego i Rady Praw Człowieka kontakty z organizacją tematyczną, taką jak Organizacja 

Współpracy Islamskiej (OWI). 

W listopadzie 2012 r. norweski Komitet Noblowski ogłosił, że Pokojową Nagrodę Nobla przyznał 

Unii Europejskiej w uznaniu jej działań służących pojednaniu, demokracji, propagowaniu praw 

człowieka oraz szerzeniu pokoju i stabilności na całym kontynencie.  10 grudnia w imieniu UE 

nagrodę odebrało trzech przewodniczących – Martin Schultz reprezentujący Parlament Europejski, 

Herman Van Rompuy reprezentujący Radę Europejską oraz José Manuel Barroso reprezentujący 

Komisję Europejską.  UE zapowiedziała, że pieniądze z nagrody zostaną przeznaczone na 

wspieranie projektów, które pozwolą zapewnić edukację dzieciom dotkniętym konfliktami 

zbrojnymi. 
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I Prawa człowieka i demokracja w całej polityce UE 

1. Zawieranie kwestii praw człowieka we wszystkich ocenach skutków 

Komisja Europejska 

Od 2006 r. Komisja Europejska przeprowadza oceny skutków unijnych inicjatyw, aby nakreślić ich 

potencjalne skutki społeczne i gospodarcze oraz ich wpływ na środowisko.  Oceny skutków są 

przeprowadzane dla wniosków ustawodawczych, wniosków o charakterze nieustawodawczym 

o wyraźnym wpływie na życie gospodarcze, społeczne oraz na środowisko, a także dla inicjatyw 

o charakterze nieustawodawczym kształtujących przyszłe polityki, w tym dla wytycznych 

negocjacyjnych dotyczących umów międzynarodowych.   

 

Choć wpływ danej inicjatywy na prawa człowieka pierwotnie nie zaliczał się do kwestii 

uwzględnianych przez Komisję w ocenach skutków, w 2010 r. Komisja zapowiedziała, że z myślą 

o zapewnieniu zgodności z Kartą praw podstawowych będzie oceniać wpływ swoich wniosków 

ustawodawczych na prawa człowieka, w tym tych wniosków, które mają wymiar zewnętrzny, jak 

umowy handlowe czy przepisy dotyczące pomocy. Komisja potwierdziła również, że karta ma 

zastosowanie do zewnętrznych polityk UE1. W 2011 r. Komisja przyjęła wytyczne operacyjne 

w sprawie praw podstawowych2, w których określono, jakie kroki powinny podjąć służby Komisji, 

by uwzględniać prawa podstawowe w ocenach skutków przeprowadzanych przez tę instytucję.   

 

                                                 
1  http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/application/index_en.htm 
2  Wytyczne operacyjne w sprawie uwzględniania praw podstawowych w ocenach skutków 

przeprowadzanych przez Komisję, SEC(2011) 567 final. 
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Z dorocznego sprawozdania Komisji dotyczącego stosowania Karty praw podstawowych UE1 jasno 

wynika, że karta pozostaje punktem odniesienia przy uwzględnianiu praw podstawowych we 

wszystkich aktach prawnych UE, a także przy stosowaniu prawa UE przez państwa członkowskie. 

W sprawozdaniu tym przedstawiono również, jak w UE rozwijana jest kultura praw podstawowych 

– poprzez przyjmowanie nowych przepisów w dziedzinach, w których UE ma uprawnienia do 

działania, oraz poprzez orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

W sprawozdaniu tym co roku dokonuje się przeglądu pełnego zakresu postanowień unijnej karty, 

dzięki czemu możliwe jest prześledzenie czynionych postępów i wskazanie nowych problemów. 

 

W 2012 r. wzmocniono ten wymiar ocen skutków przeprowadzanych w odniesieniu do umów 

handlowych, który dotyczy praw człowieka (zob. część 11 poniżej). 

 

Parlament Europejski 

 

Rok 2012 był pierwszym rokiem funkcjonowania w Parlamencie Europejskim Dyrekcji ds. Oceny 

Skutków Regulacji i Europejskiej Wartości Dodanej; dyrekcję tę utworzono w odpowiedzi na 

przyjęte przez Parlament 8 czerwca 2011 r. sprawozdanie Angeliki Niebler dotyczące zapewniania 

niezależnych ocen skutków. 

                                                 
1  http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/application/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/application/index_en.htm
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Zadaniem Dyrekcji ds. Oceny Skutków jest przyczynianie się do wzmocnienia instytucjonalnej 

niezależności i zdolności Parlamentu poprzez ułatwianie wskazywania, ilościowego wyrażania 

i uzasadniania jego ogólnych priorytetów politycznych oraz poprzez zwiększanie jego zdolności 

w zakresie wczesnego oceniania polityki. Ogólnie ma ona więc wnosić wkład w osiągnięcie 

nadrzędnego celu, którym jest lepsze stanowienie prawa.  W ramach tych działań Parlament 

uwzględnił oceny skutków przeprowadzone przez Komisję i przeprowadził oceny skutków 

własnych poprawek merytorycznych, zgodnie z Podręcznikiem przeprowadzania ocen skutków 

przyjętym przez Parlament w 2008 r. W 2012 r. Dyrekcja ds. Oceny Skutków opracowała szereg 

ocen dotyczących działań zewnętrznych UE1.   

 

Choć prawa człowieka nie zostały uwzględnione w podręczniku z 2008 r., to kryteria sformułowane 

przez Parlament obejmują analizę wpływu na słabsze grupy społeczne („kryteria społeczne”) oraz 

na równość płci. Co więcej, Dyrekcja ds. Oceny Skutków potwierdziła, że przywiązuje do praw 

człowieka duże znaczenie, i będzie nadal śledziła to zagadnienie. 

                                                 
– 1 Wstępna ewaluacja przeprowadzonej przez Komisję oceny skutków dotyczącej wniosku w sprawie upoważnienia 

do otwarcia negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu między UE a Japonią; Wstępna ewaluacja 
przeprowadzonej przez Komisję oceny skutków w odniesieniu do wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie 
ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej za pośrednictwem prawa karnego; 

– Wstępna ewaluacja przeprowadzonej przez Komisję oceny skutków w odniesieniu do wniosku dotyczącego 
decyzji Rady w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich z UE; Wstępna ewaluacja 
przeprowadzonej przez Komisję oceny skutków w odniesieniu do wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie 
utworzenia Europejskiego Ochotniczego Korpusu Pomocy Humanitarnej; Wstępna ewaluacja przeprowadzonej 
przez Komisję oceny skutków w odniesieniu do wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie utworzenia 
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 
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Rada UE 

 

Zgodnie z konkluzjami Rady z 2011 r. w sprawie oceny skutków prezydencja przedstawiła 

Coreperowi sprawozdanie na temat aktualnej sytuacji w zakresie oceny skutków w Radzie1.  

W sprawozdaniu tym przedstawiono wyniki ankiety, którą przeprowadzono we wszystkich 

składach Rady, a która dotyczyła oceny skutków. Z ankiety tej wynika, że oceny skutków „nie 

występują zazwyczaj w pracach dwóch składów Rady, mianowicie Rady do Spraw Ogólnych 

i Rady do Spraw Zagranicznych”. 

 

Środki ograniczające 

 

Zgodnie z „Wytycznymi w sprawie stosowania i oceniania środków ograniczających (sankcji) 

w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE” skutki środków ograniczających 

przyjętych w ramach WPZiB dla praw człowieka powinny być oceniane zarówno przed przyjęciem 

środków, jak i co roku po ich przyjęciu2. 

 

W pkt. 8 wytycznych określono, że „Wprowadzanie i stosowanie środków ograniczających musi 

być zawsze zgodne z prawem międzynarodowym. Muszą one szanować prawa człowieka 

i podstawowe wolności, w szczególności prawo do sprawiedliwego procesu sądowego oraz do 

skutecznych środków odwoławczych. Nałożone środki muszą być zawsze proporcjonalne do 

swoich celów”. 

 

W 2012 r. wytyczne te zostały uwzględnione w kontekście rocznych przeglądów oraz przy 

przyjmowaniu nowych środków wobec Białorusi, Mjanmy/Birmy, Iranu, Syrii i Zimbabwe. 

                                                 
1  Sprawozdanie prezydencji / Sekretariatu Rady w sprawie oceny skutków, 21 listopada 2012 

r., dok. 16569/12. 
2  11205/12 
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Wsparcie budżetowe 

 

 następstwie przyjęcia przez Radę w maju 2012 r. konkluzji w sprawie przyszłego podejścia do 

wsparcia budżetowego UE na rzecz państw trzecich, przeprowadzana jest ocena sytuacji w zakresie 

praw człowieka, demokracji i praworządności, by ustalić czy udzielenie wsparcia budżetowego 

danemu krajowi partnerskiemu jest stosowne. UE będzie zatem oceniać, czy istnieją warunki 

wstępne dla powierzenia umów dotyczących dobrego rządzenia i rozwoju danemu krajowi 

partnerskiemu, tj. czy przestrzegane są wartości podstawowe praw człowieka, demokracji 

i praworządności i czy taka umowa będzie sprzyjała szeroko zakrojonym reformom prowadzącym 

do ograniczenia ubóstwa i poprawy rządów, odzwierciedlając jednocześnie wzajemne i wspólne 

zobowiązanie na rzecz powszechnych wartości podstawowych.   

 

Z myślą o opracowaniu takich ocen Komisja powołała w kwietniu 2012 r. komitet sterujący ds. 

wsparcia budżetowego, do którego członków należy ESDZ.  Komitet będzie wykorzystywał ramy 

oceny ryzyka, w oparciu między innymi o sprawozdania polityczne delegatur UE i o bieżący dialog 

polityczny.  We wrześniu 2012 r. opracowano oficjalne wytyczne dotyczące programowania 

i projektu wsparcia budżetowego oraz zarządzania nim. Rozdział 4 wytycznych poświęcony jest 

„wartościom podstawowym”. Dokonano w nim przeglądu zasad, którymi należy się kierować, 

zakresu oceny, tego, jak wartości podstawowe łączą się z różnymi aspektami umów dotyczących 

dobrego rządzenia i rozwoju, i innych form wsparcia budżetowego (umów dotyczących reform 

sektorowych oraz umów dotyczących budowania państwowości), a także procesu oceniania 

i monitorowania wartości podstawowych. 
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Europejski Bank Inwestycyjny (EBI)  

 

Jako bank Unii Europejskiej EBI jest prawnie związany postanowieniami Karty praw 

podstawowych Unii Europejskiej. Kierując się swoim oświadczeniem w sprawie zasad i norm 

środowiskowych i społecznych, bank przeprowadza analizę due diligence na podstawie podejścia 

opartego na prawach człowieka w odniesieniu do szeregu skutków1. EBI uwzględnia problematykę 

praw człowieka przy przeprowadzaniu ocen skutków społecznych na poziomie projektu, jak 

określono w podręczniku praktyk środowiskowych i społecznych, którymi kieruje się bank. Bank 

„ogranicza swoje finansowanie do projektów, które szanują prawa człowieka”, a projekty lub 

działania, które tego warunku nie spełniają, są wyraźnie pozbawiane dostępu do pożyczek EBI2.  

 

Dając wyraz swoim prawnie wiążącym zobowiązaniom (TUE) oraz w odpowiedzi na zatwierdzenie 

przez ONZ wytycznych dotyczących biznesu i praw człowieka, w 2012 r. EBI przeprowadził 

analizę dotyczącą nierówności w zakresie praw człowieka, tak żeby ocenić swoje istniejące normy 

oceny społecznej pod kątem postanowień karty UE i wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw 

człowieka. W oparciu o wyniki tej analizy prowadzone są prace nad zmianą norm analizy due 

diligence dotyczącej aspektów społecznych w 2012–2013 r. i oczekuje się, że zmiana tych norm 

będzie ważnym krokiem w procesie dalszego uwzględniania – z operacyjnego punktu widzenia – 

problematyki praw człowieka w działalności finansowej EBI. Zamysł ten analizowano bardziej 

szczegółowo w październiku 2012 r. podczas corocznego międzynarodowego spotkania ekspertów 

ds. społecznych, którego gospodarzem był EBI; rozważano wówczas, jak najlepiej włączyć prawa 

człowieka do dotyczącej aspektów społecznych analizy due diligence przeprowadzanej przez 

międzynarodowe instytucje finansowe, w szczególności do ocen skutków.  

 

                                                 
1  Są to: przymusowe przesiedlenie / wysiedlenie uwarunkowane gospodarczo; prawa i interesy 

słabszych grup społecznych; normy pracy; publiczne zdrowie i bezpieczeństwo oraz zdrowie 
i bezpieczeństwo w miejscu pracy; aktywność społeczeństwa i konsultacje społeczne. 
W zależności od kontekstu operacji możliwe jest uwzględnienie dodatkowych tematów 
odnoszących się do problematyki dobrych rządów, przejrzystości i zdolności; potencjału 
konfliktowego i uwrażliwienia na konflikty związanych z dostępem do zasobów lub 
przydzielaniem środków na projekty; pogłębionych nierówności oraz złożonych środowisk 
instytucjonalnych i dynamiki społecznej. 

2  Zob. wykaz działań wykluczonych z finansowania na stronie 
http://www.eib.org/attachments/documents/excluded_activities_2012_en.pdf.  

http://www.eib.org/attachments/documents/excluded_activities_2012_en.pdf
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Jednoczesne opracowywanie „ram pomiaru wyników” (Results Measurement Framework – REM) 

uznawane jest za ważny element budulcowy wzmocnionej analizy due diligence banku dotyczącej 

aspektów społecznych, problematyki praw człowieka, społecznej odpowiedzialności 

przedsiębiorstw, godnej pracy, zasad środowiskowych i dobrego zarządzania finansowanymi przez 

bank projektami, a także w odniesieniu do monitorowania tych kwestii. 

 

Ponadto w kontekście swoich rocznych zobowiązań w zakresie społecznej odpowiedzialności 

przedsiębiorstw EBI przedstawia sprawozdania na temat swoich wyników w dziedzinie środowiska, 

spraw społecznych i zarządzania, a także, w szczególności, na temat pewnych wskaźników 

społecznych i dotyczących praw człowieka w ramach Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej. 
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2. Realne partnerstwo ze społeczeństwem obywatelskim, w tym na szczeblu lokalnym  

W 2012 r. UE w dalszym ciągu zacieśniała swoją współpracę ze społeczeństwem obywatelskim, 

które jest zarówno kluczowym partnerem wnoszącym wkład w kształtowanie unijnej polityki 

w zakresie praw człowieka, jak i konkretnym odbiorcą wsparcia politycznego i finansowego; 

społeczeństwo obywatelskie odgrywa bowiem niezastąpioną rolę w informowaniu ludzi o ich 

prawach i zachęcaniu do korzystania z nich, a także w nadzorowaniu działalności władz 

publicznych. 

Przed rozpoczęciem dialogów dotyczących praw człowieka urzędnicy UE regularnie odbywają 

konsultacje ze społeczeństwem obywatelskim w Brukseli i w danym państwie, a także 

udostępniają sprawozdania z tych dialogów.  

Ponadto w 2012 r., w ramach oficjalnych dialogów dotyczących praw człowieka z Argentyną, 

Bangladeszem, Brazylią, Chile, Kolumbią, Gruzją, Indonezją, Kirgistanem, Republiką Mołdawii, 

Meksykiem, Narodową Władzą Palestyńską i Tadżykistanem zorganizowano także formalne 

seminaria organizacji społeczeństwa obywatelskiego, dzięki którym europejskie 

i międzynarodowe organizacje pozarządowe mogły nawiązać kontakt ze swoimi odpowiednikami 

z wymienionych krajów. W listopadzie 2012 r. w Galway odbyło się seminarium poświęcone 

prawom człowieka, w którym udział wzięli eksperci prawni i przedstawiciele organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego z UE i Chin. 

Zalecenia sformułowane w wyniku tych seminariów organizacji społeczeństwa obywatelskiego 

zostały uwzględnione w oficjalnych dialogach dotyczących praw człowieka, jakie UE odbyła z tymi 

krajami. W ramach najlepszych praktyk przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego wzięli 

udział w oficjalnych dialogach dotyczących praw człowieka z Unią Afrykańską, Meksykiem 

i Republiką Mołdawii, by przedstawić te zalecenia.  

Okazją do wykorzystania wkładu społeczeństwa obywatelskiego były również prace nad 

strategiami dla poszczególnych krajów dotyczącymi praw człowieka, na szczeblu lokalnym lub 

w siedzibie instytucji UE. 
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W 2012 r. opinii społeczeństwa obywatelskiego zasięgnięto w związku z licznymi działaniami 

politycznymi, z których pierwszym było opracowanie pakietu dotyczącego praw człowieka, który 

został przyjęty przez Radę do Spraw Zagranicznych 25 czerwca, a następnie zatwierdzony przez 

Radę Europejską. Konsultacje ze społeczeństwem obywatelskim przeprowadzono również 

w ramach wciąż trwających prac nad wytycznymi UE w sprawie wolności religii lub przekonań 

oraz w sprawie LGBTI.  

W tym samym duchu globalne podejście UE do kwestii migracji i mobilności – nadrzędne ramy 

zewnętrznej polityki UE w dziedzinie migracji i mobilności – podkreśla rolę, jaką społeczeństwo 

obywatelskie odgrywa w jego realizacji. Dlatego też społeczeństwo obywatelskie regularnie 

angażowane jest we wszystkie dialogi dotyczące migracji, a także w konkretne ramy współpracy, 

partnerstwa na rzecz mobilności, oraz zostanie uwzględnione w przyszłych wspólnych programach 

w obszarze migracji i mobilności. Co więcej, Strategia UE na rzecz wyeliminowania handlu ludźmi 

na lata 2012–20161 podkreśla rolę, jaką społeczeństwo obywatelskie odgrywa w jej wdrożeniu, 

w tym jego udział w narodowych i ponadnarodowych systemach opieki nad ofiarami handlu 

ludźmi. Strategia UE przewiduje w szczególności utworzenie platformy UE gromadzącej 

organizacje społeczeństwa obywatelskiego i usługodawców działających zarówno w państwach 

członkowskich, jak i w wybranych państwach trzecich w obszarze ochrony ofiar i pomocy dla nich. 

Przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego mają regularne kontakty z Grupą Roboczą ds. Praw 

Człowieka (COHOM) i otrzymują sprawozdania z jej prac. 

                                                 
1  http://ec.europa.eu/home-

affairs/doc_centre/crime/docs/trafficking_in_human_beings_eradication-2012_2016_en.pdf  

http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/trafficking_in_human_beings_eradication-2012_2016_en.pdf
http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/trafficking_in_human_beings_eradication-2012_2016_en.pdf
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Społeczeństwo obywatelskie nadal jest największym odbiorcą pomocy z Europejskiego 

Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka1. W 2012 r. sfinansowano 

niemal 500 nowych projektów w czterech dziedzinach, w związku z czym liczba obecnie 

realizowanych projektów rozmieszczonych na całym świecie sięgnęła 2500. Wspomniane cztery 

dziedziny to: 

• zdolność UE do stawiania czoła najtrudniejszym sytuacjom, do szybkiego reagowania na 

krytyczne sytuacje związane z prawami człowieka oraz do ustanowienia kompleksowego 

unijnego mechanizmu na rzecz obrońców praw człowieka; 

• rozwój dobrze prosperujących społeczeństw obywatelskich, wzmacnianie ich w ich dążeniu 

do demokracji i praw człowieka i w obronie tychże oraz zwiększanie ich szczególnej roli 

jako podmiotów przyczyniających się do pozytywnych zmian; 

• prowadzenie kampanii tematycznych, polegających na łączeniu działań propagatorskich 

i operacji w terenie. W 2012 r. najwięcej uwagi poświęcono zagadnieniom, takim jak: kara 

śmierci, bezkarność, dostęp do wymiaru sprawiedliwości, tortury i złe traktowanie, prawa 

dziecka, prawa kobiet, prawa społeczno-gospodarcze i kulturalne, podstawowe swobody, 

zwalczanie dyskryminacji oraz niepełnosprawność; 

• propagowanie i wspieranie demokracji poprzez sprzyjanie i wzmacnianie demokracji 

uczestniczącej i pośredniej oraz zwiększanie roli społeczeństwa obywatelskiego i jego 

interakcji z uniwersalnymi, międzynarodowymi i regionalnymi mechanizmami demokracji, 

w tym monitorowanie i wdrażanie międzynarodowych zobowiązań w dziedzinie 

demokracji. W 2012 r. rozmieszczono cztery unijne misje obserwacji wyborów, misję ds. 

oceny wyborów w Libii i kilka misji ekspertów ds. wyborów. 

 

                                                 
1  http://www.eidhr.eu/  

http://www.eidhr.eu/
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W 2012 r. UE rozpoczęła również wdrażanie konkluzji Rady oraz komunikatu pt. „Korzenie 

demokracji i zrównoważonego rozwoju: Współpraca Europy ze społeczeństwem 

obywatelskim w dziedzinie stosunków zewnętrznych”1. UE powierzono między innymi zadanie 

przygotowania planów działania dotyczących kontaktów z organizacjami społeczeństwa 

obywatelskiego w krajach partnerskich. Plany działania stanowią odpowiedź na potrzebę 

zbudowania spójnego zaangażowania UE we współpracę ze społeczeństwem obywatelskim. Plany 

te zapewnią wdrożenie na szczeblu krajowym nowej polityki obejmującej długoterminowe cele 

unijnej współpracy z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, dialog i wsparcie operacyjne. 

Ten proces będzie powiązany z programowaniem instrumentów unijnej pomocy zewnętrznej, 

mianowicie ze współpracą dwustronną, regionalną i tematyczną, dzięki czemu zapewniona zostanie 

spójność polityki i komplementarność instrumentów. Strategie dla poszczególnych krajów 

dotyczące praw człowieka również będą stanowiły istotny punkt odniesienia dla programowania. 

 

Udane 14. coroczne Forum UE i organizacji pozarządowych poświęcone prawom człowieka, 

które odbyło się w Brukseli 6 i 7 grudnia, było w stopniu większym niż kiedykolwiek wcześniej 

owocem współpracy między UE (Europejską Służbą Działań Zewnętrznych i Komisją Europejską) 

a społeczeństwem obywatelskim (sieci organizacji pozarządowych Human Rights and Democracy 

Network oraz fundacją Dag Hammarksjöld). Forum zgromadziło ponad 200 reprezentujących 

społeczeństwo obywatelskie uczestników z całego świata oraz przedstawicieli międzynarodowych 

i regionalnych mechanizmów na rzecz praw człowieka, a także instytucji UE i państw 

członkowskich. Tematem dyskusji było: „Propagowanie powszechnego charakteru: rola 

regionalnych mechanizmów na rzecz praw człowieka i ich współpraca ze społeczeństwem 

obywatelskim”. Z ramienia organizacji regionalnych wzięli w nim również udział kierownicy 

departamentów ds. praw człowieka. 

Forum i dialog o charakterze politycznym uzupełniane są szeregiem posiedzeń technicznych – takich 

jak dialog strukturalny, forum EIDHR, seminaria dla ubiegających się o finansowanie – w których 

uczestniczą organizacje społeczeństwa obywatelskiego i które służą udostępnianiu informacji, 

ułatwianiu dostępu, finansowania i wsparcia.

                                                 
1  COM(2012) 492 final; Konkluzje Rady „Korzenie demokracji i zrównoważonego rozwoju: 

Współpraca Europy ze społeczeństwem obywatelskim w dziedzinie stosunków 
zewnętrznych”; 3191. posiedzenie Rady (do Spraw Zagranicznych), Luksemburg, 15 
października 2012 r. 
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3. Regularna ocena realizacji  

 

Zgodnie z planem działania UE będzie relacjonować postępy z wdrażania postanowień tego planu 

w rocznym sprawozdaniu dotyczącym praw człowieka i demokracji na świecie. W związku z tym 

struktura niniejszego sprawozdania została zmieniona, tak by odpowiadała strukturze planu 

działania; każda sekcja części A niniejszego sprawozdania na temat strategicznych ram i planu 

działania zawiera podsumowanie dotychczasowej realizacji odpowiedniej części planu działania.  

Ta struktura ma wprowadzić jasność i prostotę, a także ułatwić lekturę i zrozumienie tego 

dokumentu. 

Przed końcem 2012 r. wdrożonych miało zostać dziewięć działań w ramach planu działania1. 

W odniesieniu do większości z nich osiągnięto znaczne postępy.   

1. W październiku 2012 r. przyjęto okresowe sprawozdania w sprawie demokracji 

dotyczące dziewięciu krajów objętych projektem pilotażowym, a ostateczne 

sprawozdania mają zostać udostępnione na początku 2013 r.; jednocześnie trwają prace 

nad planami działania na rzecz demokracji dla większości krajów objętych projektem 

pilotażowym.   

2. Podjęto kroki w celu usystematyzowania działań następczych po unijnych misjach 

obserwacji wyborów poprzez lepsze wykorzystanie sprawozdań szefów tych misji 

i programowanie unijnej pomocy, a także poprzez opracowanie nowych wytycznych dla 

misji obserwacji wyborów i dla delegatur.  

3. W listopadzie 2012 r. ustanowiono brukselski skład Grupy Roboczej ds. Praw Człowieka.   

4. W grudniu 2012 r. przyjęto wykaz priorytetowych państw i regionów, z którymi 

w ramach walki z handlem ludźmi zostaną ustanowione partnerstwa.   

                                                 
1  Działania 6 lit. a), 6 lit. d), 7, 14 lit. a), 16 lit. a), 18 lit. c), 23 lit. a), 25 lit. b) i 30 lit. b) 
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5. UE podjęła szeroko zakrojone działania lobbingowe w celu propagowania rezolucji 

Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 67/206, w której ponownie zaapelowano 

o wprowadzenie moratorium na karę śmierci i która została przyjęta bezprecedensową 

liczbą głosów.   

6. W każdej misji UE wyznaczono punkty kontaktowe ds. praw człowieka oraz unijnych 

urzędników łącznikowych ds. obrońców praw człowieka. Podjęto także znaczące wysiłki, 

by ułatwić upowszechnienie ich danych kontaktowych.Rozpoczęto prace nad 

wytycznymi w sprawie wolności religii lub przekonań.  Przeprowadzono konsultacje ze 

społeczeństwem obywatelskim i UE planuje przyjąć wytyczne na początku 2013 r.   

8. Publikację sprawozdania dotyczącego priorytetów UE w zakresie skutecznego wdrożenia 

wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka przesunięto na 2013 r., tak by 

uwzględnić dyskusje na forum ONZ dotyczącym biznesu i praw człowieka, które odbyło 

się w grudniu 2012 r.   

9. W sierpniu 2012 r. Komisja Europejska zakończyła uaktualnianie wytycznych w sprawie 

niepełnosprawności i rozwoju zgodnie z Konwencją ONZ o prawach osób 

niepełnosprawnych.    
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II PROPAGOWANIE POWSZECHNEGO CHARAKTERU PRAW CZŁOWIEKA  

4. Powszechne przestrzeganie 

 

Zgodnie z art. 21 TUE oraz z strategicznymi ramami i planem działania dotyczącymi praw 

człowieka, w 2012 r. w dalszym ciągu propagowano powszechne standardy praw człowieka jako 

podstawę zaangażowania UE we współpracę z państwami trzecimi i organizacjami regionalnymi. 

 

Podczas posiedzeń Rady Praw Człowieka ONZ w 2012 r. UE szczególnie wiele uwagi poświęciła 

założeniom inicjatyw, takim jak tradycyjne wartości i wielokulturowość oraz prawa człowieka, 

które to inicjatywy mogłyby naruszyć powszechny charakter praw człowieka, i kilkukrotnie 

protestowała przeciw takim inicjatywom. UE jasno sformułowała swoje opinie w oświadczeniach 

i objaśnieniach głosowania.  

 

W 2012 r. UE zachęcała do przyjęcia przez Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej 

(ASEAN) nowej deklaracji w dziedzinie praw człowieka i uważnie śledziła prace nad tym 

dokumentem, podkreślając, że jest to istotny krok ku wzmocnieniu ochrony praw człowieka w Azji. 

Wysoka przedstawiciel Catherine Ashton zwróciła jednak również uwagę na potrzebę zapewnienia, 

by w ramach wdrażania deklaracji wypracowane zostały odpowiednie rozwiązania, aby zapewnić 

spójność z międzynarodowymi normami, w szczególności z Powszechną deklaracją praw człowieka 

i właściwymi traktatami ONZ w dziedzinie praw człowieka. 

 

W 2012 r. ratyfikacja instrumentów ONZ w dziedzinie praw człowieka stała się standardowym 

elementem kontaktów, w szczególności w ramach dialogów dotyczących praw człowieka, w świetle 

sytuacji danego państwa trzeciego opisanej w strategii dla danego kraju dotyczącej praw człowieka.  
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Co więcej, w 2012 r. UE zakończyła kampanię na rzecz powszechnej ratyfikacji dwóch Protokołów 

fakultatywnych do Konwencji o prawach dziecka, jak również związanej z nimi konwencji nr 182 

Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej najgorszych form pracy dzieci. Kampania 

związana była z przypadającą na początek 2012 r. 10. rocznicą wejścia w życie tych instrumentów. 

Kampania UE przyniosła pozytywne skutki i przyczyniła się do ratyfikacji przez 7 państw 

Protokołu fakultatywnego w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne, do podpisania przez 

jedno państwo i ratyfikacji przez 10 innych Protokołu fakultatywnego do w sprawie handlu 

dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii oraz do ratyfikacji przez jedno państwo 

Konwencji MOP nr 182. Około 12 innych państw pozytywnie zareagowało na kampanię 

lobbingową UE, w związku z czym można oczekiwać, że dokonają ratyfikacji w perspektywie 

krótko- lub średnioterminowej. W niektórych przypadkach ratyfikacja może być uzależniona od 

dostępności pomocy.  

 

Nawiązano współpracę z Sekretariatem Forum Wysp Pacyfiku poprzez projekt Europejskiego 

Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka na rzecz ratyfikacji oenzetowskich 

instrumentów praw człowieka przez państwa członkowskie forum. 

 

Na podobnej zasadzie standardowym elementem dwustronnej współpracy w dziedzinie praw 

człowieka z państwami trzecimi stało się wdrażanie zaleceń organów traktatowych i specjalnych 

sprawozdawców ONZ oraz wywiązywanie się przez te państwa ze zobowiązań podjętych w ramach 

powszechnego okresowego przeglądu praw człowieka. W swoich dwustronnych kontaktach UE 

stale opowiadała się także za przedłużaniem mandatów specjalnym sprawozdawcom ONZ.   

 

W 2012 r. UE kontynuowała współpracę z krajami i organizacjami partnerskimi na rzecz wolności 

religii lub przekonań, przygotowując w ten sposób grunt pod stały konsensus w sprawie rezolucji 

proponowanych przez UE na forum Rady Praw Człowieka i Zgromadzenia Ogólnego. UE 

utrzymywała również kontakty z partnerami, w szczególności z OWI w sprawie zwalczania 

nietolerancji religijnej i przyjęcia dotyczących tego zagadnienia rezolucji ONZ, tak by wspierać 

zainteresowanie prawami człowieka oparte na powszechnych normach dotyczących wolności religii 

lub przekonań. 
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5. Kultura praw człowieka i demokracji w działaniach zewnętrznych UE  

 

Zgodnie z Planem działania UE dotyczącym praw człowieka i demokracji ESDZ zapewniała 

w 2012 r. szkolenia w dziedzinie praw, człowieka i demokracji, w szczególności poprzez cykl pt. 

„Human rights series” organizowany trzy razy w roku i trwający tydzień (marzec, czerwiec, 

październik 2012 r.). 

 

Po trzech ogólnych sesjach poświęconych prawom człowieka i demokracji w stosunkach 

zewnętrznych UE odbyły się specjalistyczne moduły na temat niedyskryminacji (wolność religii lub 

przekonań, niepełnosprawność, LGBT), równości płci, praw dziecka, międzynarodowego 

sądownictwa karnego, wspierania demokracji i obserwacji wyborów, praw człowieka w kontekście 

ONZ oraz Rady Europy i praw człowieka. W przypadku niektórych z tych szkoleń ESDZ 

skorzystała z fachowej wiedzy ekspertów ze środowisk akademickich, organizacji pozarządowych 

należących do Human Rights and Democracy Network, agencji ONZ i Rady Europy. 

 

W tych modułach szkoleniowych uczestniczyli pracownicy ESDZ i Komisji Europejskiej (zarówno 

z głównej siedziby, jak i z delegatur), pracownicy misji i operacji w dziedzinie WPBiO, dyplomaci 

państw członkowskich i pracownicy Parlamentu Europejskiego. Biorąc pod uwagę, że średnia 

dzienna liczba uczestników wynosiła 35, szkolenia te stanowiły istotny czynnik sprzyjający 

uwzględnieniu zagadnień praw człowieka i demokracji w różnych politykach UE. Informacje 

o szkoleniach rozpowszechniano poprzez sieć punktów kontaktowych ds. praw człowieka 

w delegaturach, dzięki czemu zgłosiło się wielu pracowników delegatur (52 osoby z 48 krajów), 

którzy wzięli udział w wymianie najlepszych praktyk dotyczących aktualnych zagadnień 

w dziedzinie praw człowieka.  

 

Aby nadać nowy impuls szkoleniom pracowników, we wrześniu 2012 r. ESDZ rozpoczęła 

gromadzenie informacji o prowadzonych przez państwa członkowskie szkoleniach z zakresu praw 

człowieka i demokracji, tak by sporządzić zestawienie najlepszych praktyk i połączyć siły w tej 

dziedzinie. Swoimi doświadczeniami podzieliło się siedem państw członkowskich.  
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Wiele innych szkoleń dotyczących praw człowieka i demokracji odbyło się w ramach sesji 
przygotowawczych dla szefów delegatur i urzędników, kierowników departamentów ds. 
współpracy, w ramach seminariów dla dyplomatów państw członkowskich, w ramach cyklów 
szkoleń wprowadzających organizowanych przez ESDZ i seminariów regionalnych DG DEVCO, 
a także w odpowiedzi na prośby ad hoc. Prezentacje dotyczące praw człowieka i demokracji są 
teraz systematycznie włączane do wszystkich szkoleń przeznaczonych dla pracowników 
wysyłanych na zagraniczne placówki. 
 
W 2012 r. UE w dalszym ciągu wspierała także na całym świecie edukację dotyczącą praw 
człowieka za pomocą rozmaitych instrumentów finansowych, w tym poprzez Europejski Instrument 
na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka. Adresatem projektów promowanych przez 
instytucje akademickie i organizacje pozarządowe w różnych regionach było szerokie grono 
odbiorców: od uczniów po przywódców społeczności i organy policyjne, a także najsłabsze grupy. 
Przykładami udanych projektów w tej dziedzinie są Wspólne Centrum Uniwersytetów Europejskich 
na rzecz Praw Człowieka i Demokratyzacji i jego sieć regionalnych studiów magisterskich 
w Afryce, regionie Azji i Pacyfiku, na Bałkanach, Kaukazie i w Ameryce Łacińskiej. Ta sieć, 
w której skład wchodzi ponad 81 uniwersytetów z całego świata, jest międzydyscyplinarnym 
ośrodkiem doskonałości, który oferuje możliwości kształcenia podyplomowego z zakresu praw 
człowieka dla setek studentów, przyszłych przywódców, przedstawicieli sektora prywatnego, 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego, pracowników służby państwowej i członków personelu 
delegatur UE. W 2012 r. sieć Wspólnego Centrum Uniwersytetów Europejskich na rzecz Praw 
Człowieka i Demokratyzacji rozpoczęła negocjacje w sprawie utworzenia dodatkowego programu 
regionalnych studiów magisterskich dla południowego regionu Morza Śródziemnego. 
 
Zgodnie z Planem działania UE dotyczącym praw człowieka i demokracji wszystkie delegatury UE 
i unijne misje w dziedzinie WPBiO zostały poproszone o wyznaczenie punktów kontaktowych ds. 
praw człowieka i do opublikowania ich danych kontaktowych na swoich stronach 
internetowych. Do końca 2012 r. wszystkie 140 delegatur i wszystkie 15 misji i operacji 
w dziedzinie WPBiO wywiązało się z tego obowiązku.  W wielu przypadkach wyznaczono dwa 
punkty kontaktowe: jeden w dziale politycznym i drugi w sekcji operacyjnej (w sumie powstało 215 
punktów kontaktowych). W 101 państwach wyznaczono także osobnych urzędników łącznikowych 
dla obrońców praw człowieka. 67 delegatur opublikowało już na stronach internetowych dane 
kontaktowe swoich punktów kontaktowych ds. praw człowieka. Sześć delegatur podjęło decyzję 
o niepublikowaniu tych danych ze względów bezpieczeństwa. 
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Punkty kontaktowe ds. praw człowieka odgrywają decydującą rolę w koordynowaniu na szczeblu 

lokalnym realizacji strategii dla poszczególnych krajów dotyczących praw człowieka. Dostarczają 

również instytucjom w Brukseli wiedzy fachowej na temat rozwoju sytuacji na szczeblu lokalnym, 

zajmują się poszczególnymi sprawami, przeprowadzają démarche i prowadzą działania 

informacyjne dotyczące priorytetów UE na forum Trzeciego Komitetu Zgromadzenia Ogólnego 

ONZ i Rady Praw Człowieka. W odniesieniu do wszystkich tych zagadnień punkty kontaktowe 

zachęcane były do wymiany najlepszych praktyk. Okazją do tego będzie pierwsze spotkanie 

przedstawicieli punktów kontaktowych ds. praw człowieka w Brukseli 28 lutego 2013 r. 

 

Proces opracowywania i wdrażania strategii dla poszczególnych krajów dotyczących praw 

człowieka sprawił, że współpraca między delegaturami UE i ambasadami państw 

członkowskich w dziedzinie praw człowieka nabrała nowego rozmachu. W 2012 r. w wyniku tej 

współpracy w wielu miejscach powołano – na szczeblu doradców ds. polityki – grupy robocze ds. 

praw człowieka, a w skład działów współpracy weszli także eksperci ds. praw człowieka delegatur 

UE i ambasad państw członkowskich. Wiele z tych grup roboczych przyczyniło się do usprawnienia 

koordynacji informacji i działań dotyczących obrońców praw człowieka, co pozwoliło efektywnie 

rozdzielić zadania między lokalnych partnerów UE. ESDZ będzie nadal propagowała takie grupy 

robocze ds. praw człowieka jako jedną z najlepszych praktyk. 

III DĄŻENIE DO SPÓJNYCH CELÓW POLITYKI, NA PŁASZCZYŹNIE WEWNĘTRZNEJ 

I MIĘDZYNARODOWEJ  

6. Skuteczne wspieranie demokracji  

 

Dążąc do spójnych celów oraz opierając się na zobowiązaniach wynikających z art. 21 TUE, 

w 2012 r. UE kontynuowała swoje wysiłki na rzecz umacniania demokracji i demokratyzacji na 

całym świecie.  

 

Wykorzystywała w tym celu przede wszystkim dialog polityczny o spójnym przekazie, uzupełniany 

misjami obserwacji wyborów, a także środki w zakresie współpracy na rzecz rozwoju.  
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Aby wysiłki na rzecz zapewnienia spójności były najbardziej owocne, należy podjąć je na szczeblu 

krajowym, punktem wyjścia powinna jednak być spójność między instrumentami UE, w tym 

w ramach dialogu politycznego. Ma to również zastosowanie do współpracy między UE 

a państwami członkowskimi: przesłania i działania są uspójniane i koordynowane, a podejście to 

przynosi zamierzone skutki, gdy wsparcie jest uzgadniane i udzielane w porozumieniu z krajem 

partnerskim. Coraz więcej uwagi poświęca się trwałym rezultatom, w tym wspieraniu demokracji. 

 

Oprócz misji obserwacji wyborów, które są bardzo widocznymi instrumentami wspierania 

rzetelnych działań wyborczych, w krajach partnerskich – poprzez współpracę z organizacjami 

społeczeństwa obywatelskiego – realizowane są działania w ramach Europejskiego Instrumentu na 

rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka. Działania te mają na celu wspieranie dalszego 

rozwoju praw obywatelskich i politycznych oraz praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych.  
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Wspieranie demokracji odbywa się także na większa skalę i przybiera formę wsparcia dla różnych 

instytucji sektora publicznego, co ma zwiększyć gamę usług oferowanych obywatelom i sprzyjać 

realizacji praw gospodarczych i społecznych. Wsparcie udzielane jest również parlamentom 

i organizacjom obywatelskim, propagowane są też środki na rzecz decentralizacji, tak by rozszerzyć 

przestrzeń polityczną, umożliwić obywatelom wyrażanie swoich opinii i zapewnić im reprezentację. 

Budowanie zdolności i wsparcie instytucjonalne finansowane są przede wszystkim poprzez 

Instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju, Europejski Instrument Sąsiedztwa 

i Partnerstwa oraz Europejski Fundusz Rozwoju.  

 

Jednym z dotyczących demokracji i praw człowieka zobowiązań, które podjęto w ramach 

strategicznych ram i planu działania, jest wdrożenie konkluzji Rady z listopada 2009 r. i grudnia 

2010 r.  

 

W 2012 r. UE kontynuowała wraz z państwami członkowskimi prace w delegaturach UE 

w dziewięciu pozostałych krajach objętych projektem pilotażowym na rzecz wspierania 

demokracji (Benin, Boliwia, Ghana, Indonezja, Kirgistan, Liban, Malediwy, Mongolia 

i Wyspy Salomona – krajach, które wskazano w konkluzjach Rady z grudnia 2010 r.), tak by 

ukończyć prace nad kryteriami oceny demokracji i stworzyć plany działania na rzecz demokracji. 

W październiku 2012 r. przyjęto sprawozdanie okresowe. Oczekuje się, że wydanie sprawozdania 

za poprzedni rok oraz zakończenie pierwszej tury realizacji projektu pilotażowego nastąpią na 

początku 2013 r.  

 

Wszystkie delegatury objęte projektem pilotażowym dostarczyły opisowe sprawozdania, tj. 

w sposób kompleksowy opisały działania darczyńców na rzecz demokracji w krajach objętych 

projektem pilotażowym. Większość z nich przeanalizowała również potrzeby w dziedzinie 

wspierania demokracji i opracowuje plany w tym zakresie.  
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Prace będą kontynuowane w 2013 r., a wstępne zestawy kryteriów zostaną poddane przeglądowi 

w świetle otrzymanych sprawozdań. Jak dotąd wyniki wykazują, że sprawozdania skupiające się na 

demokracji dostarczają dodatkowych informacji na temat struktur politycznych i jakości instytucji, 

a także zawierają ocenę procesów politycznych, które wzmacniają bądź osłabiają demokrację. 

Wskazują też na potrzebę dalszego opracowywania narzędzi, zarówno w formie rozwoju i szkolenia 

pracowników, jak i w formie wytycznych i wzorów do analizy, wskazywania działań oraz 

wdrażania i oceniania działań wspierających demokrację. 

 

Wnioski wyciągnięte z pierwszej tury realizacji projektu pilotażowego będą stanowić podstawę 

objęcia projektem pilotażowym nowych krajów. 

 

Celem kryteriów oceny demokracji jest ocenienie z punktu widzenia UE stanu demokracji w danym 

kraju, usystematyzowanie informacji na temat kluczowych zagadnień i oszacowanie potencjału 

zmian. Najlepiej, by odbywało się to we współpracy z zainteresowanymi stronami szczebla 

zarówno lokalnego (od oficjalnych organów po społeczeństwo obywatelskie), jak 

i międzynarodowego. Wstępny wniosek z treści uzyskanych w pierwszej turze jest taki, że 

zgromadzone informacje będą miały stosunkowo długi okres przydatności i że dostarczają danych 

przydatnych w kontekście dialogów politycznych, działań w dziedzinie współpracy na rzecz 

rozwoju oraz obserwacji wyborów i pomocy w ich organizacji. 
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Plany działania na rzecz demokracji powinny uwzględniać uzgodnione oceny tych obszarów, które 

potrzebują wsparcia UE / państw członkowskich UE i innej formy pomocy na rzecz wzmocnienia 

demokracji. Najlepiej, by obszary te były wskazywane wspólnie przez UE / państwa członkowskie 

UE (i innych darczyńców) oraz kraj partnerski. Pozwoli to zwiększyć spójność i poczucie 

odpowiedzialności za działania oraz osiągnąć trwałe rezultaty. Kryteria oceny demokracji i plany 

działania zostaną przedstawione Radzie i zostaną wykorzystane do dalszego doskonalenia 

metodologii. Nadrzędnym celem jest opracowanie narzędzi o zastosowaniu globalnym. 

 

Prawdziwe wybory są głównym fundamentem funkcjonującej demokracji i kluczowym elementem 

zrównoważonego rozwoju. Unia Europejska jest zdania, że środki gwarantujące prawo 

uczestniczenia w prawdziwych wyborach mogą w znaczący sposób przyczynić się do zapewnienia 

pokoju i bezpieczeństwa oraz zapobiegać konfliktom. W 2012 r. UE nadal zdecydowanie wspierała 

działania wyborcze na całym świecie poprzez rozmieszczanie – na zaproszenie władz – unijnych 

misji obserwacji wyborów oraz misji ekspertów ds. wyborów, a także poprzez zapewnianie 

w odpowiedzi na odpowiedni wniosek pomocy wyborczej i wspieranie obserwatorów krajowych. 

 

W czerwcu zorganizowano również przegląd śródokresowy, aby poprawić funkcjonowanie 

i wykorzystywanie funduszy przeznaczonych na misje obserwacji wyborów i misje ekspertów ds. 

wyborów. 

 

Misje obserwacji wyborów rozmieszczono w tym roku w Senegalu, Algierii, Timorze Wschodnim 

i w Sierra Leone. Szczególne względy bezpieczeństwa sprawiły, że do Libii wysłano zespół ds. 

oceny wyborów. Misje ekspertów ds. wyborów rozmieszczono również w Egipcie, Jemenie, 

Salwadorze, Gwinei Bissau, Senegalu, Meksyku, Angoli i w Ghanie.  
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UE dodatkowo udoskonaliła długoterminowe podejście do działań wyborczych – rozpoczęła 

bowiem ocenianie możliwie największej liczby aspektów cyklu wyborczego przed wyborami (np. 

rejestrację wyborców) i po nich (działania następcze wynikające z zaleceń misji obserwacji 

wyborów). W celu wywiązania się z zobowiązania podjętego w strategicznych ramach i w planie 

działania UE dotyczących praw człowieka i demokracji instytucje UE podjęły kroki na rzecz 

usystematyzowania działań następczych, podejmowanych w wyniku unijnych misji obserwacji 

wyborów, poprzez lepsze wykorzystanie istniejących narzędzi, takich jak regularne sprawozdania 

szefów tych misji i programowanie unijnej pomocy, a także poprzez opracowanie nowych narzędzi, 

takich jak wytyczne i wskazówki dla delegatur i misji ds. działań podjętych po wyborach. Aby 

zwiększyć skuteczność misji obserwacji wyborów, UE rozpoczęła pierwszą turę misji ds. działań 

podjętych po wyborach w samym środku cyklu wyborczego; misje te mają zapewnić lepsze 

wdrożenie zaleceń z poprzednich wyborów i tym samym poprawić warunki przeprowadzania 

kolejnych. W grudniu 2012 r. UE przeprowadziła w Malawi misję ds. działań podjętych po 

wyborach, aby zbadać postępy reform ordynacji wyborczej i wnieść wkład w przygotowania do 

następnych wyborów w 2014 r. Trwają przygotowania do rozmieszczenia kilku kolejnych misji 

w 2013 r. 

 

UE jest świadoma tego, że charakter i formuła zaleceń decydują o ich udanym wdrożeniu, dlatego 

wciąż doskonali wytyczne metodologiczne dla swoich misji obserwacji wyborów w odniesieniu do 

tych i do innych zagadnień, w szczególności poprzez projekt NEEDS. 
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Projekt NEEDS na lata 2008–2012 

Sieć na rzecz Wsparcia Wyborów i Demokracji (NEEDS) na lata 2008–2012 była trzecim 

projektem finansowym przez UE w tej dziedzinie.  Cele projektu są następujące: 

1) przyczynić się do konsolidacji spójnej metodologii stosowanej przez unijne misje obserwacji 

wyborów zgodnie ze standardami międzynarodowymi i regionalnymi dotyczącymi wyborów 

demokratycznych (w tym związki z pomocą wyborczą);  

2) doskonalić zdolności unijnych obserwatorów poprzez opracowanie wspólnego podejścia UE do 

kwestii rekrutacji i szkolenia obserwatorów;  

3) wspierać działania demokratyczne w państwach trzecich poprzez ukierunkowaną pomoc dla 

krajowych grup obserwatorów i innych właściwych organizacji społeczeństwa obywatelskiego za 

pośrednictwem partnerów regionalnych; w tym kontekście opracowywać i propagować strategie 

wdrożenia zaleceń unijnych misji obserwacji wyborów, w tym budować zdolności. 

Ten trzyletni projekt (przedłużony dodatkowo o jeden rok) pozwolił opracować kilka przydatnych 

narzędzi i wytycznych dotyczących metodologii unijnych misji obserwacji wyborów, do 

zorganizowania szkoleń dla setek długo- i krótkoterminowych obserwatorów oraz członków 

głównych zespołów, a także do zwiększenia zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego 

i sieci regionalnych. 

Cele te będą nadal stanowić podstawę pomocy udzielanej w ramach projektu dotyczącego 

obserwacji wyborów i wspierania demokracji (2013–2017), który jest prowadzony przez GIZ i Eris 

przy wsparciu ze strony ich regionalnych i krajowych partnerów w Afryce, Azji i Ameryce 

Łacińskiej. 
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UE w dalszym ciągu pełniła przewodnią rolę w koordynowaniu wysiłków różnych misji obserwacji 

wyborów w tej dziedzinie i była zaangażowana we wspieranie zwiększania zdolności innych 

organizacji regionalnych (np. Unii Afrykańskiej i Ligi Państw Arabskich). Delegatury UE były 

zachęcane do monitorowania działań podejmowanych w odpowiedzi na zalecenia OBWE/ODIHR 

w dziedzinie obserwacji wyborów. 

 

Współpraca między Ligą Państw Arabskich (LPA) a UE 

 

W 2012 r. w ramach projektu NEEDS zorganizowano – dla uczestników reprezentujących Ligę 

Państw Arabskich (LPA) i Unię Europejską (UE) – dziesięciodniowy program wymian i działań, 

który był okazją do rozmawiania o wyzwaniach stojących przed misjami obserwacji wyborów. 

Wydarzenie to, które trwało od 7 do 17 października 2012 r., rozpoczęło się od spotkań w Brukseli, 

a następnie dla przedstawicieli LPA zorganizowano wyjazd na Litwę, by mogli obserwować 

tamtejsze wybory parlamentarne 14 października. Delegacja LPA obejmowała 14 pracowników 

siedziby głównej tej organizacji zaangażowanych w misje obserwacji wyborów z ramienia LPA 

oraz jednego przedstawiciela biura łącznikowego KE/LPA na Malcie. 

 

Seminarium było dla urzędników LPA i UE okazją do wymiany bieżących praktyk i sposobów 

podejścia do obserwacji wyborów oraz do rozmów o metodach pomocy wyborczej. Dzięki temu 

obie strony dowiedziały się więcej na temat swoich doświadczeń w obserwacji i uzyskały 

porównawcze zestawienie metod i strategii różnych innych międzynarodowych i regionalnych grup 

finansujących grupy obserwacji wyborów.  
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W wielu państwach UE wspierała wiarygodne sieci krajowych obserwatorów poprzez finansowanie 

i budowanie zdolności. UE nadal zapewniała także techniczne i materialne wsparcie na rzecz 

działań wyborczych, w szczególności na rzecz organów wyborczych, materialne wsparcie na rzecz 

operacji w dziedzinie głosowania i rejestracji oraz w coraz większym stopniu również na rzecz 

kluczowych podmiotów innych niż organy wyborcze, tak by propagować integracyjny charakter 

tych działań i budować ogólne poparcie dla nich. Działania te obejmowały wspieranie organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego w dziedzinach takich jak edukacja wyborcza i obywatelska; 

propagowanie bezstronnego i profesjonalnego sektora mediów, w tym szkolenie dziennikarzy; 

zapewnianie szkoleń dla członków partii politycznych i kandydatów, w tym szkoleń dotyczących 

dialogu wewnątrzpartyjnego i zagadnień związanych z płcią; zachęcanie do przyjęcia właściwych 

mechanizmów rozwiązywania sporów wyborczych i do wzmocnienia sądownictwa. 

 

W 2012 r. UE udzieliła pomocy wyborczej kilku państwom, w tym Burkina Faso, Salwadorowi, 

Nigerii, Pakistanowi i Togo. Nie tracąc z oczu działań podejmowanych na całym świecie, UE 

zwiększała wsparcie na rzecz fali demokratyzacji w południowej części basenu Morza 

Śródziemnego oraz na Bliskim Wschodzie. W tym kontekście udzielono wsparcia procesom reform 

demokratycznych w Jordanii i Libii. Trwają przygotowania do udzielenia pomocy państwom, 

w których toczy się proces konsolidacji instytucji demokratycznych, takim jak Nepal i Tanzania, 

oraz państwom, które przeszły kryzys i w których instytucje przejściowe mają zostać zastąpione 

przez instytucje wybrane demokratycznie, takim jak Madagaskar.  

 

Rozwijanie wiedzy i polityki oraz współpraca z głównymi podmiotami w dziedzinie pomocy 

wyborczej nadal mają dla UE priorytetowe znaczenie. W marcu 2012 r. w Mombasie, w Kenii, 

odbyły się warsztaty tematyczne zatytułowane „Wybory i TIK”, w których udział wzięło ponad 200 

uczestników, w tym przedstawiciele komisji wyborczych z wielu krajów rozwijających się. 

Warsztaty zorganizowane zostały we współpracy z UNDP. W wyniku warsztatów powstało 

wszechstronne sprawozdanie podsumowujące, na podstawie którego opracowano następnie 

szkolenie dostępne w formie elektronicznej.  
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7. Stały potencjał w zakresie praw człowieka i demokracji w Radzie UE  
 

Wkład w prace grupy roboczej Rady zajmującej się wszystkimi aspektami praw człowieka 

w stosunkach zewnętrznych UE (COHOM) wnoszą państwa członkowskie UE, Komisja 

Europejska oraz Europejska Służba Działań Zewnętrznych. COHOM odpowiada za strategiczne 

opracowywanie i wdrażanie polityki UE w dziedzinie praw człowieka i demokracji, co obejmuje 

rozmaite wytyczne UE dotyczące praw człowieka, dialogi oraz konsultacje z państwami trzecimi 

dotyczące praw człowieka, a także za uwzględnianie problematyki praw człowieka w działaniach 

zewnętrznych UE.  

 

Jednym z głównych zadań tej grupy roboczej jest wyznaczanie strategicznych priorytetów UE 

w odniesieniu do wielostronnych forów dotyczących praw człowieka, w szczególności Rady Praw 

Człowieka i Trzeciego Komitetu Zgromadzenia Ogólnego ONZ. COHOM odegrała zasadniczą rolę 

w opracowaniu strategicznych ram i planu działania UE dotyczących praw człowieka i demokracji 

i nadzoruje ich pełne wdrożenie.  

 

COHOM przeprowadza regularne wymiany poglądów z przewodniczącym Podkomisji Praw 

Człowieka w Parlamencie Europejskim oraz z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego. 

Do wypowiedzenia się na konkretne tematy podczas posiedzeń COHOM regularnie zapraszane są 

również inne osobistości wysokiego szczebla, takie jak specjalni sprawozdawcy ONZ.  

 

W związku z poszerzeniem zakresu unijnej polityki w dziedzinie praw człowieka w ostatnich latach 

znacząco wzrosło obciążenie pracą grupy roboczej i wydłużył się czas trwania posiedzeń. I tak na 

przykład całkowity czas trwania posiedzeń w pierwszym półroczu 2012 r. był niemal dwa razy 

dłuższy niż w 2010 r. Te nowe okoliczności wymusiły zmianę metod pracy.
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Oprócz zwykłych posiedzeń organizowanych w poszczególnych stolicach z udziałem 

dyrektorów ds. praw człowieka z państw członkowskich UE, regularnie odbywają się teraz 

także posiedzenia w składzie brukselskim, który powołano w listopadzie 2012 r.  Skład ten 

powołano nie tylko po to, by sprostać zwiększonemu obciążeniu pracą grupy COHOM, ale także by 

umożliwić jej szybsze reagowanie na zmiany oraz zapewnić bliskie kontakty tej grupy z Komitetem 

Politycznym i Bezpieczeństwa i innymi tego typu organami, w szczególności z grupami roboczymi 

Rady zajmującymi się poszczególnymi obszarami geograficznymi. To dobitny przykład 

zaangażowania UE w propagowanie praw człowieka i demokracji we wszystkich jej działaniach 

zewnętrznych.  

 

Opierając się na bieżącej praktyce rotacyjnego sprawowania prezydencji, grupa COHOM 

ustanowiła grupy zadaniowe, które mają wspierać jej prace w szczególnych dziedzinach 

priorytetowych poprzez staranne przygotowywanie i omawianie niektórych tematów, 

w szczególności w odniesieniu do wdrażania wytycznych UE w dziedzinie praw człowieka 

(obejmujących zagadnienia takie jak kara śmierci, tortury, dzieci i konflikty zbrojne, obrońcy praw 

człowieka, prawa dziecka, przemoc wobec kobiet i dziewcząt). Te grupy zadaniowe to praktyczny 

sposób na zgromadzenie w jednym miejscu specjalizujących się w danej dziedzinie ekspertów 

z ESDZ, służb Komisji oraz z państw członkowskich oraz na dzielenie się obciążeniem w sposób 

nieformalny.  

 

Obecnie nieformalne uzgodnienia co do podziału obciążenia istnieją również w oenzetowskich 

forach zajmujących się prawami człowieka (Trzeci Komitet Zgromadzenia Ogólnego ONZ i Rada 

Praw Człowieka) oraz w innych wielostronnych organizacjach, takich jak Rada Europy i OBWE.  

 

Dzięki skutecznym uzgodnieniom co do podziału obciążenia możliwe jest zapewnienie szerokiego 

poparcia politycznego, a także najlepsze wykorzystanie wiedzy fachowej i zdolności. Dyskusje na 

temat tego, jak jeszcze bardziej udoskonalić podział obciążenia, będą kontynuowane w 2013 r.  
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8. Osiągnięcie większej spójności polityki  

 

UE jest zaangażowana w działania na rzecz praw człowieka we wszystkich dziedzinach. UE i jej 

państwa członkowskie zdecydowane są czuwać nad tym, by prawa człowieka były przestrzegane 

w obrębie granic UE. Poza swoim terytorium UE pragnie propagować prawa człowieka 

i demokrację poprzez wszystkie swoje działania zewnętrzne zgodnie z art. 21 Traktatu o Unii 

Europejskiej. W 2012 r. poczyniono starania, by zapewnić zgodność i spójność między 

wewnętrznymi i zewnętrznymi politykami UE w dziedzinie praw człowieka. W 2013 r. współpraca 

między funkcjonującą w Radzie Grupą Roboczą ds. Praw Podstawowych, Praw Obywatelskich 

i Swobodnego Przepływu Osób w obrębie UE a Grupą Roboczą ds. Praw Człowieka w działaniach 

zewnętrznych (COHOM) zostanie nasilona. 

 

9. Poszanowanie praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych  

 

Prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne stanowią nieodłączny element unijnej polityki 

zewnętrznej w dziedzinie praw człowieka, co świadczy o zdecydowanym zaangażowaniu na rzecz 

powszechnego charakteru i niepodzielności wszystkich praw człowieka. W 2012 r. zastosowano 

różne narzędzia, by propagować i chronić te prawa oraz by ich przestrzegać, w tym apele na 

wysokim szczeblu i publiczne zabiegi dyplomatyczne. 

W negocjacjach międzyrządowych UE przekonywała do tego, by uznać związek między 

wdrożeniem standardów praw człowieka a zrównoważonym rozwojem i eliminacją ubóstwa. 

Kwestia praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych była również podnoszona z niektórymi 

partnerami w ramach dialogów UE dotyczących praw człowieka, które przeprowadzono w 2012 r. 

I tak na przykład w 2012 r. problematyka była poruszana podczas dialogów dotyczących praw 

człowieka z Kolumbią, Gruzją, Ukrainą i Wietnamem i dyskutowano na temat różnych ich 

aspektów, w tym praw pracowniczych i praw do ziemi.  Takie podejście będzie teraz stosowane 

systematyczniej, zgodnie z wymogami planu działania dotyczącego praw człowieka i demokracji.
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W 2012 r. UE aktywnie popierała specjalnych sprawozdawców ONZ zajmujących się prawami 

gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi, takich jak specjalni sprawozdawcy sprawujący 

mandaty w zakresie prawa do żywności i do wody, i współpracowała z nimi. Przy okazji tygodnia 

ministerialnego ZO ONZ w 2012 r. UE zorganizowała wraz z USA i UN Water posiedzenie 

wysokiego szczebla dotyczące bezpieczeństwa wodnego i jego znaczenia dla dostaw żywności 

i energii oraz dla rozwoju gospodarczego i społecznego. Głos podczas tego spotkania zabrały 

wysoka przedstawiciel i wiceprzewodnicząca Catherine Ashton oraz amerykańska sekretarz stanu 

Hilary Clinton. Uczestnicy spotkania wezwali do nawiązania współpracy i podjęcia szybkich 

działań w celu zapobieżenia niedoborowi wody i zasugerowali, że gospodarkę zasobami wodnymi 

można ulepszyć poprzez partnerstwa między rządami, przedsiębiorstwami i instytucjami 

oświatowymi. O bezpieczeństwie wodnym rozmawiano również podczas nieformalnego 

posiedzenia ministrów spraw zagranicznych UE, które odbyło się we wrześniu na Cyprze.Jako 

główny światowy dostawca pomocy rozwojowej UE przedsięwzięła konkretne kroki, by wspierać 

swoich partnerów we wdrażaniu praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych. W strategii 

realizacji EIDHR UE zobowiązała się do zwiększenia wsparcia dla inicjatyw dotyczących praw 

gospodarczych, społecznych i kulturalnych, w tym poprzez zachęcanie do podpisania 

i ratyfikowania Międzynarodowego paktu praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych 

i protokołu fakultatywnego do niego.W działaniu nr 9 strategicznych ram i planu działania UE 

dotyczących praw człowieka i demokracji („Poszanowanie praw gospodarczych, społecznych 

i kulturalnych”) przewidziano, że UE powinna a) wziąć udział w ustalaniu programu działań 

dotyczącego praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych, z położeniem szczególnego nacisku 

na Radę Praw Człowieka ONZ oraz w ścisłej współpracy ze specjalnymi sprawozdawcami ONZ 

zajmującymi się odnośnymi prawami, oraz b) poruszać konkretne kwestie związane z prawami 

gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi w trakcie dialogów z państwami trzecimi. Plan prac 

mających doprowadzić do zrealizowania tych założeń zostanie opracowany do połowy 2013 r. 

Dotyczące tej kwestii dyskusje rozpoczęły się w grupie COHOM w listopadzie 2012 r. w oparciu 

o portugalski dokument roboczy i będą kontynuowane na początku 2013 r.   

 

http://m.state.gov/md198179.htm
http://m.state.gov/md198179.htm
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Poprzez działanie nr 10 UE zobowiązuje się do tego, by dążyć do propagowania praw człowieka 

we współpracy na rzecz rozwoju i (działanie nr 10, lit. c)) by uwzględniać kwestie dotyczące praw 

człowieka w kampaniach UE na rzecz globalnej agendy rozwoju i innych kwestii globalnych, 

w szczególności procesu prowadzonego w następstwie milenijnych celów rozwoju. Trwają już 

prace nad tym, by w agendzie rozwoju na okres po 2015 r. położony został nacisk na prawa 

człowieka, demokrację i dobre rządy. 

W 2012 r. UE kontynuowała ścisłą współpracę z Międzynarodową Organizacją Pracy (MOP). 

Wdrożyła komunikat Komisji „Zwiększanie wpływu unijnej polityki rozwoju – Program działań na 

rzecz zmian” (październik 2011 r.), w którym podkreślono znaczenie zatrudnienia i godnej pracy 

dla ram sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu, które umożliwiają ludziom uczestniczenie 

w tworzeniu dobrobytu i miejsc pracy oraz czerpanie z tego korzyści.  

 

W lipcu 2012 r. Wspólne Centrum Uniwersytetów Europejskich na rzecz Praw Człowieka 

i Demokratyzacji – wspierane ze środków EIDHR – zorganizowało w Wenecji, we Włoszech, 

konferencję dyplomatyczną pt. „UE a prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne”.  W konferencji 

udział wzięły odpowiednie podmioty (takie jak przedstawiciele środowisk akademickich i eksperci 

w dziedzinie praw człowieka i demokratyzacji z instytucji UE i z państw członkowskich), 

a dyskusje dotyczyły sposobów ulepszenia polityki UE w dziedzinie praw gospodarczych, 

społecznych i kulturalnych.   

 

W marcu 2012 r. ESDZ zorganizowała szkolenie dla personelu dotyczące praw gospodarczych, 

społecznych i kulturalnych. W szkoleniu udział wzięli pracownicy ESDZ, Komisji Europejskiej 

i ministerstw spraw zagranicznych państw członkowskich.

http://ec.europa.eu/europeaid/news/agenda_for_change_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/news/agenda_for_change_en.htm
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IV PRAWA CZŁOWIEKA WE WSZYSTKICH POLITYKACH I INSTRUMENTACH ZEWNĘTRZNYCH UE 

10. Dążenie do przyjęcia podejścia uwzględniającego prawa człowieka we współpracy na 
rzecz rozwoju  

 

W 2012 r. rozpoczęto realizację szeregu polityk i działań mających na celu udoskonalenie podejścia 
uwzględniającego prawa człowieka we współpracy na rzecz rozwoju. W „Programie działań na 
rzecz zmian”1 oraz w „Wytycznych dotyczących wsparcia budżetowego”2 prawa człowieka, dobre 
rządy i demokrację wskazano jako priorytety UE w dziedzinie współpracy na rzecz rozwoju. 
W rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2012 r. w sprawie programu działań 
na rzecz zmian: przyszłość polityki rozwojowej3 UE Komisja i ESDZ zostały wezwane do 
„realizacji ich obietnicy przyjęcia podejścia opartego na prawach człowieka we wszystkich 
działaniach dotyczących współpracy na rzecz rozwoju”.  

 

Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu oraz dobrostan społeczny i gospodarczy są 
nierozerwalnie powiązane z prawami człowieka oraz prawami obywatelskimi i politycznymi. 
Zgodnie z nowymi instrukcjami dotyczącymi programowania4 UE powinna w większym stopniu 
angażować się we współpracę z krajami partnerskimi, tak by propagować demokrację, prawa 
człowieka i praworządność. UE powinna również dostosować udzielaną pomoc (pod względem 
struktury i wielkości pomocy, metod i uzgodnień) do zaangażowania danego kraju na rzecz praw 
człowieka, demokracji i praworządności oraz do jego zdolności do przeprowadzenia reform 
i zaspokojenia wymagań i potrzeb społeczeństwa. Nowe wytyczne dotyczące wsparcia 
budżetowego5 potwierdzają, że ogólne wsparcie budżetowe powinno być udzielane w dziedzinach, 
w przypadku których można mieć pewność, że pomoc zostanie przeznaczona na kultywowanie 
podstawowych wartości i realizację celów, które przyświecają UE i danemu krajowi partnerskiemu. 
W tym kontekście UE opracowała „Ocenę podstawowych wartości” (rozdział 4 i załącznik 12 do 
wytycznych dotyczących wsparcia budżetowego), która powinna być przeprowadzana wobec 
różnego rodzaju umów. W przypadku umów dotyczących dobrego rządzenia i rozwoju 
zaangażowanie na rzecz podstawowych wartości jest już warunkiem wstępnym. 

                                                 
1  Konkluzje Rady w sprawie zwiększania wpływu unijnej pomocy rozwoju: Program działań na 

rzecz zmian (3166. posiedzenie Rady do Spraw Zagranicznych, Bruksela, 14 maja 2012 r.) 
2  Odzwierciedlających nową politykę sformułowaną w konkluzjach Rady pt. „Przyszłe 

podejście do wsparcia budżetowego UE na rzecz państw trzecich”; 3166. posiedzenie Rady 
do Spraw Zagranicznych, Bruksela, 14 maja 2012 r. 

3  2012/2002(INI).  
4  Instrukcje dotyczące programowania 11. Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) i instrumentu finansowania 

współpracy na rzecz rozwoju – na lata 2014–2020, przyjęte 15 maja 2012 r. 
5  Przyjęte we wrześniu 2012 r. 
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Co więcej, wnioski przedstawione w grudniu 2011 r. w sprawie wieloletnich ram finansowych na 

lata 2014–2020 wskazują na zmianę statusu praw człowieka i demokracji: z zagadnienia 

przekrojowego (które często uwzględniane było wyłącznie w instrumentach tematycznych) na 

podejście sektorowe. Prawa człowieka i demokracja nie są już zatem uważane za „dodatki”, lecz 

raczej za podstawę bardziej konsekwentnego i skutecznego programowania. W związku z tym UE 

podejmie działania na rozmaitych płaszczyznach: uczyni z praw człowieka warunek wstępny 

ogólnego wsparcia budżetowego, zwiększy elastyczność Europejskiego Instrumentu na rzecz 

Wspierania Demokracji i Praw Człowieka i wzmocni go, zacieśni współpracę ze społeczeństwem 

obywatelskim i nasili działania informacyjne do niego skierowane, lecz przede wszystkim będzie 

uwzględniać problematykę praw człowieka, demokracji i dobrych rządów we wszystkich 

instrumentach geograficznych. UE zadba tym samym o to, by projekty związane z demokracją, 

prawami człowieka i praworządnością były ukierunkowane nie tylko na reformowanie sądownictwa 

i tworzenie instytucji, lecz również na realizację inicjatyw w zakresie infrastruktury i środowiska. 

I tak na przykład UE zapewni, by osoby, których to dotyczy, miały możliwość wyrażenia swoich 

opinii i potrzeb, tj. korzystania ze swoich praw człowieka. W tym duchu UE opracuje w 2013 r. 

„zestaw narzędzi, który ułatwi przyjęcie podejścia uwzględniającego prawa człowieka we 

współpracy na rzecz rozwoju”1. Strategie dla poszczególnych krajów dotyczące praw człowieka 

powinny pełnić podstawową rolę w programowaniu.  

 

Równocześnie z procesem programowania UE zwiększa obecnie spójność działań podjętych 

w następstwie Rio+20 i agendy rozwoju na okres po 2015 r. oraz koordynację między tymi 

działaniami, podkreślając, że celem na okres po 2015 r. powinno być zapewnienie do 2030 r. 

„godziwych warunków życia dla wszystkich”. Kwestie związane z demokratycznymi rządami, 

praworządnością i pełną realizacją praw człowieka są istotne dla osiągnięcia zrównoważonego 

rozwoju. UE będzie zatem działać tak, by zagwarantować włączenie tych kluczowych zagadnień 

do globalnej agendy rozwoju na okres po 2015 r. 

                                                 
1  Działanie 10 lit. a) planu działania dla realizacji strategicznych ram dotyczących praw 

człowieka i demokracji. 
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11. Ukierunkowanie działań handlowych na wspieranie praw człowieka  

 

Na początku 2012 r. Komisja przyjęła komunikat pt. „Handel, wzrost gospodarczy i rozwój: 

dostosowanie polityki handlowej i inwestycyjnej do sytuacji krajów najbardziej potrzebujących”1, 

w którym ponownie potwierdzono, że zgodnie z art. 3 ust. 5 TUE i art. 207 TFUE polityce 

handlowej UE przyświecają podstawowe wartości, które stanowią podstawę jej istnienia, w tym 

poszanowanie dla praw człowieka i zrównoważonego rozwoju oraz propagowanie tych idei.  

 

25 października 2012 r. Rada przyjęła rozporządzenie nr 978/2012, które wprowadza ogólny system 

preferencji taryfowych i uchyla wcześniejsze rozporządzenie w sprawie ogólnego systemu 

preferencji.  W nowym rozporządzeniu w sprawie ogólnego systemu preferencji wzmocniono 

mechanizm monitorowania tego, czy beneficjenci systemu GSP Plus przestrzegają 

międzynarodowych konwencji, w tym głównych konwencji praw człowieka. Komisja usprawni 

sprawozdawczość w dziedzinie rejestrowania postępów beneficjentów GSP Plus – co dwa lata 

będzie przedstawiać sprawozdania zarówno Radzie, jak i Parlamentowi Europejskiemu. Te 

wzmocnione przepisy będą obowiązywać, gdy nowe preferencje wejdą w życie 1 stycznia 2014 r. 

                                                 
1  COM(2012) 22. 
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Umowy o wolnym handlu zawierane przez UE są połączone klauzulami pomostowymi 

z odpowiednimi politycznymi umowami ramowymi, w których zawarto klauzule praw człowieka. 

Jeśli brak jest obowiązującego układu o stowarzyszeniu lub obowiązującej umowy ramowej, 

osobna klauzula praw człowieka wprowadzana jest do umów o wolnym handlu. Takie podejście 

zastosowano w odniesieniu do podpisanej w czerwcu 2012 r. umowy o wolnym handlu z Kolumbią 

i z Peru, co zostało zatwierdzone przez Parlament Europejski w grudniu.  Zanim Komisja przyjmie 

wniosek w sprawie otwarcia negocjacji handlowych, przeprowadzane są oceny skutków, natomiast 

w trakcie negocjacji przeprowadzane są oceny wpływu na zrównoważony rozwój, które 

umożliwiają bardziej szczegółową analizę. Nacisk na prawa człowieka w obu tych procesach został 

po raz kolejny zwiększony, gdy w 2011 r. przyjęto „Wytyczne operacyjne w sprawie uwzględniania 

praw podstawowych w ocenach skutków przeprowadzanych przez Komisję”. Podejście to 

zastosowano w 2012 r. przed rozpoczęciem negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu 

z Japonią i w pierwszej odrębnej dwustronnej umowie inwestycyjnej (nowa kompetencja UE po 

traktacie lizbońskim) z Chinami, a także w ocenach wpływu na zrównoważony rozwój dotyczących 

pogłębionych i kompleksowych umów o wolnym handlu z Gruzją i Republiką Mołdawii.  

 

W odniesieniu do rozporządzenia nr 1236/2005 w sprawie handlu niektórymi towarami, które 

mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci lub do zadawania tortur, w grudniu 2011 r. 

Komisja Europejska dodała do wykazu towarów poddanych kontroli wywozu tiopental sodu 

i podobne substancje wykorzystywane do zastrzyków trucizny1.  W odpowiedzi w szczególności na 

apele Parlamentu Europejskiego Komisja rozpoczęła – z pomocą grupy ekspertów – ogólny 

przegląd rozporządzenia nr 1236/2005, który ma zostać zakończony w 2013 r. W przeglądzie 

zbadane zostanie to, czy w wykazie kontrolowanych towarów należy wprowadzić dalsze zmiany 

i czy istnieje potrzeba zaproponowania dodatkowych środków.  

Komisja rozpoczęła konsultacje w sprawie ewentualnej zmiany zakresu stosowania niektórych 

przepisów obowiązującego rozporządzenia nr 428/2009 w sprawie kontroli wywozu, tak by objąć 

nim kontrolę wywozu niektórych newralgicznych technologii, które mogłyby być używane 

z naruszeniem praw człowieka w strefach konfliktu i w autorytarnych reżimach.  

                                                 
1  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1352/2011 z 20 grudnia 2011 r. 
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I tak na przykład, w związku ze stopniowym pogarszaniem się sytuacji w Syrii w rozporządzeniu 

Rady nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii wprowadzono 

zakaz wywozu sprzętu lub oprogramowania przeznaczonego głównie do wykorzystania przez rząd 

syryjski przy monitorowaniu lub przechwytywaniu komunikacji prowadzonej przez internet lub 

telefon; zakaz ten wszedł w życie w UE 18 stycznia 2012 r. 

 

Podczas konferencji ONZ w sprawie traktatu o handlu bronią Unia Europejska i jej państwa 

członkowskie zdecydowanie opowiedziały się za tym, by nie wydawać zezwolenia na transfer 

broni, w przypadkach gdy istnieje wyraźne niebezpieczeństwo, że broń ta zostanie wykorzystana do 

poważnego naruszenia międzynarodowych przepisów w dziedzinie praw człowieka lub 

międzynarodowego prawa humanitarnego. 

 

12. Uwzględnianie kwestii praw człowieka w zapobieganiu konfliktom i w zarządzaniu 

kryzysowym  

 

UE w dalszym ciągu realizowała i umacniała swoje polityki dotyczące praw człowieka i równości 

płci w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Uwzględnianie problematyki praw 

człowieka i płci nadal stanowiło część procesu planowania, wdrażania i oceniania misji i operacji 

w dziedzinie WPBiO. ESDZ ustanowiła wewnętrzną grupę zadaniową ds. uwzględniania 

problematyki praw człowieka i płci w WPBiO, tak by zainteresowane strony reprezentujące 

wszystkie właściwe służby miały regularne okazje do wymiany poglądów. Zalecenia sformułowane 

w sprawozdaniu Rady z 2010 r. „Doświadczenia i wzorcowe rozwiązania w zakresie uwzględniania 

problematyki praw człowieka i płci w operacjach wojskowych i misjach cywilnych w ramach 

WPBiO”1 nadal były punktem odniesienia dla działań UE w tej dziedzinie, podobnie jak konkretne 

zobowiązania wynikające z planu działania UE dotyczącego praw człowieka i demokracji.  

 

                                                 
1  Pełny wykaz, zob. dokument 17138/1/10 REV 1. 
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W czerwcu 2012 r. odbyło się coroczne spotkanie doradców ds. praw człowieka i doradców ds. 

problematyki płci związanych z misjami i operacjami w dziedzinie WPBiO; tym razem przebiegało 

ono równolegle z corocznym spotkaniem przeglądowym państw członkowskich UE poświęconym 

rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325. Spotkanie to było dla doradców okazją do 

wymiany najlepszych praktyk i wskazania praktycznych zaleceń co do tego, jakiego wsparcia 

oczekiwaliby dla swojej pracy. W 2012 r. doradcy lub doradcy albo instruktorzy (EUTM Somalia) 

ds. praw człowieka lub ds. problematyki płci uczestniczyli – jako członkowie personelu – 

w sześćdziesięciu procentach misji cywilnych i we wszystkich operacjach.  

 

We współpracy z instytucjami szkoleniowymi z państw członkowskich UE oraz z grupami 

społeczeństwa obywatelskiego poczyniono dalsze postępy w pracach nad modułami 

szkoleniowymi dotyczącymi praw człowieka, ochrony dzieci, a także płci; moduły te powinny być 

gotowe w 2013 r. Te moduły szkoleniowe przeprowadzane przed rozmieszczeniem, oparte na 

standardowych elementach szkoleń uzgodnionych przez państwa członkowskie w 2010 r., są 

przeznaczone dla personelu misji i operacji. Nadal organizowane były specjalne sesje szkoleniowe 

mające poszerzyć wiedzę pracowników UE i państw członkowskich na temat zobowiązań UE 

dotyczących praw człowieka w ramach WPBiO, w szczególności jako część programów 

szkoleniowych Europejskiego Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (EKBiO) oraz ESDZ.  

 

Zgodnie z planem działania w 2012 r. ESDZ rozpoczęła prace nad systemem wczesnego 

ostrzegania o konfliktach, w którym jednym ze wskaźników będą naruszenia praw człowieka. 

System ten wzmocni zdolność ESDZ do identyfikowania potencjalnych konfliktów siłowych 

i możliwych wczesnych działań, jakie może podjąć UE. W ramach projektu pilotażowego na 

początku 2013 r. system obejmie osiem państw w regionie Sahelu. 
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Jeśli chodzi o współpracę z organizacjami międzynarodowymi, Komitet Sterujący UE–ONZ na 

posiedzeniu w listopadzie 2012 r. przeprowadził wymianę najlepszych praktyk w dziedzinie 

uwzględniania problematyki praw człowieka w zarządzaniu kryzysowym. Dialog UE–UA 

w listopadzie 2012 r. również był okazją do wymiany poglądów na te kwestie.  

 

Społeczeństwo obywatelskie także aktywnie zaangażowało się w prace UE w tej dziedzinie, 

w szczególności poprzez uczestnictwo w corocznym spotkaniu doradców ds. praw człowieka 

i doradców ds. problematyki płci oraz poprzez regularne wymiany poglądów na szczeblu roboczym, 

w Brukseli oraz na obszarach działania misji i operacji.  

 

W marcu 2012 r. Rada zakończyła przegląd dokumentu operacyjnego pt. „Wprowadzanie w życie 

rezolucji RB ONZ w sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa w kontekście misji i operacji 

WPBiO”1, który został przyjęty w 2008 r.  

                                                 
1  7109/12. Odnosi się do rezolucji RB ONZ nr 1325 uzupełnionej rezolucjami RB ONZ nr 

1820, 1888, 1889 i 1960. 
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EUTM Somalia to misja szkoleniowa UE przeznaczona dla somalijskich żołnierzy jako część 

podjętego w Somalii procesu reformy sektora bezpieczeństwa. Misja znajduje się 

w Ugandzie, jej dowództwo jest w Kampali, a obóz szkoleniowy – w miejscowości Bihanga. 

Od kiedy w 2010 r. misja EUTM Somalia rozpoczęła działalność, przeszkolonych zostało ok. 

3 000 somalijskich żołnierzy, którzy stanowią obecnie trzon nowych somalijskich 

narodowych sił zbrojnych.  

 

Stałą częścią programu szkoleń – oprócz szkoleń związanych z obowiązkami żołnierzy – jest 

moduł poświęcony prawom człowieka i demokracji. Wśród tematów omawianych podczas 

tego modułu znajdują się: prawa człowieka związane z wykonywaniem obowiązków 

żołnierskich, prawa dziecka, prawa kobiet, pojęcie „rodziny” (w szczególności w odniesieniu 

do uchodźców wewnętrznych), ustrój demokratyczny i rola somalijskich sił zbrojnych 

w demokratycznej Somalii. Zagadnieniom tym poświęcono 12 dwugodzinnych sesji. Moduł 

ten jest obowiązkowy dla wszystkich uczestników szkolenia, bez względu na stopień czy 

specjalizację. W ramach sprawdzania umiejętności zdobytych podczas szkolenia w ostatnich 

ćwiczeniach zawarto scenariusze sytuacji, w których prawa człowieka są naruszane.   

 

Oprócz edukowania uczestników na temat podstawowych zasad szkolenie dotyczące praw 

człowieka i demokracji wpaja żołnierzom również poczucie dumy i ducha zespołu, dzięki 

czemu za swoje najważniejsze zadanie uważają teraz chronienie obywateli Somalii.  Pomaga 

ono również w zwiększeniu spójności między różnymi jednostkami, które często wywodzą 

się z różnych klanów. EUTM Somalia stawia sobie za cel dalsze zapewnianie Somalijczykom 

szkoleń na temat praw człowieka i demokracji oraz będzie starała się stale aktualizować 

program szkoleń pod kątem rozwoju sytuacji, w szczególności z uwzględnieniem wydarzeń 

dotyczących Somalii. Następnym krokiem jest włączenie poszanowania praw człowieka do 

polityk somalijskich sił zbrojnych oraz zbudowanie ich własnych wewnętrznych zdolności 

w zakresie szkolenia. Wszystkie te elementy zostały zawarte w zmienionym mandacie EUTM 

Somalia. 
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13. Wprowadzenie kwestii praw człowieka do działań antyterrorystycznych  

 

UE przywiązuje duże znaczenie do zagwarantowania pełnej i skutecznej ochrony praw człowieka 

i podstawowych wolności w kontekście zwalczania terroryzmu zarówno w Europie, jak i na całym 

świecie. Strategiczne zobowiązanie UE, określone w jej strategii w dziedzinie walki 

z terroryzmem, jest w tym względzie jednoznaczne: „Zwalczać terroryzm w skali światowej, 

przestrzegając praw człowieka, by Europa była miejscem bezpieczniejszym i obszarem wolności, 

bezpieczeństwa i sprawiedliwości dla swoich obywateli”.  

 

Instytucje UE i kilka państw członkowskich wzięło udział w konferencji dotyczącej rzetelnych 

procesów i sprawiedliwości proceduralnej w kontekście walki z terroryzmem; została ona 

zorganizowana w lipcu 2012 r. w Brukseli przez grupę zadaniową ONZ ds. wdrażania strategii 

zwalczania terroryzmu i Biuro ONZ ds. Praw Człowieka.  UE wielokrotnie potwierdzała, jak duże 

znaczenie ma zapewnienie poszanowania praw człowieka w walce z terroryzmem.    

 

W marcu 2012 r. duńska prezydencja zorganizowała w Kopenhadze warsztaty dotyczące walki 

z terroryzmem i praw człowieka; szczególnie dużo uwagi poświęcono pomocy w zakresie 

budowania zdolności.  W związku z warsztatami duński minister spraw zagranicznych, 

Koordynator UE ds. Zwalczania Terroryzmu oraz specjalny sprawozdawca ONZ ds. praw 

człowieka w zwalczaniu terroryzmu opublikowali wspólny artykuł pt. „Walka z terroryzmem 

a prawa człowieka: jedno nie może istnieć bez drugiego”.  Kilka państw członkowskich 

przedstawiło swoje najlepsze praktyki, takie jak „Praktyczne wytyczne dotyczące walki 

z terroryzmem i praw człowieka” duńskiego Instytutu Praw Człowieka oraz wytyczne dotyczące 

problematyki praw człowieka w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego i wspierania 

wymiaru sprawiedliwości opracowane przez Zjednoczone Królestwo1.  

                                                 
1  Dokumenty te są dostępne na stronach: 

http://eu2012.dk/en/Meetings/Conferences/Mar/~/media/Files/Conferences/Jan_Mar/counteri
ng%20terrorism/Draft%20Practical%20Guidance%20Paper%20on%20Counter-
Terrorism%20and%20Human%20Rights.pdf; i 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/35447/osja-
guidance-151211.pdf.  

http://eu2012.dk/en/Meetings/Conferences/Mar/~/media/Files/Conferences/Jan_Mar/countering%20terrorism/Draft%20Practical%20Guidance%20Paper%20on%20Counter-Terrorism%20and%20Human%20Rights.pdf
http://eu2012.dk/en/Meetings/Conferences/Mar/~/media/Files/Conferences/Jan_Mar/countering%20terrorism/Draft%20Practical%20Guidance%20Paper%20on%20Counter-Terrorism%20and%20Human%20Rights.pdf
http://eu2012.dk/en/Meetings/Conferences/Mar/~/media/Files/Conferences/Jan_Mar/countering%20terrorism/Draft%20Practical%20Guidance%20Paper%20on%20Counter-Terrorism%20and%20Human%20Rights.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/35447/osja-guidance-151211.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/35447/osja-guidance-151211.pdf
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UE w dalszym ciągu propagowała stosowanie systemu sądownictwa karnego w walce 

z terroryzmem i pomogła wielu państwom, takim jak Pakistan czy kraje Sahelu, we wzmocnieniu 

ich systemów sądownictwa karnego, tak by były one w stanie prowadzić skuteczne dochodzenia 

i skutecznie ścigać osoby podejrzane o terroryzm, a jednocześnie szanować prawa człowieka 

i praworządność.  

 

UE wspierała grupę roboczą globalnego forum zwalczania terroryzmu (GCTF) zajmującą się 

sądownictwem karnym / praworządnością.  Podczas ministerialnego spotkania GCTF w czerwcu 

2012 r. w Stambule przyjęte zostało „Memorandum z Rabatu w sprawie najlepszych praktyk 

w zakresie skutecznych działań antyterrorystycznych w sektorze sądownictwa karnego”.  Co 

więcej, wysoka przedstawiciel z zadowoleniem przyjęła propozycję utworzenia instytut 

szkoleniowego w dziedzinie sprawiedliwości i praworządności, który opracuje – dla krajów 

będących w okresie transformacji, w szczególności tych w regionie Morza Śródziemnego – 

programy szkoleniowe dotyczące wykorzystywania systemu sądownictwa karnego w walce 

z terroryzmem przy jednoczesnym poszanowaniu praw człowieka. 

 

Zgodnie z opublikowanym w 2011 r. wspólnym komunikatem Komisji / Wysokiego 

Przedstawiciela w sprawie południowego sąsiedztwa, w którym podkreślono znaczenie wspierania 

przez UE głębokiej demokracji, w tym praworządności oraz reformy sektora bezpieczeństwa, 

w 2012 r. UE zaoferowała krajom południowej części basenu Morza Śródziemnego pomoc 

w przeprowadzeniu kompleksowej reformy sektora bezpieczeństwa.  UE przeanalizowała ponadto 

sposoby rozwinięcia współpracy w dziedzinie walki z terroryzmem z organizacjami regionalnymi, 

takimi jak Liga Państw Arabskich.    

 

UE kontynuowała szczegółowy dialog z doradcą prawnym amerykańskiego Departamentu 

Stanu; dialog ten odbywa się co pół roku i dotyczy prawa międzynarodowego oraz zwalczania 

terroryzmu.  
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Przyjęcie w grudniu 2011 r. przez Kongres USA ustawy National Defense Authorization Act 

(NDAA) wzbudziło w UE pewne obawy, które dotyczą zgodności tej ustawy z prawem 

międzynarodowym, w szczególności kwestii obowiązkowego zatrzymywania w ośrodkach 

wojskowych niektórych obcokrajowców podejrzanych o terroryzm oraz bezterminowego 

przetrzymywania osób podejrzanych o terroryzm bez rozprawy sądowej.  UE i jej państwa 

członkowskie przekazały swoje uwagi władzom USA, gdy trwały prace nad przepisami 

wykonawczymi do NDAA na początku 2012 r.    

 

11 września 2012 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie rzekomego udziału 

państw europejskich w organizowanym przez CIA transporcie i nielegalnym 

przetrzymywaniu więźniów na terenie tych państw.  Ze swojej strony Komisja Europejska 

podkreśliła, że praktyki określane mianem „wydawania więźniów” stanowią poważne naruszenie 

licznych praw podstawowych i walka z terroryzmem nie może uzasadniać takich 

niedopuszczalnych praktyk. Komisja podkreśliła, że to poszczególne państwa członkowskie 

powinny doprowadzić do ujawnienia prawdy poprzez wszczęcie lub kontynuowanie 

szczegółowych, niezależnych i bezstronnych dochodzeń.  
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14. Zadbanie o to, by prawa człowieka były u podstaw wymiaru zewnętrznego prac 

dotyczących przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości  

19 czerwca 2012 r. Komisja przyjęła Strategię UE na rzecz wyeliminowania handlu ludźmi na lata 

2012–20161, która stanowi uzupełnienie dyrektywy 2011/36/UE w sprawie zapobiegania handlowi 

ludźmi i zwalczania tego procederu.  Realizacja tej strategii monitorowana będzie przez Komisję 

Europejską, a dokładniej przez urząd unijnego koordynatora ds. zwalczania handlu ludźmi.  

W strategii tej szczególną uwagę poświęcono zewnętrznemu wymiarowi handlu ludźmi i znaczeniu 

współpracy z państwami trzecimi.  Podkreślono w niej także kluczową rolę społeczeństwa 

obywatelskiego, w tym udziału organizacji społeczeństwa obywatelskiego w narodowych 

i ponadnarodowych systemach opieki nad ofiarami handlu ludźmi oraz przewidziano utworzenie 

platformy UE gromadzącej organizacje społeczeństwa obywatelskiego działające w państwach 

członkowskich i w wybranych państwach trzecich w obszarze ochrony ofiar i pomocy dla nich.  

 

W październiku 2012 r. Rada Europejska przyjęła konkluzje2, w których poparła strategię 

i potwierdziła zaangażowanie państw członkowskich na rzecz walki z handlem ludźmi.   

  

6 grudnia Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych przyjęła ponadto drugie 

sprawozdanie z realizacji w ramach przyjętego w 2009 r. dokumentu dotyczącego działań na temat 

wzmacniania zewnętrznego wymiaru w zakresie działań przeciwko handlowi ludźmi.  

Sprawozdanie to zawiera wykaz państw i regionów, z którymi UE powinna zawierać bardziej 

konkretne partnerstwa i w odniesieniu do których powinna wyraźnie określić dziedziny współpracy. 

Współpraca z tymi priorytetowymi krajami będzie miała na celu budowanie zdolności, w tym 

szkolenia i edukację, oraz będzie uwzględniać sytuację praw człowieka w danym kraju 

priorytetowym. Wykaz priorytetowych państw i regionów będzie regularnie aktualizowany. 

                                                 
1  http://ec.europa.eu/home-

affairs/doc_centre/crime/docs/trafficking_in_human_beings_eradication-2012_2016_en.pdf  
2  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/133202.pdf  

http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/trafficking_in_human_beings_eradication-2012_2016_en.pdf
http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/trafficking_in_human_beings_eradication-2012_2016_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/133202.pdf
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15. Zagwarantowanie propagowania praw człowieka w wymiarze zewnętrznym polityki 

zatrudnienia i polityki społecznej  

 

Podstawowe normy pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) zawarto w ośmiu 

podstawowych konwencjach tej organizacji. UE propaguje ratyfikację i skuteczne wdrożenie tych 

konwencji poprzez współpracę z MOP, w tym poprzez uczestniczenie w trwających dyskusjach na 

temat norm pracy i w pracach organów kontroli MOP. Jednocześnie, w zakresie wytyczonym 

zewnętrznym wymiarem polityki zatrudnienia i polityki społecznej UE propaguje – w swych 

kontaktach z krajami partnerskimi – zasady godnej pracy, w tym poszanowanie dla podstawowych 

konwencji MOP, poprzez dwustronne i regionalne dialogi polityczne i realizację projektów 

w dziedzinie pomocy rozwojowej. 

Podjęte w ostatnich latach wspólne wysiłki MOP i wspólnoty międzynarodowej, w tym UE, 

przyczyniły się do poczynienia przez Mjanmę/Birmę postępów, jeśli chodzi o wdrożenie Konwencji 

MOP dotyczącej pracy przymusowej (konwencja nr 29). Postępy te zostały uznane przez 

Międzynarodową Konferencję Pracy w czerwcu 2012 r. 

Na szczeblu globalnym przywódcy grupy G-20, którzy spotkali się w Los Cabos, Meksyk, 

w czerwcu 2012 r., podkreślili, że reformy strukturalne, które są w pełni zgodne z podstawowymi 

zasadami i prawami pracy, mogą odegrać istotną rolę w stymulowaniu wzrostu gospodarczego oraz 

zwiększaniu możliwości zatrudnienia i mobilności.  

Na szczeblu regionalnym podstawowe normy pracy MOP były omawiane podczas Forum spójności 

społecznej UE–CELAC (Ameryka Łacińska i Karaiby) w Argentynie 15 i 16 października 2012 r., 

oraz podczas 4. posiedzenia ministrów pracy i zatrudnienia państw ASEM w Hanoi, Wietnam, 25 

i 26 października 2012 r.  
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W 2012 r. UE rozmawiała na temat praw pracy i skutecznego wdrażania już ratyfikowanych 

podstawowych konwencji MOP z państwami takimi jak Kolumbia, Gruzja (w obu przypadkach 

dotyczyło to Konwencji nr 87 dotyczącej wolności związkowej i Konwencji nr 98 o prawie do 

rokowań zbiorowych) i Uzbekistan (Konwencja nr 182 dotycząca najgorszych form pracy dzieci).  

W europejskiej polityce sąsiedztwa (EPS) podkreślono potrzebę dalszych działań na rzecz 

ratyfikacji lub skutecznego wdrożenia podstawowych konwencji MOP. Dano temu wyraz 

w szeregu nowych planów działania w zakresie EPS, które zostały uzgodnione w 2012 r., np. 

w odniesieniu do stosunków z Marokiem, Tunezją i Jordanią (w przypadku tego ostatniego kraju 

plan działania wszedł w życie w październiku 2012 r.).  

UE bierze również aktywny udział w procesie Rio+20 i w działaniach następczych z nim 

związanych, wspierając godną pracę dla wszystkich, w tym tworzenie miejsc pracy, gwarancje 

praw pracy, ochrona socjalna i dialog społeczny. Analizuje również, jak najlepiej włączyć ochronę 

socjalną – ważny element polityki rozwojowej UE – do agendy rozwoju na okres po 2015 r.  

Ponadto – poprzez cztery wspólnie zarządzane projekty, które zakończyły się na przełomie 2012 

i 2013 r. – wspierany był dialog polityczny w krajach rozwijających się dotyczący dziedzin takich 

jak wskaźniki godnej pracy, ochrona socjalna, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz wpływ handlu 

na zatrudnienie. Owe wspólnie zarządzane projekty obejmowały wsparcie dla platform dialogu 

politycznego, a także doskonalenie zdolności podmiotów rządowych i partnerów społecznych. 

Do skutecznego wdrożenia podstawowych konwencji MOP zachęcano także poprzez pomoc 

rozwojową. W tym kontekście w 2010 r. w ramach programu tematycznego „Inwestowanie 

w ludzi” realizowanego z instrumentu finansowania współpracy na rzecz rozwoju ogłoszono 

zaproszenie do składania wniosków pod hasłem „Zwalczanie pracy dzieci”, zapewniając 

finansowanie na działania takie jak: 
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– propagowanie skutecznego dialogu politycznego, który ma doprowadzić do wyeliminowania 

pracy dzieci, do zapewnienia, by ofiary tego procederu wróciły do edukacji w pełnym 

wymiarze, oraz zapewnienia ich ponownej integracji w społeczeństwie; 

–  wspieranie partnerstw i tworzenia sieci kontaktów między głównymi zainteresowanymi 

stronami, w szczególności podmiotami niepublicznymi i sektorem prywatnym. 15 projektom 

z 12 różnych krajów partnerskich przydzielono środki finansowe o łącznej wartości 11 mln 

EUR. Co więcej, w kontekście wspierania edukacji i likwidowania pracy dzieci dwa 

dwustronne programy krajowe w Bangladeszu otrzymały w sumie 20 mln EUR. 

Inne dwustronne projekty w dziedzinie pomocy realizowane w ramach różnych instrumentów 

finansowych również mają na celu propagowanie podstawowych norm pracy MOP: 

– w ramach instrumentu finansowania współpracy na rzecz rozwoju środki w wysokości 10 

mln EUR otrzymał projekt, w ramach którego finansowane będą społeczne inicjatywy 

w sektorze górnictwa w Boliwii. Działania, które mogą zostać objęte finansowaniem, 

obejmują: poprawę warunków pracy kobiet, pomaganie im w znalezieniu możliwości 

utrzymania swoich rodzin oraz zapobieganie pracy dzieci w sektorze górnictwa. Wsparcie 

obejmuje także budowanie zdolności i szkolenie w dziedzinie ram prawnych i norm pracy;  

– w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI) na sfinansowanie 

projektu mającego na celu propagowanie równości płci w Maroku przeznaczono 35 mln 

EUR w formie wsparcia budżetowego. Osobna część projektu dotyczy sprawiedliwych 

procedur zatrudniania i integracji kobiet w miejscu pracy w instytucjach publicznych. 
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V REALIZACJA PRIORYTETÓW UE W ZAKRESIE PRAW CZŁOWIEKA 

 

16. Zniesienie kary śmierci 

 

Stanowisko UE wobec kary śmierci jest zdecydowane i pryncypialne, a sama UE jest jednym 

z kluczowych podmiotów w kampanii na rzecz zniesienia kary śmierci na całym świecie. UE 

uważa, że zniesienie kary śmierci może przyczynić się do zwiększenia godności ludzkiej i do 

stopniowego rozwijania praw człowieka. Wytyczne UE w sprawie kary śmierci, zmienione 

w 2008 r., pozostają podstawowym instrumentem systematycznych działań wobec krajów spoza 

UE; wytyczne te zostaną zaktualizowane w 2013 r. 

 

W 2012 r. UE nadal podkreślała swój sprzeciw wobec kary śmierci i korzystała ze wszystkich 

dostępnych narzędzi dyplomatycznych, by propagować jej zniesienie. Dążenie do zniesienia kary 

śmierci na całym świecie jest jednym z najważniejszych priorytetów strategicznych ram i planu 

działania dotyczących praw człowieka i demokracji. 

 

Z okazji Europejskiego Dnia przeciwko Karze Śmierci i Światowego Dnia przeciwko Karze 

Śmierci przypadającego 10 października, UE i Rada Europy wydały wspólne oświadczenie, 

ponownie podkreślając swój sprzeciw wobec stosowania tej kary, niezależnie od okoliczności, oraz 

swoje zaangażowanie na rzecz jej zniesienia na całym świecie. Wysoka przedstawiciel wydała 

komunikat prasowy, w którym oświadcza: „Kara śmierci nie może odwrócić biegu przestępstwa, za 

które ją nałożono, ani też zadośćuczynić stracie ofiary. Powinna być reliktem przeszłości”. 

Delegatury UE na całym świecie uczciły tę okazję, organizując liczne seminaria, konferencje 

prasowe, wystawy i imprezy (w Genewie, Indiach, Japonii, na Tajwanie, w Gwatemali, Kenii, 

Jordanii, Gambii, Hong Kongu, Kazachstanie, Republice Konga, na Białorusi, w Etiopii itd.). 
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UE z zadowoleniem przyjęła ogłoszenie o zniesieniu kary śmierci w Connecticut wydane 25 

kwietnia 2012 r. Obecnie siedemnaście stanów USA zniosło karę śmierci. UE z zadowoleniem 

przyjęła również ratyfikację Protokołu fakultatywnego nr 2 do Międzynarodowego paktu praw 

obywatelskich i politycznych (ICCPR) przez parlament Mongolii (13 stycznia 2012 r.), jak również 

przystąpienie do tego samego instrumentu przez rząd Beninu (12 lipca 2012 r.). Z drugiej strony UE 

potępiła fakt, że kara śmierci nadal stosowana jest w innych stanach USA i w innych częściach 

świata. Przedmiotem szczególnej uwagi były Iran, Irak, Chiny i USA, jednak oświadczenia 

i démarche były stosowane wobec wielu innych krajów, w oparciu o minimalne standardy 

określone prawem międzynarodowym i Wytycznymi UE w sprawie kary śmierci. UE wyraziła 

również żal, że ponownie zaczęto przeprowadzać egzekucje w Japonii, Indiach i na Tajwanie. 

 

UE nadal zgłaszała sprzeciw wobec kary śmierci na wszystkich odpowiednich forach, 

w szczególności ONZ, OBWE i Rady Europy. Prowadząc szeroko zakrojone działania lobbingowe 

i informacyjne, UE wraz z jej państwami członkowskimi i krajami wyznającymi podobne poglądy 

aktywnie uczestniczyła w międzyregionalnym sojuszu propagującym rezolucję Zgromadzenia 

Ogólnego ONZ nr 67/176 (20 grudnia 2012 r.) wzywającą do wprowadzenia moratorium na 

wykonywanie kary śmierci. Rezolucja została przyjęta bezprecedensową liczbą 111 głosów za – co 

stanowi wzrost w porównaniu do podobnych rezolucji z lat 2007, 2008 i 2010 – 41 przeciw i 34 

głosami wstrzymującymi się. Działanie 16 lit. a) Planu działania dotyczącego praw człowieka 

i demokracji zostało zatem wykonane. 

 

W 2012 r. UE wydała w sumie osiem oświadczeń na forum Stałej Rady OBWE. Pięć tych 

oświadczeń dotyczyło indywidualnych przypadków związanych z karą śmierci w USA; 

w oświadczeniach tych UE wyraziła głębokie ubolewanie z powodu planowanych lub 

przeprowadzonych egzekucji. UE wezwała również wszystkie państwa-uczestników OBWE, aby 

poparły rezolucję ZO ONZ wzywającą do wprowadzenia globalnego moratorium na stosowanie 

kary śmierci. 10 października 2012 r. z okazji Europejskiego i Światowego Dnia przeciwko Karze 

Śmierci, UE wydała oświadczenie, w którym odniosła się też do dwóch przypadków planowanych 

egzekucji w Stanach Zjednoczonych. 
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Korzystając z Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka 

(EIDHR), UE wnosi zasadniczy wkład w prace organizacji społeczeństwa obywatelskiego na 

całym świecie na rzecz zniesienia kary śmierci. Jest to jeden z priorytetów tematycznych 

mieszczących się w ramach celu nr 3 tego instrumentu. Od 2007 r. w ramach EIDHR przyznano 

niemal 20 mln EUR na 35 projektów, mających na celu ograniczenie wykonywania kary śmierci, 

wprowadzenie na nią moratorium oraz jej zniesienie. Obecnie EIDHR wspiera na całym świecie 16 

projektów dotyczących zniesienia kary śmierci. U podstaw wyboru tych projektów leżało 

pragnienie osiągnięcia równowagi w działaniach prowadzonych w regionach, w których kara 

śmierci wciąż jest stosowana, takich jak USA, niektóre państwa afrykańskie, Chiny, Indie i Tajwan. 

Sprawozdanie „Skuteczna walka z karą śmierci” (ang. „Delivering on Death Penalty”), dostępne na 

stronie www.eidhr.eu/library, przedstawia kompleksowy obraz działań finansowanych z EIDHR, 

których celem jest walka z karą śmierci na całym świecie.  

 

Wykaz towarów poddanych kontroli wywozu zamieszczony w rozporządzeniu (WE) nr 

1236/2005 w sprawie handlu towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci lub 

do zadawania tortur, został zmieniony przez Komisję Europejską w grudniu 2011 r., aby objąć nim 

tiopental sodu i podobne substancje wykorzystywane do zastrzyków trucizny. Rozporządzenie 

(WE) nr 1236/2005 jest również obecnie poddawane przeglądowi, aby ocenić, czy konieczne będzie 

wprowadzenie dodatkowych środków, by zagwarantować, że unijne podmioty gospodarcze nie 

prowadzą działalności handlowej, która propaguje lub w inny sposób ułatwia wykonywanie kary 

śmierci w obcych krajach. 
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17. Eliminacja tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo 

karania 

 

Zgodnie z wytycznymi UE w sprawie tortur, Unia Europejska jest głęboko zaangażowana 

w dalsze wspieranie całkowitego zakazu tortur oraz okrutnego, nieludzkiego i poniżającego 

traktowania. UE wykorzystuje wszystkie możliwe formy dyplomacji i pomocy w ramach 

współpracy, aby wyeliminować tortury, a także wspiera finansowo organizacje społeczeństwa 

obywatelskiego na całym świecie, które działają na rzecz zapobiegania torturom i udzielają pomocy 

ofiarom tortur. W 2012 r. UE nadal interweniowała – otwarcie lub w sposób poufny – 

w odniesieniu do indywidualnych przypadków w poszczególnych krajach. W regularnych dialogach 

dotyczących praw człowieka prowadzonych z krajami spoza UE organizacja ta konsekwentnie 

poruszała kwestię tortur i brutalnego traktowania. UE wydała wiele oświadczeń dotyczących tortur, 

w tym na forach wielostronnych, takich jak ONZ i OBWE; analizowała również sposoby i środki 

lepszej koordynacji swoich działań z działaniami Komitetu ONZ przeciwko Torturom (UN CAT) 

oraz Podkomitetu ONZ do spraw Zapobiegania Torturom (SPT). 

 

UE uważnie śledziła sprawę Daniela Cooka, obywatela USA skazanego na karę śmierci 
w Arizonie w 1988 r. Daniel Cook został skazany za zamordowanie swoich kolegów – Kevina 
Swaneya i Carlosa Cruz-Ramosa. UE interweniowała 6 lipca 2012 r., zwracając się do władz 
Arizony o złagodzenie wyroku Cooka w związku ze zdiagnozowaną u niego chorobą 
psychiczną.  
Cooka stracono 8 sierpnia 2012 r. Wysoka przedstawiciel / wiceprzewodnicząca Catherine 

Ashton wydała oświadczenie, w którym wyraziła „głębokie ubolewanie” z powodu egzekucji 

i przypomniała, że UE nawoływała do złagodzenia wyroku „na podstawie dowodów 

świadczących o poważnej chorobie psychicznej Daniela Cooka”. 
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W oświadczeniu wydanym z okazji Międzynarodowego Dnia Pomocy Ofiarom Tortur 26 

czerwca 2012 r. UE wezwała wszystkie państwa do wprowadzenia całkowitego i bezwarunkowego 

zakazu tortur, podkreśliła, że w walce z torturami i innym okrutnym, nieludzkim lub poniżającym 

traktowaniem albo karaniem, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy uwarunkowanej płcią, 

należy przyjąć podejście uwzględniające problematykę płci. UE wezwała wszystkie państwa, by 

stały się stronami Konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur (CAT) i Protokołu 

fakultatywnego do niej (OPCAT). W 2012 r. Laos, Nauru i Zjednoczone Emiraty Arabskie 

podpisały OPCAT. W oświadczeniu UE podkreślono również wagę, jaką organizacja ta 

przywiązuje do roli ONZ, Rady Europy i OBWE w zwalczaniu tortur i we wspieraniu jej ofiar, jak 

również oddano hołd nieustającym wysiłkom wielu organizacji pozarządowych i pojedynczych 

osób działających na rzecz zapobiegania torturom i łagodzenia cierpień ich ofiar. 

 

Podczas 67. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ (ZO ONZ) państwa członkowskie UE były 

współwnioskodawcami rezolucji potępiającej wszystkie formy tortur i innego okrutnego, 

nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, w tym zastraszania. Rezolucja została 

przedstawiona przez Danię i zatwierdzona w drodze konsensusu. Zgromadzenie Ogólne ONZ 

potępiło zatem każde działanie zmierzające do zalegalizowania tortur, zezwalania lub zgadzania się 

na nie, niezależnie od okoliczności, w tym ze względu na bezpieczeństwo narodowe lub na 

podstawie orzeczeń sądowych, oraz wezwało państwa, by zagwarantowały wyciąganie 

konsekwencji za wszelkie takie akty. 
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W marcu 2012 r. Rada zaktualizowała wytyczne UE w sprawie tortur oraz innego okrutnego, 

nieludzkiego i poniżającego traktowania albo karania. W zmienionym tekście podkreślono 

związek między tymi wytycznymi a innymi unijnymi wytycznymi dotyczącymi praw człowieka. 

Wielokrotnie uwypuklane jest wsparcie dla międzynarodowych i regionalnych mechanizmów, 

w tym „odpowiednie” wypełnianie ich zaleceń, z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych 

elementów: zapobiegania, rehabilitacji i walki z bezkarnością. Innymi istotnymi elementami 

dodanymi jest położenie nacisku na zakaz tortur i brutalnego traktowania w walce z terroryzmem, 

jak również wzmożone wysiłki ukierunkowane na zniwelowanie dyskryminacji w zwalczaniu tortur 

i brutalnego traktowania. 

 

Zaangażowanie UE w walkę z torturami oznacza również finansowanie projektów w tym zakresie 

prowadzonych przez grupy społeczeństwa obywatelskiego na całym świecie. W czerwcu 2012 r. 

w ramach EIDHR wystosowano globalne zaproszenie do składania wniosków pod hasłem „Walka 

z bezkarnością”. System ten, z budżetem w wysokości 16,2 mln EUR, ma wspierać działania 

społeczeństwa obywatelskiego przeciwko torturom i innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub 

poniżającemu traktowaniu albo karaniu, z położeniem nacisku na podejście łączące zapobieganie, 

rehabilitację i konsekwencje. Tematy w ramach globalnych zaproszeń do składania wniosków 

zostały tak wybrane, by wspierać politykę UE, a w szczególności wdrażanie wytycznych UE 

w sprawie tortur, przyjętych przez Radę Unii Europejskiej w 2001 r. i zmienionych w 2008 r. i 2012 

r. Znaczne środki finansowe przyznane na projekty w 2012 r. przyczyniły się do zwiększenia 

globalnej świadomości o podstawowych przyczynach tortur, zwiększyły potencjał urzędników 

państwowych w zakresie zapobiegania torturom i brutalnemu traktowaniu oraz zwalczania tych 

zjawisk, jak również wspierania rehabilitacji ofiar tortur. 
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18. Skuteczne wspieranie obrońców praw człowieka 

 

Obrońcy praw człowieka są kluczowymi partnerami w działaniach UE na rzecz ochrony 

i promowania praw człowieka na całym świecie. Zgodnie z Wytycznymi UE w sprawie obrońców 

praw człowieka z 2004 r. UE niezmiennie popiera wszystkie osoby odważnie monitorujące prawa 

człowieka i starające się zwalczać ich naruszanie. 

 

Praca tych działaczy nabiera coraz większego znaczenia w sytuacji, w której w wielu miejscach 

propagowanie praw człowieka spotyka się z rosnącą wrogością. Kampanie oczerniające organizacje 

pozarządowe, ograniczenia w dostępie do funduszy zagranicznych oraz pogróżki i przemoc wobec 

społeczeństwa obywatelskiego ze strony podmiotów niepublicznych czy kontrola ze strony 

organów rządowych to tylko kilka przykładów wyzwań, przed jakimi stają obrońcy praw człowieka 

w swojej codziennej pracy. Bardzo niepokojącą tendencją jest atakowanie i prześladowanie 

obrońców prawa do ziemi i działaczy na rzecz praw człowieka zajmujących się kwestiami ochrony 

środowiska. 

 

W 2012 r. wytyczne w zakresie obrońców praw człowieka nadal były głównym punktem 

odniesienia w stosunkach z krajami partnerskimi na wszystkich szczeblach, jak również 

w działaniach UE na wielostronnych forach zajmujących się prawami człowieka. W szczególności 

przypadki związane z obrońcami praw człowieka zostały omówione podczas 25 dialogów 

dotyczących praw człowieka przeprowadzonych w 2012 r. UE wydała również 19 oświadczeń 

lokalnych, 17 oświadczeń wysokiej przedstawiciel / wiceprzewodniczącej i 11 démarche 

poświęconych konkretnie sytuacji obrońców praw człowieka, w których odniosła się do głośnych 

spraw, w tym dotyczących m.in. Malali Yousafzai w Pakistanie, Nabeela Rajaba oraz Abdulhadiego 

al-Khawajy w Bahrajnie i Alesia Białackiego na Białorusi. 
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Misje UE w państwach trzecich nadal odgrywały kluczową rolę w przekształcaniu wytycznych 

w zakresie obrońców praw człowieka w konkretne działania. Unijni dyplomaci podejmowali 

różnorakie działania, aby wesprzeć obrońców praw człowieka, w tym przeprowadzając 

monitorowanie rozpraw sądowych (sprawa Hilala Mammadowa w Azerbejdżanie) i odbywając 

wizyty na miejscu (wizyta ambasadorów UE w stanie San Luis Potosí w Meksyku oraz wizyta 

doradców politycznych UE stanie Kalifornia Dolna i w stanie Michoacán). Doroczne spotkania 

obrońców praw człowieka i unijnych dyplomatów stały się ugruntowaną praktyką. Mianowano 

dziewięćdziesięciu siedmiu unijnych urzędników łącznikowych ds. obrońców praw człowieka – 92 

z nich ma siedzibę w delegaturach UE. 

 

W wymiarze wielostronnym UE była zaangażowana w spotkania koordynacyjne z innymi 

organizacjami międzynarodowymi i podmiotami sprawującymi mandaty (m.in. z Radą Europy, 

ONZ i OBWE) poświęcone kwestii obrońców praw człowieka. 

 

W 2012 r. zintensyfikowano wysiłki ukierunkowane na przygotowanie unijnej inicjatywy na rzecz 

czasowej zmiany miejsca zamieszkania obrońców praw człowieka, którzy pilnie potrzebują 

ochrony. W lutym 2012 r. Komisja opublikowała analizę katalogującą obecne inicjatywy w Europie 

i poza nią oraz przedstawiającą zalecenia w sprawie potencjalnej wartości dodanej unijnego 

systemu tymczasowej zmiany miejsca zamieszkania zagrożonych obrońców praw człowieka. 

Podstawowym celem byłoby stworzenie elastycznej ale stabilnej platformy między obecnymi 

inicjatywami, obrońcami praw człowieka, państwami członkowskimi, Komisją i ESDZ, która to 

platforma pozwoliłaby koordynować wsparcie, katalogować zasoby, udzielać porad prawnych, 

ułatwiać wymianę najlepszych praktyk i zapełniać wszelkie luki w ochronie. W ramach rocznego 

programu działania EIDHR na fazę pilotażową w latach 2012–2013 przeznaczono 1 mln EUR. 

Oczekuje się, że system ten zacznie funkcjonować w 2013 r. 
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Znaczne fundusze z EIDHR są przeznaczane na wsparcie obrońców praw człowieka. Większość 

tego wsparcia, również w sytuacjach nadzwyczajnych, kierowana jest do obrońców praw człowieka 

za pośrednictwem wyspecjalizowanych organizacji pozarządowych. Sprawozdanie zatytułowane 

„Skuteczna pomoc obrońcom praw człowieka”, dostępne na stronie internetowej 

www.eidhr.eu/library, przedstawia kompleksowy obraz działań finansowanych z EIDHR na całym 

świecie. W ramach EIDHR finansowany jest szeroki wachlarz projektów, które zapewniają 

wszechstronną ochronę obrońcom praw człowieka znajdującym się w sytuacji zagrożenia; chodzi tu 

zarówno o projekty dotyczące poszczególnych regionów, jak i o projekty ukierunkowane na 

wybrane grupy obrońców znajdujących się w niebezpieczeństwie, takie jak dziennikarze, prawnicy, 

obrońcy kobiet, środowiska, ludności tubylczej, osób LGBTI czy praw człowieka w dziedzinie 

gospodarczo-społecznej. Komisja Europejska posiada również pulę środków finansowych, które 

umożliwiają jej bezpośrednie przydzielanie obrońcom praw człowieka doraźnych dotacji, których 

wartość nie przekracza 10 000 EUR. Do końca 2012 r. rozdzielono ponad 80 dotacji na łączną 

kwotę 655 500 EUR. Dzięki tym dotacjom udzielono bezpośredniego wsparcia ponad 300 

obrońcom praw człowieka znajdującym się w niebezpieczeństwie w ponad 20 krajach. Fundusze te 

mogą być przeznaczone na wspieranie obrońców (pojedynczych osób lub organizacji) na różne 

sposoby, przez zapewnienie pomocy medycznej, pokrywanie wydatków na pomoc prawną, zakupy 

materiałów służących ochronie biur i domów, umożliwianie zmiany miejsca zamieszkania w trybie 

pilnym zagrożonych działaczy oraz wspieranie rodzin uwięzionych lub zmarłych obrońców praw 

człowieka. 

 

Parlament Europejski również zdecydowanie staje po stronie obrońców praw człowieka. 

Podkomisja Praw Człowieka (DROI) często np. zaprasza obrońców praw człowieka do wygłaszania 

przemówień. Od 1988 r. Parlament Europejski, przyznając nagrodę im. Sacharowa za wolność 

myśli, honoruje wyjątkowych ludzi, którzy walczą z nietolerancją, fanatyzmem i uciskiem 

w szczególnie trudnych warunkach. W grudniu 2012 r. nagrodę otrzymało dwoje obywateli Iranu – 

Nasrin Sotoudeh, przebywająca w więzieniu obrończyni praw człowieka i prawniczka, oraz Jafar 

Panahi, reżyser filmowy, którego prace zwracają uwagę na ciężki los ubogich ludzi w Iranie. 

http://www.eidhr.eu/library
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Małe dotacje dla obrońców praw człowieka: 
 
The Democratic Voice of Burma (Demokratyczny Głos Birmy (DVB)) to jedna z niewielu 
niezależnych sieci mediów działających w Mjanmie/Birmie, upowszechniająca niezależne 
wiadomości w tym kraju od ponad dziesięciu lat. Jej dziennikarze odegrali zasadniczą rolę 
w ujawnianiu gwałtów i represji panoszących się w tym państwie. Wielu dziennikarzy 
z Mjanmy/Birmy zapłaciło wysoką cenę za swoje zaangażowanie i spędziło wiele lat za kratami. 
W marcu 2012 r. w ramach EIDHR w trybie pilnym przekazano dotację w wysokości 10 000 EUR 
dziewięciu dziennikarzom DVB, którzy zostali wypuszczeni po ogłoszeniu styczniowej amnestii. 
Fundusze te zostały przeznaczone na pilną pomoc medyczną, aby pomóc im w powrocie do 
zdrowia po przebywaniu w surowych warunkach aresztu. Fundusze te umożliwiły im również 
wznowienie pracy w tym kluczowym momencie przemian w Mjanmie/Birmie. 

 

Studium przypadku: Filipiny – monitorowanie procesu sądowego obrońcy praw człowieka 
 
Temogen Tulawie jest byłym okręgowym przewodniczącym Consortium of Bangsamoro Civil 
Society (CBCS) – koalicji organizacji społeczeństwa obywatelskiego w prowincji Sulu; Tulawie 
pomógł założyć lokalną organizację, aby chronić prawa społeczności muzułmańskich cierpiących 
z powodu operacji wojskowych. 
 
22 lipca 2009 r. sąd okręgowy w Jolo postawił Tulawie zarzuty „wielokrotnego udaremnionego 
zabójstwa” oraz „usiłowania zabójstwa”. Zarzuty wobec niego odnoszą się do incydentu 
bombowego w okręgu Patikul w prowincji Sulu z 13 maja 2009 r., podczas którego rannych zostało 
dwanaście osób, w tym gubernator Sulu, Abdusakur Tan. Zgodnie z informacjami podanymi przez 
organizacje pozarządowe dowody przeciwko Tulawie oparte są na wymuszonych zeznaniach 
dwóch osób, które wraz z nim rzekomo uczestniczyły w spisku. 13 stycznia 2012 r. Tulawie, który 
się przedtem ukrywał, został aresztowany w mieście Davao. 23 sierpnia 2012 r. Sąd Najwyższy 
orzekł, że postępowanie procesowe należy przenieść do Sądu Okręgowego w Manili. 
 
Unijny urzędnik łącznikowy z delegatury na Filipinach odwiedził Tulawie w więzieniu w Davao, 
uczestniczył w naradzie w sprawie tego przypadku wraz z adwokatami obrony, organizacjami 
pozarządowymi zajmującymi się prawami człowieka i członkami rodziny, jak również złożył 
wizytę sędziemu Sądu Okręgowego w Davao, aby dowiedzieć się o kolejne etapy postępowania 
i wyrazić poparcie UE dla tego obrońcy praw człowieka, przy pełnym poszanowaniu systemu 
sądowniczego Filipin. 
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19. Promowanie i ochrona praw dzieci 

 

Dzieci 

 

UE nadal priorytetowo traktuje promowanie i ochronę praw dzieci. W 2012 r. UE przeprowadziła 

na całym świecie kampanię lobbingową, aby propagować ratyfikację dwóch protokołów 

fakultatywnych do Konwencji ONZ o prawach dziecka, jak również konwencją nr 182 

Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącą najgorszych form pracy dzieci.  

 

W lutym 2012 r. UE rozpoczęła przegląd Wytycznych UE w sprawie promowania i ochrony 

praw dziecka. Państwa członkowskie, instytucje UE, organizacje międzynarodowe i regionalne 

oraz organizacje pozarządowe uczestniczyły w konferencji poświęconej temu tematowi. 

Zaplanowano, że proces przeglądu zakończy się w 2013 r. 

 

Ponadto w październiku 2012 r. UE oraz UNICEF i organizacja Save the Children zorganizowały 

dwudniowe szkolenie dotyczące praw dzieci dla około 30 osób z instytucji UE i państw 

członkowskich. 

 

Za pośrednictwem EIDHR Komisja Europejska przeznaczyła na lata 2007–2013 orientacyjną 

kwotę w wysokości 11 mln EUR, aby wesprzeć projekty społeczeństwa obywatelskiego dotyczące 

praw dzieci. Projekty są realizowane na całym świecie, aby promować i chronić prawa dzieci. 
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Komisja Europejska zapewniła dalsze wsparcie na rzecz programów społeczeństwa obywatelskiego 

na całym świecie w ramach programu tematycznego „Inwestowanie w ludzi”. Za pomocą tego 

instrumentu UE i UNICEF finansowały również projekt mający na celu zwiększenie odsetka 

rejestracji urodzeń w Nigerii, Burkinie Faso, Mjanmie, Mozambiku, Ugandzie, na Kiribati, Vanuatu 

i Wyspach Salomona. Dopilnowanie rejestracji urodzin pozwoli znacznie większej liczbie dzieci na 

dostęp do opieki zdrowotnej i da możliwość uczęszczania do szkoły i głosowania w wyborach po 

osiągnięciu odpowiedniego wieku. 

 

W 2012 r. UE i UNICEF połączyły również siły, aby zmierzyć się z niedożywieniem w pięciu 

krajach azjatyckich i czterech afrykańskich oraz aby zrealizować w Jordanii doraźne programy 

edukacyjne na rzecz uchodźców syryjskich, jak również dzieci w społecznościach przyjmujących. 

 

Z programu „Inwestowanie w ludzi” przeznaczono również 41 mln EUR na sfinansowanie 

wystosowanego pod koniec 2012 r. globalnego zaproszenia do składania wniosków, których celem 

ma być wyeliminowanie przemocy wobec dzieci. Zgodnie z unijnymi strategicznymi ramami 

i planem działania dotyczącymi praw człowieka i demokracji UE zaczęła też przygotowywać 

ukierunkowaną kampanię dotyczącą kwestii przemocy wobec dzieci. 

 

UE omawiała również prawa dzieci, w szczególności wymiar sprawiedliwości dla nieletnich, 

w trakcie dialogów politycznych z państwami trzecimi (np. Rosją, Izraelem / Palestyną, 

Republiką Mołdawii, Brazylią). Wraz z grupą państw z Ameryki Łacińskiej UE negocjowała 

doroczną rezolucję w sprawie praw dziecka na forum Rady Praw Człowieka ONZ i 67. ZO ONZ; 

w rezolucji tej położono specjalny nacisk na dzieci ludności tubylczej. 

http://europa.eu/legislation_summaries/development/general_development_framework/r12547_en.htm
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UE uczyniła prawa dzieci dziedziną priorytetową w ponad 60 strategiach dla poszczególnych 

krajów dotyczących praw człowieka na całym świecie. 

 

Dzieci w konfliktach zbrojnych 

 

Badanie z 2012 r. dotyczące pomocy dzieciom, które ucierpiały w konfliktach zbrojnych pokazało, 

że łączna kwota wkładów UE i państw członkowskich w latach 2008–2012 wyniosła niemal 300 

mln EUR. Pomoc ta obejmowała wspieranie rehabilitacji i reintegracji dzieci w krajach 

o niespokojnej sytuacji, wymienionych w wykazie przez Sekretarza Generalnego ONZ. 

Przykładowo UE oraz UNICEF i MOP współpracowały na rzecz reintegracji byłych dzieci-

żołnierzy w Mjanmie/Birmie. 

 

W 2012 r. uruchomiono nową wieloletnią unijną linię finansowania specjalnie poświęconą 

dzieciom, które ucierpiały w konfliktach zbrojnych. Jako że Pokojowa Nagroda Nobla została 

przyznana UE za ponad sześćdziesięcioletni wkład w propagowanie pokoju i pojednania, 

demokracji i praw człowieka w Europie, UE postanowiła przeznaczyć otrzymane pieniądze na 

pomoc dzieciom, które ucierpiały w konfliktach zbrojnych. Komisja Europejska dorzuciła kwotę 

równą wysokości nagrody, co w sumie dało 2 mln EUR na wsparcie projektów humanitarnych 

w dziedzinie edukacji w sytuacjach nadzwyczajnych. W 2012 r. wystosowano dwa dodatkowe 

zaproszenia do składania wniosków w ramach Instrumentu na rzecz Stabilności i programu 

„Inwestowanie w ludzi”. 
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W lipcu 2012 r. na posiedzeniu Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa – w którym uczestniczyła 

ówczesna specjalna przedstawiciel Sekretarza Generalnego ONZ Radhika Coomaraswamy – 

omawiano sposób postępowania z podmiotami uparcie naruszającymi prawa dzieci, jak również 

kwestie ochrony dzieci w Syrii. 

UE podjęła dalsze kroki, aby uwzględniać ochronę dzieci w swoich operacjach zarządzania 

kryzysowego. Na przykład UE poświęciła odpowiednią uwagę kwestiom ochrony dzieci 

w trwających konfliktach zbrojnych, w tym w Syrii i Mali. Jeśli chodzi o Syrię, w konkluzjach 

Rady z października i grudnia 2012 r. UE wezwała do ochrony grup najbardziej zagrożonych, 

w tym dzieci. 

W grudniu 2012 r. UE oraz UNICEF, DPKO, Biuro Specjalnego Przedstawiciela ONZ ds. dzieci 

w konfliktach zbrojnych i NATO przeprowadzili dyskusje na szczeblu ekspertów w sprawie 

proponowanego wstępnego uruchomienia modułu szkoleniowego dotyczącego ochrony dzieci, 

który został przygotowany we współpracy z organizacją Save the Children. Moduł ten powinien 

być gotowy w 2013 r. 

W listopadzie 2012 r. Parlament Europejski zorganizował dwie imprezy: seminarium Podkomisji 

Praw Człowieka dotyczące praw dziecka – z okazji Roku Janusza Korczaka, obchodzonego 

w Polsce w 2012 r. – oraz warsztaty dotyczące dzieci w konfliktach zbrojnych, zorganizowane 

przez posła do Parlamentu Europejskiego Michaela Cashamana. 

 

Praca dzieci 

 

W 2012 r. UE zrealizowała 15 projektów, aby zapobiec pracy dzieci, korzystając z funduszy 

w wysokości 11,1 mln EUR z programu „Inwestowanie w ludzi”. 

Zgodnie z planem działania (działanie 19(c)), UE rozpoczęła współpracę z MOP i z Brazylią 

w związku ze Światową Konferencją przeciwko Pracy Dzieci, która ma się odbyć w październiku 

2013 r.; w ramach tej współpracy pragnie w szczególności aby określić, jakie należy podjąć 

dodatkowe wysiłki, aby do 2016 r. wdrożyć haski plan działania na rzecz wyeliminowania 

najgorszych form pracy dzieci. 
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UE rozpoczęła analizę dotyczącą korzystania z dialogów na mocy artykułu 8 prowadzonych 

w ramach umowy z Kotonu z państwami AKP, aby osiągać postępy w wysiłkach 

podejmowanych na rzecz zakazu pracy dzieci na całym świecie. Komisja (DG ds. Handlu) 

również opracowuje badanie poświęcone handlowi i najgorszym formom pracy dzieci na podstawie 

doświadczeń kompetentnych organizacji międzynarodowych. Badanie zostanie opublikowane 

w 2013 r. UE – w szczególności w ramach jej strategii dotyczącej praw człowieka – nadal 

z różnymi krajami, w tym z Uzbekistanem omawiała sposoby wyeliminowania pracy dzieci. 

 

20. Ochrona praw kobiet oraz ochrona przed przemocą uwarunkowaną płcią 

 

W lutym 2012 r. odbyło się 56. posiedzenie Komisji ds. Statusu Kobiet (CSW). Komisja ta jest 

zasadniczym organem ONZ kształtującym politykę w zakresie równouprawnienia płci i awansu 

kobiet. W 2012 r. kwestią priorytetową dla Komisji było upodmiotowienie kobiet wiejskich i ich 

rola w wyeliminowaniu ubóstwa i głodu, zrównoważony rozwój i bieżące wyzwania. Lutowe 

posiedzenie charakteryzowały trudne dyskusje; nie osiągnięto porozumienia w sprawie konkluzji 

CSW. UE rozpoczęła przygotowania do 57. posiedzenia CSW, na którym tematem priorytetowym 

jest „Wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet i dziewcząt i zapobieganie takiej 

przemocy”. Wiąże się to z wczesnymi kampaniami informacyjnymi skierowanymi do wyznających 

podobne wartości lub potencjalnie wyznających podobne wartości państw i grup społeczeństwa 

obywatelskiego. 
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W kwietniu 2012 r. UE (ESDZ i Komisja Europejska) oraz Jednostka Organizacji Narodów 

Zjednoczonych ds. Równości Płci i Uwłasnowolnienia Kobiet (UN Women) podpisały nowy 

protokół ustaleń. Stanowi on podstawę partnerstwa mającego na celu realizację kluczowych 

zobowiązań międzynarodowych dotyczących równouprawnienia płci i upodmiotowienia kobiet. 

Partnerstwo ma również pomóc w budowie świata, w którym społeczeństwa wolne są od 

dyskryminacji uwarunkowanej płcią, gdzie kobiety i mężczyźni mają równe szanse, gdzie 

gwarantowany jest wszechstronny rozwój gospodarczy i społeczny kobiet i dziewcząt, gdzie 

osiągnięto równouprawnienie płci i upodmiotowienie kobiet i gdzie prawa kobiet są przestrzegane 

przy podejmowaniu wszelkich wysiłków wspierających rozwój, prawa człowieka, pokój 

i bezpieczeństwo. 

 

UE aktywnie działa w kwestii kobiet, pokoju i bezpieczeństwa w ponad 70 państwach. UE wydaje 

rocznie ok. 200 mln EUR na opracowywanie i realizację krajowych planów działania, finansowanie 

organizacji pozarządowych, a także organizowanie szkoleń dla agencji rządowych. ESDZ 

zorganizowała dwa posiedzenia nieformalnej grupy zadaniowej ds. rezolucji Rady Bezpieczeństwa 

ONZ nr 1325 w sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa. Aby osiągnąć wymierne wyniki, 

ugruntowano współpracę z organizacjami międzynarodowymi i regionalnymi (w szczególności 

z ONZ, NATO, OBWE, LPA i UA). Kontynuowano ścisłą współpracę w ramach partnerstwa G8. 

UE zobowiązała się promować równe i pełne uczestnictwo kobiet w negocjacjach pokojowych 

i budowaniu pokoju. 
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W maju 2012 r. Komisja i wysoka przedstawiciel przyjęły pakiet dotyczący europejskiej polityki 

sąsiedztwa. Podsumowuje się w nim osiągnięcia w polityce, zarówno we wschodnich, jak 

i południowych krajach partnerskich. W dotyczącym go dokumencie strategicznym podkreślono, że 

budowanie trwałej demokracji oznacza również zagwarantowanie równouprawnienia płci 

i zwiększenie uczestnictwa kobiet w życiu politycznym i gospodarczym. W niektórych krajach 

nowe przepisy ustawodawcze, które miały zagwarantować lepszą równowagę płci w parlamencie, 

napotkały opór i przez to nie udało się osiągnąć zamierzonego efektu. W dokumencie strategicznym 

podkreślono również, że kobiety były kluczową siłą sprawczą podczas arabskiej wiosny i że nie 

powinny one tracić na dalszej transformacji. W całym tym regionie UE będzie kontynuowała 

wysiłki ukierunkowane na wspieranie praw kobiet oraz na dopilnowanie, by równouprawnienie płci 

było uwzględniane we wszystkich odnośnych działaniach w zakresie współpracy, jak również 

będzie promowała skuteczne działania przeciw handlowi ludźmi. 

 

We wrześniu 2012 r. Partnerstwo na rzecz jednakowej przyszłości zostało zainicjowane przy 

okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Jako członek-założyciel UE zobowiązała się podejmować 

praktyczne inicjatywy na rzecz zwiększenia udziału kobiet w życiu politycznym oraz do 

wzmocnienia ich pozycji gospodarczej. 

 

W październiku 2012 r. Komisja przyjęła swój roczny pakiet dotyczący rozszerzenia. W odnośnym 

dokumencie strategicznym podkreślono, że kluczowym wyzwaniem dla większości państw 

objętych procesem rozszerzenia jest ulepszenie sposobu postępowania organów ścigania 

w odniesieniu do pewnych kwestii np. przemocy uwarunkowanej płcią. Sprawozdania z postępów 

odnoszące się do poszczególnych krajów zawierają ocenę dostosowania krajów do dorobku 

prawnego w dziedzinie równouprawnienia płci i wdrażania tego dorobku. Sprawozdania te 

obejmują w szczególności kwestie związane z uczestnictwem kobiet w rynku pracy i z równowagą 

płci w procesie podejmowania decyzji gospodarczych i politycznych oraz z przemocą 

uwarunkowaną płcią i potencjałem administracyjnym. 
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W październiku 2012 r., podczas imprezy zamykającej projekt dotyczący kobiet i rozwiązywania 

konfliktów, wspierany przez Instrument UE na rzecz Stabilności, na forum Parlamentu 

Europejskiego zostało przedstawione przez fundację Kvinna till Kvinna sprawozdanie pt. Równe 

prawa – Trwały pokój. W sprawozdaniu określono najważniejsze przeszkody w uczestniczeniu 

kobiet w procesie pokojowym. 

 

W listopadzie 2012 r. prawa człowieka i problematyka płci znalazły się w porządku obrad i we 

wspólnych konkluzjach Komitetu Sterującego UE–ONZ ds. Zarządzania Kryzysowego (po raz 

pierwszy od 2009 r.). 

 

Polityka rozwojowa UE nadal pomagała czynić postępy w zakresie równouprawnienia płci 

i upodmiotowienia kobiet. Plan działania UE pt. „Równość płci i wzmacnianie pozycji kobiet 

w kontekście pomocy rozwojowej na lata 2010–2015” zawiera zobowiązania Komisji, ESDZ 

i państw członkowskich dotyczące wspierania wysiłków podejmowanych przez kraje rozwijające 

się, aby zwiększyć równouprawnienie i upodmiotowienie kobiet. W listopadzie 2012 r. 

opublikowane zostało drugie sprawozdanie z realizacji wspomnianego planu działania UE. 

Stwierdza się w nim, że poczyniono dalsze postępy, na przykład jeśli chodzi o dostępność 

wskaźników według kryterium płci oraz poszerzenie z krajami partnerskimi politycznego 

i strategicznego dialogu na temat równouprawnienia płci; jednak niektórym wyzwaniom, takim jak  

dostępność zdolności technicznych i wiedzy technicznej na poziomie krajowym, trzeba jeszcze 

stawić czoła. Ponadto, potrzebne są dalsze postępy w kierunku osiągnięcia ambitnego celu, jakim 

jest doprowadzenie do tego, by 75% pomocy służyło przede wszystkim lub w dużym stopniu 

równouprawnieniu płci i upodmiotowieniu kobiet.  

Kolejne sprawozdanie z realizacji planu działania ma zostać przedstawione w 2013 r., kiedy to 

zostanie również przeprowadzona śródokresowa ocena uwzględniania aspektu płci w politykach UE. 

 



 
9431/13  ap/MW/km 89 
ZAŁĄCZNIK DG C   PL 

W ramach prowadzanych operacji humanitarnych Komisja Europejska nadal udzielała wsparcia 

ofiarom przemocy uwarunkowanej płcią. 

 

W 2012 r. podjęto dodatkowe wysiłki, aby zwiększyć odsetek kobiet w ESDZ. W sumie kobiety 

stanowią 29% personelu w siedzibie służby i 19,2% szefów delegatur UE (w tym w Jemenie, 

Jordanii i Senegalu). Wśród jedenastu specjalnych przedstawicieli UE są dwie kobiety. W kwietniu 

2012 r. został mianowany doradca ESDZ ds. płci. 

 

21. Przestrzeganie międzynarodowego prawa humanitarnego 

 

Zobacz s. 122. 

 

22. Korzystanie z praw człowieka przez osoby LGBTI 

 

Na całym świecie ludzie doświadczają dyskryminacji i przemocy z powodu swojej orientacji 

seksualnej lub tożsamości płciowej. Stosunki seksualne między osobami dorosłymi tej samej płci 

wyrażającymi na nie zgodę nadal są penalizowane w 76 krajach, w tym w co najmniej pięciu przez 

karę śmierci. 

 

UE zdecydowanie działa na rzecz uprawnienia wszystkich ludzi do korzystania z pełnego zakresu 

praw człowieka bez dyskryminacji. Aby podkreślić tą determinację i umożliwić personelowi UE 

promowanie i ochronę praw człowieka każdej osoby, niezależnie od orientacji seksualnej lub 

tożsamości płciowej, w czerwcu 2010 r. UE przyjęła „Zestaw narzędzi służących promowaniu 

i ochronie wszystkich praw człowieka przysługujących lesbijkom, gejom, biseksualistom i osobom 

transgenderowym (LGBT)”. Zgodnie z nowym planem działania UE dotyczącym praw człowieka, 

przyjętym przez Radę 25 czerwca 2012 r., unijny zestaw narzędzi dotyczący osób LGBT 

zostanie opracowany w pierwszej połowie 2013 r. jako publiczne wytyczne UE. 
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17 maja 2012 r. z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Homofobią, wysoka przedstawiciel 

Catherine Ashton wydała oświadczenie w imieniu UE, podkreślając, że „w kwestii praw lesbijek, 

gejów, osób biseksualnych, transseksualnych i interseksualnych nie chodzi o ustanawianie nowych 

praw dla jednej grupy osób. Chodzi o stosowanie tych samych praw człowieka wobec każdej osoby, 

wszędzie i bez dyskryminacji”. 

 

W 2012 r. UE nadal była aktywnie zaangażowana w wysiłki wielostronne, w szczególności 

podejmowane w ramach ONZ, zmierzające do walki z dyskryminacją, w tym ze względu na 

orientację seksualną lub tożsamość płciową. 7 marca 2012 r. UE aktywnie uczestniczyła w panelu 

Rady Praw Człowieka pod hasłem „Koniec przemocy i dyskryminacji warunkowanych orientacją 

seksualną i tożsamością płciową”. W trakcie panelu omawiano sprawozdanie na ten temat zlecone 

przez Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka, zgodnie z postulatem zawartym 

w przełomowej rezolucji Rady Praw Człowieka z 2011 r. UE poparła również przyznanie grupom 

reprezentującym lesbijki, gejów, osoby biseksualne i transpłciowe statusu konsultanta ONZ 

w Komitecie Organizacji Pozarządowych Rady Gospodarczo-Społecznej ONZ. 11 grudnia 

międzyregionalna podstawowa grupa ds. LGBTI, w skład której wchodzi UE i niektóre jej państwa 

członkowskie, zorganizowała w ONZ imprezę pod hasłem „Przywódcy w walce z homofobią”, 

w której udział wzięli m.in. Sekretarz Generalny ONZ, Desmond Tutu i dwoje celebrytów – 

Yvonne Chaka Chaka i Ricky Martin – oraz trzech obrońców praw człowieka. Była to czwarta 

i najbardziej udana edycja tej imprezy. Czytelne było przesłanie, że osoby LGBTI mają prawo 

korzystać z tych samych praw, co wszystkie inne osoby. Poprzedniego dnia delegatura UE 

organizowała imprezę z udziałem afrykańskich obrońców praw człowieka osób LGBTI, która była 

dowodem uznania prac UE w Afryce oraz wychwalała również znaczenie cichej dyplomacji 

w kwestiach LGBTI. 
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Na szczeblu regionalnym UE nadal wspierała działania Rady Europy w zakresie praw człowieka osób 

LGBTI, w szczególności za pośrednictwem zalecenia Rady Europy w sprawie środków służących 

zwalczaniu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową, przyjętego 31 

marca 2010 r. UE aktywnie uczestniczyła w zorganizowaniu we wrześniu 2012 r. imprezy 

towarzyszącej pod hasłem „Monitorowanie przejawów nietolerancji i dyskryminacji wobec osób 

LGBT” na dorocznym Spotkaniu Przeglądowym OBWE w zakresie Wymiaru Ludzkiego. 

 

Na szczeblu dwustronnym UE nadal wykorzystywała dialogi dotyczące praw człowieka 

z państwami trzecimi, by propagować niedyskryminowanie osób LGBTI; posłużono się też kilkoma 

oświadczeniami publicznymi i démarche, aby przedstawić stanowisko UE w kwestii LGBTI, w tym 

sprzeciw wobec działań homofobicznych i poparcie depenalizacji relacji homoseksualnych. W tym 

kontekście UE monitoruje i uwypukla niepokojące tendencje do homofobii, m.in. w niektórych 

krajach afrykańskich i w Rosji. 

 

UE, za pośrednictwem EIDHR, nadal wspierała kilka organizacji broniących praw osób LGBTI, 

wzmacniając ich pozycję, aby mogły one walczyć z homofobicznym prawem i dyskryminacją osób 

LGBTI, zwiększać szeroką świadomość społeczną co do dyskryminacji i przemocy, których 

doświadczają osoby mające odmienną orientację seksualną, zwalczać tę przemoc i świadczyć 

doraźną pomoc (od pomocy psychospołecznej i lekarskiej, po mediacje i pomoc w reintegracji) 

osobom potrzebującym takiego wsparcia. W 2012 r. zostały również uruchomione fundusze 

nadzwyczajne EIDHR na rzecz ochrony zagrożonych obrońców praw człowieka np. by chronić 

prawników broniących osób LGBTI w Kamerunie. Od września 2012 r. regionalny projekt EIDHR 

wspiera obrońców praw osób LGBTI we francuskojęzycznej Afryce, a nowy panafrykański projekt 

dotyczący obrońców praw człowieka obejmuje właśnie osoby LGBTI jako jedną z najbardziej 

zagrożonych grup. 
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23. Wolność religii lub przekonań 

 

Zgodnie ze zobowiązaniami podjętymi w poprzednich latach i z odnośnymi konkluzjami Rady w tej 

kwestii przyjętymi w 2009 i 2011 r., UE nadal angażowała się w promowanie i obronę wolności 

religii lub przekonań na całym świecie. 

 

Nietolerancja i dyskryminacja ze względu na religię, jak również przemoc motywowana religią, 

były bacznie obserwowane w delegaturach UE i w siedzibie instytucji. Brutalne ataki na kilka 

społeczności religijnych w Europie i poza nią zostały potępione na najwyższych szczeblach. We 

wspólnym oświadczeniu z 20 marca 2012 r. dotyczącym zabójstw w Tuluzie i ataków 

terrorystycznych w Iraku przewodniczący Rady Europejskiej i przewodniczący Komisji 

Europejskiej podkreślili, że w Europie, a właściwie na świecie nie ma miejsca na jakąkolwiek 

formę prześladowań i ataków przemocy wobec społeczności religijnych. Przewodniczący 

zaznaczyli, że Europa stoczyła długą i bolesną walkę, aby uzyskać wolność myśli, wolność religii 

i przekonań i poszanowanie jednostki. Te prawa człowieka i prawa podstawowe składają się na 

Kartę praw podstawowych, która jest trzonem wartości europejskich. Przewodniczący wyrazili 

również wolę UE, by nadal propagować te prawa. 

 

Dyskryminacja ze względu na religię lub przekonania jest stałym problemem we wszystkich 

regionach świata, a w wielu krajach osoby należące do konkretnych społeczności religijnych lub 

grup bezwyznaniowych nadal obierane są za cel ataków. Ponadto przepisy prawne dotyczące 

zniesławiania religii często są wykorzystywane do złego traktowania osób należących do 

mniejszości religijnych i do ograniczania wolności wyrażania opinii, jak również wolności słowa 

i wolności religii lub przekonań w odniesieniu do całego społeczeństwa. UE podkreśla, że wolność 

słowa również odgrywa istotną rolę w walce z nietolerancją i że wolność religii lub przekonań oraz 

wolność słowa to prawa, które wzajemnie się wzmacniają. 
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Wraz z przyjęciem przez Radę do Spraw Zagranicznych 25 czerwca 2012 r. strategicznych ram UE 

dotyczących praw człowieka oraz odnośnego planu działania, obejmującego przyjęcie nowych 

wytycznych UE w sprawie wolności religii lub przekonań1, UE z większym zaangażowaniem 

podeszła do rozwiązania tej kwestii. Wytyczne takie nie będą prawnie wiążące, ale uwydatnią 

wolność religii lub przekonań jako istotny politycznie priorytet dla UE. Będą zawierać przesłania, 

praktyczne instrukcje i wskazówki skierowane do personelu z UE i państw członkowskich 

w placówkach dyplomatycznych i w głównej siedzibie, a dotyczyć będą sposobu oceniania sytuacji 

i angażowania się w sposób możliwie najbardziej pragmatyczny. Przygotowania prowadzone są od 

połowy 2012 r., a pierwsza runda konsultacji ze społeczeństwem obywatelskim (w tym 

z ugrupowaniami religijnymi, bezwyznaniowymi i filozoficznymi) odbyła się w Brukseli 19 

października 2012 r. UE planuje przyjęcie tych wytycznych w 2013 r. 

 

UE podkreślała kluczową wagę wolności religii lub przekonań w kontaktach dwustronnych 

z różnymi krajami. Jeśli chodzi o państwa spoza UE, kwestia wolności myśli, sumienia i religii była 

systematycznie poruszana z wieloma partnerami na różnych szczeblach dialogu politycznego, 

w tym w ramach dialogów i konsultacji dotyczących praw człowieka, w trakcie których omawiano 

realizację prawa do wolności religii lub przekonań oraz sytuację osób należących do konkretnych 

mniejszości lub grup religijnych. 

 

Ilekroć dochodziło do poważnych przypadków pogwałcenia praw lub pojawiały się obawy 

dotyczące wolności religijnej i powiązanych z nią nietolerancji i dyskryminacji, UE wyrażała swoje 

poglądy kanałami dyplomatycznymi i w drodze publicznych oświadczeń i konkluzji Rady, jak 

było np. w przypadku Egiptu, Nigerii, Iranu, Iraku, Libii, Mali, Pakistanu czy Tunezji. UE 

systematycznie opowiadała się za pełnym poszanowaniem wolności myśli i sumienia, jak również 

za zakazem podżegania do nienawiści i przemocy na tle religijnym, co miało przełożyć się na 

działania niezawisłego wymiaru sprawiedliwości zgodnie ze standardami międzynarodowymi; UE 

nawoływała również do dialogu i korzystania z wolności słowa, aby reagować na wypowiedzi lub 

treści postrzegane jako obraźliwe. 

                                                 
1 Punkt 23 lit. a) planu działania dotyczącego praw człowieka i demokracji. 
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W związku z pogarszającą się sytuacją w Syrii, UE ponowiła apel o przestrzeganie zasad wolności 

religii i przekonań oraz o powstrzymywanie się od podziałów o podłożu religijnym lub etnicznym. 

UE wielokrotnie wzywała syryjską opozycję, by uzgodniła zestaw zasad, które pomogą 

w zaprowadzeniu w Syrii ustroju, w którym wszyscy obywatele korzystać będą z równych praw 

niezależnie od przynależności politycznej, pochodzenia etnicznego, religii bądź wyznania; UE 

potwierdziła również, że popiera ludności Syrii i jej aspiracje związane z wprowadzeniem w tym 

kraju porządku demokratycznego, z poszanowaniem praw wszystkich społeczności. Wysoka 

przedstawiciel UE wydała oświadczenia potępiające wszystkie działania ukierunkowane na 

podżeganie do konfliktu międzyetnicznego i międzywyznaniowego. 

 

UE rozważyła również możliwości dalszej współpracy z różnymi organizacjami, takimi jak 

Organizacja Współpracy Islamskiej (OWI) lub Liga Państw Arabskich (LPA), zwłaszcza 

w związku z wybuchem zamieszek związanych z publikacją w internecie kontrowersyjnego filmu, 

który przez wielu muzułmanów był postrzegany jako obraźliwy. 20 września 2012 r. wysoka 

przedstawiciel Unii Europejskiej, sekretarz generalny OWI, sekretarz generalny LPA 

i przewodniczący Komisji Unii Afrykańskiej wydali wspólne oświadczenie, wzywając do pokoju 

i tolerancji oraz potępiając każdą formę zachęcania do nienawiści na tle religijnym, która stanowi 

podżeganie do wrogości lub przemocy, jak również nawołując wszystkich przywódców – 

politycznych, świeckich lub religijnych – do promowania dialogu i wzajemnego zrozumienia. 13 

listopada 2012 r. ministrowie spraw zagranicznych UE i LPA przyjęli w Kairze wspólne 

oświadczenie, podkreślając m.in. swoje zaangażowanie w „promowanie wolności słowa i wolności 

religii lub przekonań” oraz potępiając „wszelkie formy podżegania do nienawiści i nietolerancji, 

zgodnie z międzynarodowym prawodawstwem dotyczący praw człowieka”. Pokreślili również 

konieczność zapewnienia równouprawnienia płci i pełnego poszanowania praw człowieka 

w odniesieniu do wszystkich osób, potępiając „wszelkie formy nienawiści religijnej, zgodnie 

z rezolucją Rady Praw Człowieka nr 16/18 ”. 
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Wysoka przedstawiciel / wiceprzewodnicząca Komisji wzięła również po raz pierwszy udział 

w posiedzeniu ministerialnym OWI, które odbyło się w Dżibuti 16 listopada 2012 r. W swoim 

przemówieniu wysoka przedstawiciel UE przedstawiła wolność religii lub przekonań jako 

„niezbędny filar bezpiecznych i zamożnych społeczeństw”; stwierdziła też, że wolność 

praktykowania własnej wiary odgrywa „kluczową rolę we wzmacnianiu rozwoju i stabilności 

demokratycznej”. Podkreśliła również wyzwanie, jakie stanowi znalezienie „sposobu ochrony 

i gwarantowania wolności religii”, przed którym stoją państwa dążące do ustroju demokratycznego 

w procesie kształtowania nowych społeczeństw. Wyraziła również pogląd, że to przywódcy 

polityczni są odpowiedzialni „za zagwarantowanie, by każdy mógł swobodnie i na równych 

prawach praktykować swoją wiarę” i że w tym procesie „honorujemy nasze wspólne 

człowieczeństwo”. 

 

Kwestia ta była również promowana na szczeblu wielostronnym. Rada Praw Człowieka, jak 

również Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych osiągnęły w 2011 r. 

konsensus przez przyjęcie rezolucji Rady Praw Człowieka nr 16/18 dotyczącej konieczności 

zwalczania nietolerancji religijnej, przy równoczesnym sprzeciwie wobec traktowania ochrony 

religii przed zniesławieniem jako standardu w zakresie praw człowieka (por. sprawozdanie z 2011 

r.). Na 19. posiedzeniu Rady Praw Człowieka w marcu 2012 r. tradycyjna rezolucja UE dotycząca 

„wolności religii lub przekonań” została przyjęta bez głosowania (rezolucja nr 19/8) wraz 

z rezolucją OWI dotyczącą „zwalczania nietolerancji, negatywnych stereotypów i stygmatyzacji, 

dyskryminacji oraz nawoływania do przemocy wobec osób, które to zjawiska są uwarunkowane 

religią lub przekonaniami” (rezolucja nr 19/25). Na 67. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ 

w grudniu 2012 r. przyjęto w drodze konsensusu rezolucję nr 67/1791 z inicjatywy UE i rezolucję 

nr 67/178 z inicjatywy OWI; obie rezolucje dotyczyły tych samych tematów. 

 

                                                 
1 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/179   

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/179
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Jeśli chodzi o instrumenty finansowe UE, ochrona osób należących do mniejszości i walka 

z dyskryminacją, w tym o podłożu religijnym, zostały przyjęte jako priorytet do finansowania 

z Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka (EIDHR). Projekty 

dotyczące ochrony prześladowanych osób i osób należących do mniejszości religijnych w krajach, 

w których są oni najbardziej zagrożeni, są i nadal będą finansowane w przyszłości z EIDHR. 

W szczególności prawo do wolności myśli, sumienia i religii lub przekonań jest jednym 

z najważniejszych priorytetów zaproszenia do składania wniosków w ramach strategii „Celu 1 

EIDHR”, który finansuje działania w „trudnych” krajach i ma zasięg ogólnoświatowy.  

 

Wolność religii lub przekonań była również jedną z trzech newralgicznych kwestii dotyczących 

praw człowieka, które były omawiane na corocznym forum UE i organizacji pozarządowych; 

odbyło się ono 7 i 8 grudnia pod ogólnym hasłem „promowanie uniwersalności praw człowieka: 

rola mechanizmów regionalnych i ich współpraca ze społeczeństwem obywatelskim”. 

 

24. Wolność słowa w internecie i poza nim 

 

UE jest zaangażowana w promowanie praw człowieka we wszystkich bez wyjątku dziedzinach 

swoich działań zewnętrznych, w szczególności przez wykorzystywanie związku między nowymi 

technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi a prawami człowieka jako istotnej możliwości 

promowania demokracji. 
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UE – w ramach stosunków dwustronnych z państwami trzecimi, jak również za pomocą oficjalnych 

oświadczeń – wielokrotnie potępiała ograniczenia wolności słowa oraz dostępu do internetu, jak 

również aresztowania blogerów oraz atakowanie dziennikarzy i mediów. Przykładowo w czerwcu 

2012 r. wysoka przedstawiciel wyraziła zaniepokojenie rosnącym poziomem cenzury i ograniczeń 

mediów i opozycji politycznej w Sudanie oraz wezwała rząd tego kraju, by przestrzegał praw 

swoich obywateli do wolności słowa i wolności mediów. UE zaniepokojona jest coraz większym 

ograniczaniem wolności internetu – przedstawiała swoje zastrzeżenia w trakcie dwustronnych 

dialogów dotyczących praw człowieka z takimi państwami jak Wietnam czy Chiny i dawała 

również wyraz swoim obawom publicznie, wydając oświadczenia. 

 

W 2012 r. UE nadal intensyfikowała wysiłki na rzecz promowania bezpieczeństwa dziennikarzy, 

udzielając się na forach międzynarodowych, takich jak UNESCO, Rada Europy i OBWE. 

Spośród unijnych priorytetów przedstawionych na forum oenzetowskiej Rady Praw Człowieka UE 

podkreśliła, by rada ta nadal koncentrowała się na wolności słowa, w tym w internecie. 

Przykładowo w trakcie posiedzenia Trzeciego Komitetu ONZ (prawa człowieka) w Nowym Jorku 6 

grudnia 2012 r. UE wyraziła ubolewanie z powodu tendencji do zwiększania cenzury i potępiła 

ograniczenia w internecie. UE z zadowoleniem przyjęła również rezolucję Rady Praw Człowieka 

ONZ dotyczącą wolności internetu, przyjętą w drodze konsensusu 5 lipca. UE wspiera przesłanie 

rezolucji: nie może być podziału ani podwójnych standardów dotyczących praw człowieka 

w internecie i poza nim. 

 

UE zdecydowanie potępia cenzurę; ostatnio wysoka przedstawiciel wydała oświadczenie, w którym 

wyraża zaniepokojenie celowym zakłócaniem przez Iran satelitarnych audycji telewizyjnych 

i radiowych, co pozbawia obywateli dostępu do nieocenzurowanych informacji. 
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Plan działania odnoszący się do strategicznych ram UE dotyczących praw człowieka, przyjęty 
w czerwcu 2012 r., umożliwia UE opracowanie wytycznych dotyczących wolności słowa 
w internecie i poza nim, w tym dotyczących bezpieczeństwa blogerów i dziennikarzy. UE przyjęła 
również bardziej asertywne podejście do rozwijania współpracy w dziedzinie promowania wolności 
słowa i pomocy mediom.  
 
W ramach działań ukierunkowanych na promowanie wolności słowa UE postanowiła opracować 
środki i narzędzia służące znoszeniu bezkrytycznej cenzury i masowej inwigilacji w odniesieniu do 
korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Działania te opierają się na pracach już 
przeprowadzonych w ramach strategii „Nie odłączać”1, stworzonej by zrealizować zobowiązanie 
UE do zagwarantowania, że internet i inne technologie informacyjno-komunikacyjne mogą nadal 
być siłą napędową wolności politycznej, rozwoju demokratycznego i wzrostu gospodarczego.  
 
Główne elementy strategii „Nie odłączać” to: narzędzia służące zwiększeniu wolności 
komunikowania się; kształcenie i szkolenie na temat sposobów korzystania z technologii 
internetowych w szczególnie niebezpiecznym otoczeniu; większe możliwości technologiczne, 
dzięki którym można zrozumieć w czasie rzeczywistym, co dzieje się „w terenie”; oraz zacieśniona 
współpracy między wszystkimi zainteresowanymi podmiotami. 
 
W 2012 r. UE podjęła kilka inicjatyw w tej dziedzinie, w szczególności przez zapewnienie – ze 
środków Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka 
(EIDHR) – wsparcia finansowego dziennikarzom i organizacjom pozarządowym działającym na 
rzecz niezależności mediów i wolności słowa. Jednym z najlepszych przykładów jest finansowany 
z EIDHR projekt prowadzony przez Reporterów bez Granic, który ma na celu zwalczanie cenzury 
w cyberprzestrzeni i rozwijanie wolnego przepływu informacji cyfrowych. Jednym 
z najważniejszych działań tego projektu jest stworzenie i obsługa wirtualnego schronienia: 
zabezpieczonego miejsca, gdzie niezależni dziennikarze mogą pracować i publikować wiadomości, 
które w innym przypadku zostałyby ocenzurowane.  
 

                                                 
1  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1525_en.htm 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1525_en.htm
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Ponadto w zaproszeniu EIDHR do składania wniosków z 2012 r., którego ogólny budżet wyniósł 20 
mln EUR, po raz pierwszy umieszczono konkretną pozycję na działania mające na celu walkę 
z cenzurą w cyberprzestrzeni i promowanie projektów na rzecz cyfrowej wolności 
i bezpieczeństwa, z myślą zarówno o zwalczaniu naruszeń praw człowieka przy wykorzystaniu 
technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak i o ochronie prywatności i wolności słowa w tych 
regionach, w których działacze, dziennikarze i obrońcy praw człowieka są najbardziej narażeni na 
niebezpieczeństwo. 
 

24a. Wolność zrzeszania się i zgromadzeń 

 

Wolność zrzeszania się i zgromadzeń to podstawowe prawa każdego człowieka i nieodłączny 

element godności ludzkiej. UE wierzy, że dynamiczne społeczeństwo obywatelskie i funkcjonująca 

demokracja są uzależnione od prawa obywateli do swobodnego korzystania z wolności zrzeszania 

się i pokojowych zgromadzeń. 

 

Jako że wolność ta sprzyja otwartemu dialogowi i debacie w społeczeństwie, stanowi ona sama 

w sobie zabezpieczenie przed konfliktem i niestabilnością. Wysoka przedstawiciel w kilku 

oświadczeniach publicznych wyraziła zaniepokojenie coraz większym ograniczaniem wolności 

zgromadzeń. Ostatnio, w czerwcu 2012 r. wyraziła niepokój brutalnym stłumieniem demonstracji 

w Chartumie i innych miastach oraz wezwała do natychmiastowego uwolnienia osób zatrzymanych 

za pokojowe protesty; zwróciła się też do sił bezpieczeństwa, by działały rozważnie i unikały 

użycia siły w odpowiedzi na pokojowe demonstracje; zaapelowała do rządu Sudanu o szanowanie 

praw swoich obywateli i wolności zgromadzeń. 
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UE wyraża obawy dotyczące prawa do wolności zrzeszania się i zgromadzeń w kontekście 

dialogów politycznych z państwami trzecimi. Na przykład podczas 9. dialogu UA–UE 

dotyczącego praw człowieka w Addis Abebie 22 listopada 2012 r. obie strony zgodziły się 

zintensyfikować dialog dotyczący wolności zrzeszania się. 

 

Jednym z priorytetów UE przedstawionych na forum Rady Praw Człowieka ONZ było to, że 

organ ten powinien nadal koncentrować się na wolności zrzeszania się oraz udzielać konkretnego 

wsparcia działaczom na rzecz praw człowieka i organizacjom społeczeństwa obywatelskiego, które 

odgrywają kluczową rolę w umacnianiu demokracji. UE z zadowoleniem przyjęła rezolucję – której 

wnioskodawcą były Stany Zjednoczone – dotyczącą praw do wolności zrzeszania się i pokojowych 

zgromadzeń, uchwaloną w drodze konsensusu na 21. sesji Rady Praw Człowieka. 

 

W erze cyfrowej podstawowe wolności dotyczą również internetu. Nowe technologie zmieniają 

również sposób korzystania przez obywateli z prawa do zrzeszania się i zgromadzeń. Państwa 

odpowiadają za zagwarantowanie swobodnego korzystania z prawa do zgromadzeń, w tym za 

pośrednictwem komunikacji internetowej. UE gotowa jest wspierać prawa człowieka w internecie 

i poza nim. 

 

Wysoka przedstawiciel jest wysoce zaniepokojona ostatnimi próbami ograniczania przestrzeni 

społeczeństwa obywatelskiego. W lipcu 2012 r. wysoka przedstawiciel wyraziła głęboki niepokój 

w związku z wprowadzeniem przez Rosję zmian do przepisów ustawowych dotyczących 

organizacji pozarządowych; wydarzenie to stanowi zaledwie jedną z wielu zmian ograniczających 

przestrzeń działania dynamicznego społeczeństwa obywatelskiego w Rosji, wśród nich są np. 

aresztowania opozycjonistów, jak również nowa ustawa nakładająca wygórowane kary pieniężne za 

wykroczenia administracyjne popełnione podczas legalnych demonstracji. 
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W 2012 r. UE zainicjowała wiele działań, aby promować wolność zrzeszania się. Między innymi, 7 

grudnia 2012 r. w ramach forum UE i organizacji pozarządowych zorganizowano posiedzenie 

okrągłego stołu, w którym wzięło udział ponad 50 organizacji pozarządowych z kluczowych 

regionów; miało ono pozwolić na uzyskanie od obrońców praw człowieka informacji 

o ograniczeniach, z jakimi organizacje społeczeństwa obywatelskiego stykają się w swojej pracy 

oraz zebranie sugestii, w jaki sposób UE mogłaby lepiej zaangażować się w tę kwestię. 

 

UE wspiera również finansowo – za pośrednictwem EIDHR – kilka projektów służących 

wspieraniu wolności zrzeszania się. Projekty wspierane przez UE miały na celu opracowanie 

systemów monitorowania sytuacji w zakresie wolności zrzeszania się, promowanie standardów 

prawnych dotyczących wolności zgromadzeń, zwiększanie świadomości publicznej co do prawa do 

zrzeszania się oraz tworzenie sieci kontaktów w celu skuteczniejszego promowania i ochrony 

powyższych praw. UE finansuje na przykład kwotą 88 000 EUR projekt w Algierii, który ma 

promować prawo zrzeszania się przez stworzenie ośrodka zasobów poświęconych zrzeszeniom. 

 

25. Realizacja wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka 

 

W 2012 r. minął pierwszy pełny rok od przyjęcia wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw 

człowieka, które zostały jednomyślnie zatwierdzone przez Radę Praw Człowieka ONZ 16 czerwca 

2011 r. Wytyczne stały się podstawą do realizacji ram, które przedstawił specjalny przedstawiciel 

ONZ prof. John Ruggie, obejmujących obowiązek do ochrony przez państwo praw człowieka, 

odpowiedzialność przedsiębiorstw w zakresie przestrzegania tych praw i dostęp do środków 

odwoławczych. 

 

2012 r. był również pierwszym pełnym rokiem od przyjęcia komunikatu Komisji Europejskiej z 25 

października 2011 r. zatytułowanego „Odnowiona strategia UE na lata 2011–2014 dotycząca 

społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw”1. 

 

                                                 
1  COM(2011) 681. 
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Jednym z najważniejszych wydarzeń w 2012 r. było niewątpliwie pierwsze w historii spotkanie 

forum ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka, zorganizowane w Genewie 4 i 5 grudnia pod 

auspicjami grupy roboczej powołanej przez ONZ, aby przyśpieszyć realizację wytycznych ONZ. 

Forum dało możliwość podsumowania po półtora roku realizacji wytycznych ONZ. 

 

Powodzenie forum przeszło najśmielsze oczekiwania, wzięło w nim udział 1000 delegatów (trzy 

razy więcej niż oczekiwano) z 85 krajów z całego świata; uczestniczyli w nim przedstawiciele 

organizacji pozarządowych, związków zawodowych i środowisk akademickich, jak również firm 

i organizacji przedsiębiorców. 

 

Forum stworzyło warunki do przeprowadzenia dwudniowych warsztatów i dyskusji dotyczących 

wyzwań związanych z realizacją wytycznych ONZ. Kierując uwagi do forum, prof. John Ruggie, 

były specjalny przedstawiciel Sekretarza Generalnego ds. praw człowieka oraz korporacji 

wielonarodowych i innych przedsiębiorstw zauważył, że w dość krótkim czasie poczyniono 

znaczne postępy i podkreślił, że „w grę wchodzi społeczna trwałość globalizacji”. 
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UE była dobrze reprezentowana na forum: SPUE ds. Praw Człowieka Stavros Lambrinidis wygłosił 

przemówienie programowe inaugurujące sesję wysokiego szczebla, a przedstawiciel EBI 

zaprezentował – podczas sesji poświęconej roli finansów publicznych w sprawniejszej realizacji 

wyżej wspomnianych wytycznych – bieżące działania banku na rzecz uwzględniania kwestii praw 

człowieka w analizach due diligence dotyczących aspektów społecznych. Zostało to potwierdzone 

w uwagach końcowych przedstawionych w imieniu UE, która podjęła się odegrać aktywną rolę na 

forach regionalnych, które mają być zorganizowane pod patronatem tej grupy roboczej. 

 

Oenzetowskie forum stworzyło okazję do oczekiwania na ogłoszenie w przyszłości przez Komisję 

Europejską sprawozdawczości niefinansowej przedsiębiorstw. Zostało to zaplanowane 

w komunikacie Komisji z 3 października 2012 r. zatytułowanym „Akt o jednolitym rynku II: 

Razem na rzecz nowego wzrostu gospodarczego”; stosowny wniosek ustawodawczy został już 

opublikowany. 

 

Temat ten został również poruszony w komunikacie dotyczącym społecznej odpowiedzialności 

przedsiębiorstw z 2011 r. Odnotowano kilka obecnych inicjatyw w zakresie sprawozdawczości 

dotyczącej informacji społecznych i środowiskowych, w tym aspektów dotyczących praw 

człowieka, oraz oczekiwano zagwarantowania równych szans w tej dziedzinie. Wpisuje się to 

w bardziej ogólne wysiłki zmierzające do uczynienia europejskich przedsiębiorstw bardziej 

konkurencyjnymi, nowoczesnymi i odpowiedzialnymi. 

 

We wspomnianym komunikacie Komisja powzięła stale aktualne zobowiązanie do opublikowania 

sprawozdania dotyczącego priorytetów UE w zakresie skutecznego wdrożenia wytycznych 

ONZ do końca 2012 r. Publikacja tego sprawozdania została jednak przełożona na późniejszy 

termin, po to, by można było lepiej przeanalizować wyniki dyskusji na forum ONZ i zapewnić 

dokładną analizę wszystkich aspektów.  

 

Wiele prac przygotowawczych w tym zakresie już wykonano, przede wszystkim na konferencji 

zorganizowanej przez prezydencję duńską w Kopenhadze w maju 2012 r. i zatytułowanej „Od 

zasad do praktyki: Unia Europejska wprowadza w życie wytyczne ONZ dotyczące biznesu 

i praw człowieka”. Komisja wniosła wkład w przygotowania do tej konferencji, opracowując 

wstępny dokument do dyskusji, oraz wzięła czynny udział w dyskusjach. 
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Wśród najważniejszych kwestii omawianych na tej konferencji znalazły się: spójność polityki 

i prawa w UE, osiągnięcie większego potencjału w skali globalnej, budowa zdolności i priorytety 

rozwojowe. Pozostałe punkty porządku obrad dotyczyły wytycznych UE dla przedsiębiorstw, 

odpowiedzialności (dostępu do wymiaru sprawiedliwości i odpowiedniego zadośćuczynienia), 

przejrzystości (sprawozdawczości niefinansowej i ujawniania), partnerstw publiczno-prywatnych 

i inicjatyw wielu zainteresowanych stron. 

 

Działając zbieżnie z forum ONZ w Genewie, Komisja opublikowała dokument zatytułowany 

„Moja firma a prawa człowieka: przewodnik po prawach człowieka dla małych i średnich 

przedsiębiorstw”. Dokument ten spotkał się z bardzo pozytywnym przyjęciem wielu delegatów na 

forum. 

 

Tymczasem Komisja, we współpracy z partnerami – Shift i Instytutem ds. Praw Człowieka 

i Biznesu – osiągnęła nowy etap w swoich pracach nad wytycznymi dla poszczególnych sektorów. 

W grudniu 2012 r. udostępniono w celach konsultacji publicznej projekt wytycznych dotyczących 

odpowiedzialności przedsiębiorstw w zakresie przestrzegania praw człowieka w trzech sektorach 

biznesu. Sektory te to: sektor ropy naftowej i gazu ziemnego, sektor technologii informacyjno-

komunikacyjnych oraz agencje zatrudnienia i rekrutacji. 

http://www.ihrb.org/project/eu-sector-guidance/draft-guidance-consultation.html 

 

Sektory te zostały wybrane zgodnie z obiektywnymi i publicznie dostępnymi kryteriami, w tym 

stopniem ich wpływu na prawa człowieka, jak również istnieniem lub brakiem wytycznych 

dotyczących praw człowieka dla tego sektora, zgodnych z wytycznymi ONZ. Wytyczne te mają być 

jak najbardziej użyteczne w skali globalnej, a jednocześnie powinny uwzględniać szczególną 

sytuację unijnych przedsiębiorstw. Termin zakończenia prac nad wszystkimi trzema zestawami 

wytycznych wyznaczono na koniec kwietnia 2013 r. EBI uważnie śledził postępy prac w tym 

zakresie, biorąc udział we wszystkich trzech obradach okrągłego stołu i rozważając zakres 

dostosowań. 

 

http://www.ihrb.org/project/eu-sector-guidance/draft-guidance-consultation.html
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Plan działania UE dotyczący praw człowieka i demokracji zawiera zobowiązanie państw 

członkowskich UE do opracowania krajowych planów realizacji wytycznych ONZ. Przed 

końcem 2012 r. następujące państwa członkowskie potwierdziły, że mają zamiar przygotować takie 

plany: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Republika Czeska, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, 

Irlandia, Litwa, Niderlandy, Polska, Rumunia, Słowenia, Szwecja, Włochy i Zjednoczone 

Królestwo. 

 

EIDHR wspiera działania prowadzone przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego, aby 

promować poszanowanie praw człowieka przez europejskie przedsiębiorstwa prowadzące 

działalność poza UE. W 2012 r. UE nadal wspierała „kampanię czystych ubrań” (Clean Clothes 

Campaign), koalicję organizacji z 15 państw europejskich na rzecz realizacji projektów 

ukierunkowanych na większe poszanowanie praw gospodarczych i społecznych w globalnym 

łańcuchu dostaw międzynarodowych firm odzieżowych w ponad 30 krajach. 

 

Dwa kolejne projekty finansowane w ramach EIDHR mają zapisaną w swojej działalności kwestię 

biznesu i praw człowieka. Globalny projekt ukierunkowany na 70 krajów ma wzmocnić potencjał 

lokalnych obrońców praw do ziemi, by chronić ich prawa do zasobów naturalnych, przeciwdziałać 

brakowi przejrzystości umów między państwami a przedsiębiorstwami prywatnymi oraz wpływać 

na rządy i przemysł wydobywczy w krajach, w których mają miejsce konflikty dotyczące 

wydobycia zasobów naturalnych. Również projekt w sprawie obrońców praw ludów tubylczych 

w Azji Południowo-Wschodniej umożliwia analizę odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw, 

praw człowieka i ludów tubylczych. 

 

Kolejny projekt EIDHR obejmujący kwestię biznesu i praw człowieka to program monitorowania 

górnictwa w Ameryce Łacińskiej. W ramach tego programu wsparcie udzielane jest kobietom 

z tubylczej ludności wiejskiej, których dotknęły skutki działalności górnictwa; wsparcie to polega 

na promowaniu praw tych kobiet i na obronie tych praw. 
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W ramach programu „Inwestowanie w ludzi” w 2011 r. sfinansowano 15 projektów na rzecz 

zwalczania pracy dzieci (EuropeAid/129339/C/ACT/Multi). Realizację tych projektów 

kontynuowano w 2012 r. 

 

W ramach unijnego Instrumentu na rzecz Stabilności – a dokładnie jego komponentu gotowości 

w wypadkach kryzysu –przeznaczono kwotę w wysokości 1 mln EUR na „promowanie 

przejrzystości łańcuchów dostaw minerałów na obszarach dotkniętych konfliktem i obszarach 

wysokiego ryzyka” w 2013 r. 

 

UE nadal podnosiła kwestię biznesu i praw człowieka w trakcie dialogów dwustronnych np. 

podczas dialogu dotyczącego praw człowieka przeprowadzonego z Unią Afrykańską w Addis 

Abebie 22 listopada. Oprócz wymiany poglądów na temat realizacji wytycznych ONZ dotyczących 

biznesu i praw człowieka, UE i UA zgodziły się, że przeanalizują możliwość zorganizowania 

w 2013 r. wspólnego seminarium dotyczącego praw człowieka i biznesu z udziałem 

przedsiębiorstw i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego z Afryki i Europy. 

 

UE wciąż aktywnie wspierała harmonogram prac ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka; 

kwestia ta nadal była przez ONZ wspierana w drodze konsensusu. 21. rezolucja Rady Praw 

Człowieka 21/5 dotycząca „Wkładu systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych jako całości 

w osiąganie postępów w harmonogramie prac dotyczących biznesu i praw człowieka oraz 

rozpowszechnianie i realizacja wytycznych dotyczących biznesu i praw człowieka” została przyjęta 

bez głosowania 27 września 2012 r. 

 

Członkowie grupy roboczej ONZ ds. biznesu i praw człowieka byli ściśle zaangażowani w prace 

Komisji Europejskiej nad opracowaniem wytycznych dotyczących praw człowieka dla trzech 

sektorów biznesu oraz dla małych i średnich przedsiębiorstw. Biuro Wysokiego Komisarza ONZ 

ds. Praw Człowieka dokonało wkładu w coroczne posiedzenie przeglądowe dotyczące społecznej 

odpowiedzialności przedsiębiorstw, które odbyło się w listopadzie 2012 r., a którego gospodarzem 

była Komisja; w posiedzeniu wzięły udział państwa członkowskie UE, zainteresowane strony 

i odnośne organizacje międzynarodowe. Poseł do Parlamentu Europejskiego Richard Howitt 

przedstawił uwagi końcowe. 
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W 2012 r. Parlament Europejski zamówił w University of Exeter opracowanie dotyczące „Roli 

krajowych instytucji w praw człowieka w realizacji wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw 

człowieka, w szczególności w państwach Partnerstwa Wschodniego”. Opracowanie analizuje 

zakres przyznanych zgodnie z zasadami paryskimi uprawnień instytucji krajowych do zajmowania 

się kwestiami dotyczącymi praw człowieka i biznesu, jak również przedstawia przegląd najlepszych 

praktyk z całego świata. W analizie położono nacisk na poszczególne krajowe instytucje praw 

człowieka (NHRI) w Armenii, Azerbejdżanie, Gruzji, Republice Mołdawii i na Ukrainie, oraz 

zawarto zalecenia co do sposobu ich wspierania przez UE. 

 

W 2012 r. Parlament rozważył dwa projekty rezolucji dotyczących społecznej odpowiedzialności 

przedsiębiorstw: 

– w sprawie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw: rozliczalne, przejrzyste 

i odpowiedzialne zachowanie przedsiębiorstw a trwały wzrost; poseł sprawozdawca: 

Raffaele Baldasarre, Komisja Prawna; 

– w sprawie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw: promowanie interesów 

społeczeństwa i droga do zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu 

ożywienia gospodarki; poseł sprawozdawca: Richard Howitt, Komisja Zatrudnienia i Spraw 

Socjalnych. 

 

Różnorodne pytania zadane przez posłów do Parlamentu Europejskiego dotyczyły takich kwestii 

jak koncepcja należytej staranności praw człowieka, praw pracowniczych w europejskich 

łańcuchach dostawczych oraz eksportu technologii, która mogłaby zostać wykorzystana do nadzoru 

lub represji przez przedsiębiorstwa lub rządy spoza UE. 
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26. Organizacja wymiaru sprawiedliwości 

 

UE wzięła udział w pierwszym posiedzeniu wysokiego szczebla dotyczącym praworządności na 

poziomie krajowym i międzynarodowym, zorganizowanym na forum Zgromadzenia Ogólnego 

ONZ 24 września 2012 r. UE aktywnie uczestniczyła w pracach nad oświadczeniem politycznym 

(rezolucja ZO ONZ nr 67/1) w sprawie praworządności przyjętym na posiedzeniu wysokiego 

szczebla. W oświadczeniu tym przedstawiono wszechstronną wizję praworządności powiązaną 

z trzema głównymi filarami Organizacji Narodów Zjednoczonych – pokojem i bezpieczeństwem, 

rozwojem oraz prawami człowieka. W oświadczeniu tym potwierdzono również znaczenie, jakie 

mają równość wobec prawa, prawo do dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz pełne 

zaangażowanie w zagwarantowanie wszystkim osobom praw człowieka i  podstawowych wolności. 

Sekretarzowi Generalnemu ONZ powierzono zadanie poprowadzenia prac w tej kwestii, a UE 

będzie w pełni wspierać jego dalsze działania w tym zakresie. 

 

UE wspólnie ze swoimi państwami członkowskimi, jak również dwadzieścia jeden państw 

członkowskich UE indywidualnie, podjęli zobowiązania na rzecz posiedzenia dotyczącego 

przestrzegania praworządności na szczeblu międzynarodowym i krajowym. Państwa członkowskie 

UE zobowiązały się rozważyć przystąpienie m.in. do Protokołu fakultatywnego do Konwencji 

w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego 

traktowania albo karania, do Konwencji ONZ z 1954 r. dotyczącej statusu bezpaństwowców oraz 

do Konwencji ONZ z 1961 r. o ograniczaniu bezpaństwowości, jak również zaakceptować prawo 

skargi indywidualnej na mocy kilku konwencji ONZ z zakresu praw człowieka. Wśród innych 

zobowiązań UE znalazło się przyrzeczenie, by przeprowadzić światową kampanię dotyczącą 

wymiaru sprawiedliwości, by wspierać pokój i bezpieczeństwo w sytuacjach konfliktowych 

i pokonfliktowych za pośrednictwem polityki dotyczącej wymiaru sprawiedliwości w okresie 

przejściowym oraz wzmocnionego poparcia dla utrzymywania pokoju przez ONZ, jak również by 

opracować ramy służące do omawiania kwestii bezpaństwowości z państwami trzecimi. Pełny tekst 

tych zobowiązań zamieszczono w załączniku do niniejszego sprawozdania. 
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W trakcie dialogów dotyczących praw człowieka i dialogów politycznych prowadzonych w 2012 r. 
z partnerami na całym świecie, UE regularnie wzywała wszystkie państwa, by podjęły kroki 
zmierzające do zwiększenia niezawisłości aparatu sądowniczego i zawodu prawnika oraz potępiła 
wszelkie próby zastraszania lub atakowania adwokatów. Działając za pośrednictwem lokalnej 
delegatury UE lub swoich państw członkowskich, UE monitorowała również regularnie 
kontrowersyjne procesy sądowe w wielu państwach, m.in. Algierii, Azerbejdżanie, Kazachstanie, 
Tajlandii i Wietnamie, w szczególności w przypadkach gdy obrońcom praw człowieka groziło 
skazanie po pobieżnym lub tendencyjnym procesie. Niestety okazało się to niemożliwe 
w niektórych państwach, np. w Chinach, gdzie obserwatorzy z UE próbowali przyjrzeć się 
procesowi skazującemu obrończynię praw człowieka Ni Yulan, ale nie mogli uzyskać dostępu do 
sali sądowej. UE zdecydowanie wspierała również prace specjalnej przedstawiciel ONZ ds. 
niezależności sędziów i prawników oraz zachęciła wszystkie państwa, które otrzymały od niej 
wniosek dotyczący wizyty, by wystosowały do niej zaproszenie. 
 

27. Reagowanie na naruszenia: wyciąganie konsekwencji 

 
Zapobieganie najpoważniejszym przestępstwom stanowi część polityki zagranicznej UE. 
Odpowiedzialność za ochronę ludności przed ludobójstwem, zbrodniami przeciwko ludzkości, 
czystkami etnicznymi i zbrodniami wojennymi to jedna z podstaw priorytetów politycznych, takich 
jak ochrona osób należących do mniejszości i poszanowanie różnorodności. Jednak w przypadku, 
gdy poważne przestępstwa budzące niepokój społeczności międzynarodowej już się zdarzyły, UE 
od dawna zdecydowanie wspiera walkę z bezkarnością w odniesieniu do najpoważniejszych 
przestępstw. W ciągu ostatnich 10 lat dokonywała wkładu w tę walkę, przeznaczając na nią niemal 
30 mln EUR ze środków EIDHR i dostarczając w ten sposób elastycznego narzędzia 
uzupełniającego inne instrumenty. Wzmacnia ono działania wspierające walkę z bezkarnością 
poprzez działania organizacji społeczeństwa obywatelskiego w zakresie wspierania, zwiększania 
świadomości i sprawowania nadzoru. Osoby, które dopuściły się zbrodni ludobójstwa, zbrodni 
przeciwko ludzkości i zbrodni wojennych, nigdzie nie powinny znaleźć bezpiecznego schronienia. 
Co więcej, odpowiedzialność karna może zadziałać jak czynnik odstraszający i przyczynić się do 
zapobiegania popełnianiu tych zbrodni. UE i jej państwa członkowskie nadal udzielają silnego 
wsparcia 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, Nadzwyczajnych Izb Sądów w Trybunale 
Konstytucyjnym Kambodży i Specjalnego Trybunału dla Libanu. Społeczność organizacji 
pozarządowych pozostaje cennym sojusznikiem w tych wysiłkach ułatwia bowiem działania 
informacyjne skierowane do opinii publicznej, zwiększa zakres uczestnictwa ofiar i pozwala 
osiągnąć komplementarność z działaniami innych darczyńców. 
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W trakcie wykonywania decyzji 2011/168/WPZiB w sprawie MTK oraz planu działania UE 

towarzyszącego tej decyzji, UE i jej państwa członkowskie nie ustawały w wysiłkach 

zmierzających do dalszego wzmocnienia MTK, tak by mógł on wypełnić swój mandat. Unia 

Europejska i jej państwa członkowskie nadal zachęcały do jak najszerszego uczestnictwa 

w stosowaniu statutu rzymskiego. Ratyfikacja statutu rzymskiego i przystąpienie do niego, jak 

również – w odpowiednich przypadkach – wdrażanie tego statutu nadal były stałym punktem obrad 

większości dialogów dotyczących praw człowieka, w tym takiego dialogu prowadzonego z Unią 

Afrykańską. Ponadto UE nadal prowadziła na całym świecie systematyczne kampanie wydawania 

démarche, politykę umieszczania klauzul dotyczących MTK w umowach z państwami trzecimi (np. 

w układzie o stowarzyszeniu z Ukrainą zainicjowanym 30 marca 2012 r.) i udzielała pomocy 

finansowej organizacjom społeczeństwa obywatelskiego. UE zareagowała na przypadki braku 

współpracy z trybunałem i przypomniała, że istotne jest, by wszystkie państwa członkowskie 

Organizacji Narodów Zjednoczonych przestrzegały rezolucji przyjętych przez Radę 

Bezpieczeństwa zgodnie z rozdziałem VII Karty ONZ, informując trybunał o sytuacjach budzących 

niepokój, oraz by państwa te wykonywały przedmiotowe rezolucje. UE z wielkim zaniepokojeniem 

obserwowała aresztowanie i uwięzienie czterech członków personelu MTK w Libii w czerwcu 

i lipcu 2012 r. oraz w znaczący sposób przyczyniła się do rozwiązania tego kryzysu. UE nadal 

dążyła do realizacji celu polegającego na przyjęciu całościowego i zintegrowanego podejścia do 

komplementarności przez nasilenie inicjatyw budowania zdolności na szczeblu krajowym. Aby 

wprowadzić w życie zasadę komplementarności, UE i jej państwa członkowskie promowały walkę 

z bezkarnością w programach współpracy rozwojowej i pomocy technicznej. W szerszej 

perspektywie wymiar sprawiedliwości i praworządność leżały u podstaw celów i działań UE wciąż 

wzmacnianych w ramach jej instrumentów geograficznych, które kładły nacisk na usprawnienie 

krajowych systemów sądownictwa, egzekwowanie wyroków, warunki w aresztach oraz zdolność 

rządów krajowych do zarządzania programami ochrony świadków. UE odegrała również kluczową 

rolę w procesach pokonfliktowej budowy pokoju, określając konkretne potrzeby każdego kraju 

i udzielając pomocy przy wykorzystaniu odpowiednich środków. 24 września 2012 r. na 

poświęconym praworządności posiedzeniu wysokiego szczebla Zgromadzenia Ogólnego ONZ 

wśród zobowiązań UE znalazło się dalsze wsparcie prac MTK. Europejska Służba Działań 

Zewnętrznych zorganizowała jednodniowe szkolenie dotyczące międzynarodowego prawa karnego. 

Wśród uczestników znaleźli się członkowie personelu ESDZ, Komisji Europejskiej i ministerstw 

spraw zagranicznych państw członkowskich UE. 
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Państwa członkowskie UE, zaangażowane w zachowanie integralności statutu rzymskiego oraz 

wspieranie niezawisłości trybunału, nadal znajdowały się wśród jego głównych darczyńców. UE 

dostarczyła trybunałowi dodatkowe bezpośrednie i pośrednie wsparcie finansowe, promując 

współpracę prawną i wymianę najlepszych praktyk między państwami stronami i państwami 

niebędącymi stronami a środowiskiem prawniczym. 

 

W 2012 r. Komisja Europejska wystosowała, za pośrednictwem EIDHR, zaproszenie do składania 

wniosków dotyczących walki z bezkarnością, które będą promować skuteczne funkcjonowanie 

Międzynarodowego Trybunału Karnego i statutu rzymskiego za pośrednictwem działań 

społeczeństwa obywatelskiego. Orientacyjny przydział finansowy wynosi 6 mln EUR, 

z ograniczeniem w wysokości 80% dla całkowitego wkładu Komisji Europejskiej. Minimalna 

dotacja wynosi 500 000 EUR, a maksymalna – 1 500 000 EUR. Ponadto finansowany przez UE 

projekt dotyczący gromadzenia prawniczej wiedzy fachowej i pogłębiania współpracy zgromadził 

w Hadze ponad 200 obrońców z państwowych i niepublicznych stron statutu rzymskiego. Co 

więcej, w ramach EIDHR Komisja Europejska przeznaczyła w rocznym programie działania z 2011 

r. kwotę 1 000 000 EUR na 2012 r. oraz dodatkową kwotę 1 000 000 EUR w rocznym programie 

działania z 2012 r. na 2013 r. Ponadto Komisja Europejska intensywnie współpracowała 

z odnośnymi instytucjami, aby opracować sprawozdanie w sprawie komplementarności; oczekuje 

się, że zostanie ono zakończone w 2013 r. Sprawozdanie ma na celu położyć kres bezkarności 

sprawców najpoważniejszych przestępstw, takich jak ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości 

i zbrodnie wojenne, które zagrażają pokojowi, bezpieczeństwu i dobrobytowi na świecie. 
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28. Promowanie poszanowania praw osób należących do mniejszości 

We wszystkich regionach świata osoby należące do mniejszości nadal spotykają się z poważnymi 

zagrożeniami, dyskryminacją i rasizmem oraz 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 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 najważniejszym tekstem odnoszącym 

się do praw osób należących do mniejszości. W Europie Rada Europy przyjęła Konwencję ramową 

o ochronie mniejszości narodowych2 i Europejską kartę języków regionalnych lub 

mniejszościowych3. 

 

Ochrona osób należących do mniejszości jest jednym z kluczowych zagadnień w ramach 

politycznych kryteriów kopenhaskich związanych z przystąpieniem do UE. W tym właśnie 

kontekście postępowanie krajów kandydujących i potencjalnych kandydatów w kwestiach 

mniejszości jest nadal oceniane w sprawozdaniach Komisji Europejskiej z postępów prac. 

W zamian UE udzielała krajom kandydującym i potencjalnym krajom kandydującym 

ukierunkowanej przedakcesyjnej pomocy finansowej, aby pomóc im w realizacji koniecznych 

politycznych, gospodarczych i instytucjonalnych reform, zgodnych ze standardami UE. Wspierane 

przez UE projekty skierowane do osób należących do mniejszości są głównie ukierunkowane na 

zmniejszenie nierówności społecznych oraz na poprawę i promowanie lepszej jakości życia. 

Wzmacnianie spójności społecznej w tych krajach obejmuje integrację osób w niekorzystnej 

sytuacji, zwalczanie dyskryminacji i wzmacnianie kapitału ludzkiego, w szczególności przez 

reformowanie systemów edukacji. 

 

                                                 
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 
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Kwestie mniejszości nadal były ważnym aspektem stosunków UE z resztą świata; UE regularnie 

poruszała kwestie dotyczące mniejszości w trakcie dialogów politycznych z państwami spoza UE. 

Kwestie mniejszości zostały także włączone do strategii współpracy i planów działania. 

 

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 także współpracę z innymi organizacjami 

międzynarodowymi i podmiotami wielostronnymi aktywnymi w tej dziedzinie, takimi jak OBWE 

i powołany przez nią Wysoki Komisarz ds. Mniejszości Narodowych oraz Rada Europy. 

 

W tym celu UE w drodze współpracy dwustronnej wspierała rządowe programy i polityki, które są 

ukierunkowane na osoby należące do mniejszości lub które mogą mieć wpływ na te kwestie. 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 EIDHR, przy pomocy wkładu 

w wysokości ponad 90 000 EUR, finansuje obecnie projekt mający na celu zwiększenie politycznej 

aktywności i reprezentacji Romów i innych mniejszości narodowych w Bośni i Hercegowinie, co 

sprzyja ich włączeniu w życie społeczne oraz promuje ich interesy i prawa. 
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28a. Rasizm, ksenofobia, niedyskryminacja i poszanowanie różnorodności 

 

W 2012 r. UE w dalszym ciągu wnosiła znaczący wkład w walkę przeciwko wszystkim formom 

rasizmu, dyskryminacji rasowej, ksenofobii i podobnym przejawom nietolerancji na całym świecie. 

 

W ramach UE zobowiązanie to nadal było wspierane polityką konkretnych działań, obejmujących 

prawodawstwo i skuteczne egzekwowanie prawa1, zwiększanie świadomości, gromadzenie danych2 

i świadczenie pomocy finansowej na rzecz władz krajowych i społeczeństwa obywatelskiego3. 

Najbardziej reprezentatywnym przykładem jest specyficzna sytuacja Romów: 5 kwietnia 2011 r. 

Komisja wydała komunikat zatytułowany „Unijne ramy dotyczące krajowych strategii integracji 

Romów” do 2020 r., w którym zachęcano państwa członkowskie, by przyjęły lub pogłębiły 

wszechstronne podejście do integracji Romów oraz zatwierdziły cele dotyczące edukacji, 

zatrudnienia, dostępu do opieki zdrowotnej i mieszkalnictwa. 

 

Wszystkie państwa członkowskie przedstawiły Komisji Europejskiej odpowiednie strategie – 

z wyjątkiem Malty, w której brak osób wywodzących się z ludności romskiej – chociaż nie były do 

tego zobowiązane przepisami prawa, co pokazuje, że istnieje silna wola politycznego 

zaangażowania w tym zakresie. 

 

                                                 
1 Odnośne prawodawstwo UE, zob. http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/racism-

xenophobia/index_en.htm oraz http://ec.europa.eu/justice/discrimination/law/index_en.htm. 
2 Eurobarometr w sprawie dyskryminacji został opublikowany w listopadzie 2012 r. Dyskryminacja w związku 

z pochodzeniem etnicznym nadal jest postrzegana jako najbardziej rozpowszechniona forma dyskryminacji 
w UE według 56% respondentów.  Sprawozdania i analizy dotyczące rasizmu i ksenofobii przygotowane przez 
Agencję Praw Podstawowych UE, zob. http://fra.europa.eu/en/publication/2013/fra-publications-2012. 

3 Sieci organizacji pozarządowych na szczeblu UE aktywnie zwalczające dyskryminację ze względu na 
pochodzenie rasowe lub etniczne, takie jak ENAR, ERIO lub EQUINET, otrzymują dotacje operacyjne za 
pośrednictwem programu PROGRESS. Inne odnośne programy finansowania, zob. 
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/racism-xenophobia/index_en.htm. 

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/racism-xenophobia/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/racism-xenophobia/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/law/index_en.htm
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/fra-publications-2012
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/racism-xenophobia/index_en.htm
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W maju 2012 r. Komisja Europejska przedstawiła pierwsze sprawozdanie oceniające pt. „Krajowe 

strategie integracji Romów: pierwszy etap wdrażania unijnych ram”, w którym podkreślono, że 

pozostaje jeszcze wiele do zrobienia, by zapewnić odpowiednie środki finansowe na integrację 

Romów, utworzyć mechanizmy kontrolne, zwalczać dyskryminację i segregację oraz zająć się 

ważną kwestią dostępu do opieki zdrowotnej i mieszkalnictwa o odpowiednim standardzie. Komisja 

Europejska oczekuje, że rządy zajmą się tymi priorytetami wskazanymi w sprawozdaniu; co roku 

dokonywać będzie przeglądu dotyczącego wdrażania krajowych strategii integracji Romów, 

o wynikach którego będzie następnie informować Parlament Europejski i Radę. 

 

21 marca 2012 r., z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Dyskryminacją Rasową, wysoka 

przedstawiciel Catherine Ashton wydała oświadczenie w imieniu UE, w którym podkreśliła 

„niesłabnące zaangażowanie Unii Europejskiej w zwalczanie wszelkich form rasizmu i ksenofobii. 

Dyskryminacja rasowa jest niezgodna z wartościami, na jakich opiera się UE […]”. 

 

W swoich działaniach zewnętrznych UE nadal poruszała kwestie rasizmu i ksenofobii w dialogach 

politycznych prowadzonych z krajami spoza UE, np. z krajami afrykańskimi. Kwestie te wciąż 

były także uwzględniane w strategiach współpracy; np. na mocy planów działania w ramach 

europejskiej polityki sąsiedztwa kraje partnerskie zobowiązują się do zwalczania wszelkich form 

dyskryminacji, nietolerancji religijnej, rasizmu i ksenofobii. 
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UE nadal współpracowała z regionalnymi organami, takimi jak Europejska Komisja przeciwko 

Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI) przy Radzie Europy. W ramach OBWE Unia Europejska ściśle 

współpracowała, aby koordynować działania zmierzające do realizacji zobowiązań w odniesieniu 

do zwalczania rasizmu, ksenofobii i dyskryminacji podjętych przez 56 państw należących do 

OBWE. 

 

Na szczeblu wielostronnym UE aktywnie współpracowała również z ONZ w walce z rasizmem 

i dyskryminacją. Wspierała mandat Specjalnego Sprawozdawcy ONZ ds. Współczesnych Form 

Rasizmu, Ksenofobii i Pokrewnych Przejawów Nietolerancji, Mutamy Ruteerego, oraz jego 

poprzednika, Githu Muigai. Jedenaście lat po Światowej Konferencji przeciwko rasizmowi, 

dyskryminacji rasowej, ksenofobii i pochodnym formom nietolerancji (2001 r.) UE nadal jest 

w pełni zaangażowana w realizację głównego celu konferencji durbańskiej z 2001 r., którym jest 

całkowite wyeliminowanie rasizmu i dyskryminacji rasowej, ksenofobii i pochodnych form 

nietolerancji. 

 

Międzynarodowa konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej 

(ICERD) jest uniwersalną podstawą działań służących zapobieganiu rasizmowi oraz jego 

zwalczaniu i eliminowaniu. Mimo że Unia Europejska nadal wzywa wszystkie państwa, które 

jeszcze nie ratyfikowały lub nie wprowadziły w pełni w życie tej konwencji, by to zrobiły, w 2012 

r. nie doszło do żadnej ratyfikacji. 

 

W ramach swej współpracy międzynarodowej UE nadal popularyzowała walkę z dyskryminacją. Za 

pośrednictwem Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka 

(EIDHR) UE wspierała różnorakie organizacje społeczeństwa obywatelskiego w ramach około 120 

realizowanych ostatnio projektów; wsparcie UE w tym zakresie wyniosło w sumie 24 mln EUR. 

Ponadto przy pomocy EIDHR Unia Europejska wspierała Wysokiego Komisarza Organizacji 

Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (OHCHR) we wprowadzaniu w życie obecnych 

standardów międzynarodowych dotyczących równości i niedyskryminacji, w szczególności 

Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej. 
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Zgodnie z zasadami polityki UE w tym obszarze 24 lipca 2012 r. Komitet Polityczny 

i Bezpieczeństwa zatwierdził dokument strategiczny zatytułowany „UE w następstwie deklaracji 

durbańskiej i programu działania”. 

 

W kontekście wspólnego partnerstwa strategicznego UE i Unii Afrykańskiej w zakresie rządów 

demokratycznych i praw człowieka, obie strony potwierdziły w 2012 r., że przywiązują ogromne 

znaczenie do walki z rasizmem, dyskryminacją rasową, ksenofobią i pochodnymi formami 

nietolerancji. 

 

5 czerwca 2012 r. delegacje Unii Europejskiej i Unii Afrykańskiej w Genewie zorganizowały 

wspólne warsztaty dla swoich państw członkowskich z myślą o wymianie najlepszych praktyk na 

szczeblu lokalnym, krajowym i regionalnym dotyczących a) walki ze skutkami dyskryminacji 

rasowej oraz b) ukrócenia podżegania do nienawiści rasowej. 

 

29. Wzmocniona polityka w kwestiach dotyczących ludów tubylczych 

 

Zasady zaangażowania UE w kwestie ludów tubylczych są stosowane w kontekście oenzetowskiej 

Deklaracji praw ludów tubylczych z 2007 r., która wspiera prawa ludów tubylczych i zapewnia im 

na całym świecie dostęp do ciągłego rozwoju. 
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UE dąży do wprowadzenia praw człowieka, w tym praw człowieka dotyczących ludów tubylczych, 

do wszystkich aspektów jej polityki zewnętrznej, w tym do dialogów politycznych z państwami 

trzecimi i organizacjami regionalnymi, na fora wielostronne, takie jak Organizacja Narodów 

Zjednoczonych, również przez przyznawanie wsparcia finansowego. 

 

Niemal każdego roku od czasu ustanowienia w 1994 r. Międzynarodowego Dnia Ludności 

Tubylczej na Świecie, obchodzonego 9 sierpnia, początkowo komisarz ds. stosunków 

zewnętrznych i europejskiej polityki sąsiedztwa, a obecnie wysoka przedstawiciel wydaje w tym 

dniu oświadczenie. W oświadczeniu z 2012 r. wysoka przedstawiciel pragnęła wspólnie 

z „ludnością tubylczą uczcić jej bogate dziedzictwo kulturowe i jej znaczenie dla świata”. Ponadto 

delegatury UE na całym świecie organizowały 9 sierpnia lub w tym okresie różne imprezy, w tym 

spotkania z przywódcami ludów tubylczych i konferencje prasowe, publikowały artykuły prasowe, 

umożliwiały udział w seminariach i zapoznawanie się na miejscu z projektami finansowanymi 

przez UE. 

 

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 2011 r. UE przyłączyła się do konsensusu w sprawie 

wydanej na zwykłym posiedzeniu Trzeciego Komitetu Zgromadzenia Ogólnego rezolucji 

w sprawie praw ludów tubylczych; mniej więcej połowa państw członkowskich UE była jej 

współwnioskodawcami. Rezolucja zawierała decyzję w sprawie zorganizowania w 2014 r. 

posiedzenia plenarnego Zgromadzenia Ogólnego na wysokim szczeblu pod nazwą Konferencja 

Światowa w sprawie Ludów Tubylczych. UE przedstawiła także oświadczenie w kwestiach 

dotyczących ludów tubylczych na forum Trzeciego Komitetu oraz w trakcie sesji mechanizmu 

eksperckiego w kwestii praw ludów tubylczych (EMRIP) w 2012 r., jak również wzięła udział 

w dialogu interaktywnym ze Specjalnym Sprawozdawcą ds. Sytuacji w zakresie Praw Ludów 

Tubylczych, Jamesem Anayą. UE aktywnie uczestniczyła w pracach nad sprawozdaniem 

tematycznym przygotowywanym przez grupę roboczą ONZ ds. respektowania praw człowieka 

przez korporacje transnarodowe i inne przedsiębiorstwa; sprawozdanie to ma zostać przedstawione 

na 68. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, która będzie poświęcona sytuacji ludów tubylczych 

w kontekście zapobiegania negatywnym skutkom działalności gospodarczej dla praw ludów 

tubylczych. 
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Prawa ludów tubylczych nadal były uwzględnianie w unijnych strategiach współpracy na rzecz 

rozwoju. Na przykład opracowany przez UE krajowy dokument strategiczny dotyczący Kolumbii 

na lata 2007–2013 odnosi się do sytuacji humanitarnej zamieszkujących ją ludów tubylczych oraz 

do ich sytuacji w zakresie praw człowieka, a do głównych priorytetów w nim określonych należy 

m.in. budowanie pokoju przez zaangażowanie marginalizowanych obywateli w sprawowanie 

władzy na szczeblu lokalnym i ekonomię uczestniczącą, jak również promowanie praw człowieka, 

dobrych rządów i zwalczania bezkarności. Innym przykładem jest wyraźne uwzględnienie ludów 

tubylczych w procesie wsparcia na rzecz modernizacji państwa, ulepszenia sprawowania rządów 

i integracji społecznej w krajowym dokumencie strategicznym dotyczącym Peru na lata 2007–2013. 

 

UE dostrzega również szczególnie delikatną sytuację i surowe represje, na które narażeni są 

obrońcy praw ludów tubylczych w wielu krajach świata, na co wskazują liczne sprawozdania 

międzynarodowe, m.in. autorstwa Specjalnego Przedstawiciela ONZ ds. Obrońców Praw 

Człowieka. 

 

UE wspiera również bezpośrednio – przy pomocy Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania 

Demokracji i Praw Człowieka (EIDHR) – organizacje społeczeństwa obywatelskiego działające 

w sprawach dotyczących ludów tubylczych. Od 2011 r. w ramach EIDHR finansowany jest projekt 

opiewający na kwotę 1,2 mln EUR, który ma na celu umacnianie sieci obrońców praw człowieka 

ludów tubylczych (sieć ta monitoruje i dokumentuje przypadki pogwałcenia praw człowieka ludów 

tubylczych w Azji), aby zwiększać świadomość na szczeblu lokalnym i międzynarodowym 

w zakresie praw ludów tubylczych oraz chronić osoby i grupy, które propagują i chronią prawa 

ludów tubylczych w Azji. Projekt ten – opracowany z myślą o Nepalu, Bangladeszu, Indii, 

Kambodży, Indonezji, Malezji, Filipin i Tajlandii – ma na celu zmierzyć się z nieuznawaniem 

w świetle prawa i brakiem odpowiednich polityk w zakresie ochrony praw człowieka ludów 

tubylczych w regionie azjatyckim, gdzie mieszka ok. 200 milionów z szacowanej na 350 milionów 

światowej populacji ludów tubylczych. 
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W krajach tych większość ludów tubylczych żyje poniżej granicy ubóstwa, cierpi z powodu 

wszelkich form dyskryminacji oraz ma niewielki dostęp do politycznych procesów decyzyjnych 

i do systemów sądownictwa, naruszane są nie tylko ich prawa jednostkowe, ale i zbiorowe. 

Przypadki naruszania prawa ludów tubylczych do udziału w podejmowaniu decyzji w kwestiach, 

które mają wpływ na ich prawa, są często wynikiem  nieuznawania zasady dotyczącej swobodnej, 

uprzedniej i świadomej zgody i wynikających z tej zasady praktycznych skutków. Nieuznawanie 

praw ludów tubylczych do ziemi doprowadziło do powszechnego przejmowania ziemi oraz do 

przymusowego wysiedlania w związku z plantacjami, górnictwem na szeroką skalę, tamami, 

infrastrukturą i obszarami pod ochroną. Ponadto wiele przypadków naruszeń praw człowieka ludów 

tubylczych pozostaje nieudokumentowanych i niezgłoszonych, jako że świadomość własnych praw 

wśród społeczności tubylczych jest niska, a działania w ich obronie nadal są bardzo ograniczone, 

w szczególności na obszarach konfliktowych, co powoduje, że działalność obrońców praw ludów 

tubylczych jest konieczna. 

 

Nowy unijny plan działania dotyczący praw człowieka zawiera punkt działania dotyczący ludów 

tubylczych „Dokonać przeglądu polityki UE i dalej ją opracowywać w związku z deklaracją ONZ 

w sprawie praw ludów tubylczych, mając na uwadze Światową Konferencję w sprawie Ludów 

Tubylczych (2014 r.)”. 

 

30. Prawa człowieka osób niepełnosprawnych 

 

22 stycznia 2011 r. Unia Europejska stała się stroną oenzetowskiej Konwencji o prawach osób 

niepełnosprawnych (CRPD). Jest to wydarzenie historyczne, jako że CRPD jest pierwszym 

wszechstronnym traktatem dotyczącym praw człowieka ratyfikowanym przez UE jako organizację 

integracji regionalnej. UE aktywnie uczestniczyła w konferencji państw stron CRPD, po raz 

pierwszy jako strona w wrześniu 2011 r. W październiku 2012 r. Rada postanowiła ustanowić na 

szczeblu unijnym strukturę, zgodnie z wymogami art. 33 ust. 2 Konwencji ONZ o prawach osób 

niepełnosprawnych. Unijna struktura będzie popierać, chronić i monitorować wdrażanie Konwencji 

ONZ o prawach osób niepełnosprawnych do prawodawstwa i polityk UE, z poszanowaniem 

„wewnętrznego” wdrożenia konwencji przez unijne instytucje, np. gdy działają one jako 

administracja publiczna. 
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CRPD ma zagwarantować, że osoby niepełnosprawne mogą korzystać ze swoich praw na równi 

z wszystkimi innymi obywatelami. CRPD ustala minimalne standardy służące ochronie pełnego 

zakresu praw człowieka i podstawowych wolności osób niepełnosprawnych. Dla UE oznacza to, że 

polityki na szczeblu UE, jak również działania legislacyjne i programujące są zgodne 

z postanowieniami CRPD w zakresie praw osób niepełnosprawnych, w granicach kompetencji UE. 

W unijnej strategii w sprawie niepełnosprawności na lata 2010–2020, przyjętej w listopadzie 

2010 r., która ma na celu zrealizowanie postanowień CRPD, zarówno na szczeblu UE, jak i państw 

członkowskich, „działania zewnętrzne” są wskazane jako jeden z ośmiu głównych obszarów 

działania. Strategia ta uzupełnia i wspiera działania państw członkowskich, które ponoszą główny 

ciężar odpowiedzialności w określaniu polityki wobec osób niepełnosprawnych. 

Niepełnosprawność została również uwypuklona jako obszar działania w nowo przyjętym planie 

działania UE dotyczącym praw człowieka i demokracji. 

 

Niepełnosprawność była kwestią coraz częściej poruszaną w trakcie unijnych dialogów 

politycznych i specjalistycznych (w tym dialogów dotyczących praw człowieka) z państwami 

trzecimi. W 2012 r. niepełnosprawność była omawiana jako kwestia dotycząca praw człowieka 

w trakcie dialogów dotyczących praw człowieka z Unią Afrykańską, Chile, Meksykiem, Nową 

Zelandią, Narodową Władzą Palestyńską, Rosją i Stanami Zjednoczonymi. Ratyfikowanie przez 

UE CRPD dało dodatkowy powód do takiego postępowania. UE wezwała w szczególności do 

ratyfikacji i pełnej realizacji CRPD przez wszystkie państwa. 

 

W 2012 r. UE nadal podtrzymywała i wspierała poszanowanie praw człowieka w odniesieniu do 

osób niepełnosprawnych na odpowiednich forach regionalnych i międzynarodowych. 
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UE kontynuowała również starania na rzecz ochrony i promowania praw osób niepełnosprawnych 

poza UE przez systematyczne włączanie problematyki osób niepełnosprawnych do unijnej 

współpracy rozwojowej. Środki finansowe na rzecz osób niepełnosprawnych są dostarczane 

w ramach kilku instrumentów finansowych UE, na przykład Instrumentu Finansowania Współpracy 

na rzecz Rozwoju (DCI), Europejskiego Funduszu Rozwoju (EDF), Europejskiego Instrumentu 

Sąsiedztwa (ENPI) i Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka 

(EIDHR). W 2012 r. UE finansowała ponad 80 projektów w ponad 50 krajach partnerskich (ich 

szacunkowy budżet przekroczył w sumie 30 mln EUR). 

 

Zgodnie z działaniem 30 lit. b) planu działania dotyczącego praw człowieka i demokracji 

w sierpniu 2012 r. Komisja Europejska zakończyła aktualizację wytycznych w sprawie 

niepełnosprawności i rozwoju zgodnie z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. 

 

PRZESTRZEGANIE MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA HUMANITARNEGO 

W 2012 r. UE podejmowała różne inicjatywy, aby propagować międzynarodowe prawo 

humanitarne na całym świecie, zgodnie z wytycznymi Rady z 2005 r. w sprawie promowania 

przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego. Międzynarodowe prawo humanitarne nie 

stanowi części międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka. W jego skład wchodzą 

cztery konwencje genewskie z 1949 r. i protokoły dodatkowe do nich, inne umowy 

międzynarodowe i prawo zwyczajowe, mające razem chronić osoby, które nie biorą albo już nie 

biorą bezpośredniego udziału w konflikcie (np. cywile, jeńcy wojenni i inne osoby zatrzymane, jak 

również osoby chore i ranne), jak również mają ograniczać środki i metody prowadzenia działań 

wojennych (w tym taktykę i broń), aby uniknąć niepotrzebnych cierpień i zniszczeń1. 

 

                                                 
1  Szczegółowy wykaz instrumentów międzynarodowego prawa humanitarnego zamieszczono 

w załączniku do wytycznych Rady dotyczących międzynarodowego prawa humanitarnego. 
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Państwa członkowskie poczyniły postępy w realizacji swoich zobowiązań podjętych w 2011 r. na 
31. Międzynarodowej Konferencji Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca; państwa 
członkowskie potwierdziły swoje zobowiązania dotyczące ratyfikacji umów podczas posiedzenia 
ONZ na wysokim szczeblu dotyczącego praworządności, które odbyło się we wrześniu. 7 czerwca 
2012 r. Austria ratyfikowała Konwencję z 2006 r. o ochronie wszystkich osób przed wymuszonym 
zaginięciem, a Konwencja ottawska z 1997 r. o zakazie użycia, składowania, produkcji 
i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu została ratyfikowana kolejno przez 
Finlandię 9 stycznia 2012 r. i przez Polskę 27 grudnia 2012 r. W wyniku tych ratyfikacji wszystkie 
państwa członkowskie UE są obecnie stronami konwencji ottawskiej. W niektórych państwach 
członkowskich trwają prace nad ratyfikacją konwencji przeciw wymuszonym zaginięciom i innych 
konwencji dotyczących międzynarodowego prawa humanitarnego w ramach zobowiązań wobec 
Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża (MKCK). 
  
W kilku oświadczeniach skierowanych do ONZ w 2012 r. UE ponownie podkreśliła znaczenie 
wdrażania międzynarodowego prawa humanitarnego. W oświadczeniu skierowanym do Rady 
Bezpieczeństwa ONZ dotyczącym ochrony ludności cywilnej w konfliktach zbrojnych (25 czerwca) 
UE wyraziła ubolewanie, że strony konfliktów zbrojnych często nie wywiązują się z obowiązku 
szanowania i ochrony ludności cywilnej, który wynika z mającego zastosowanie 
międzynarodowego prawa humanitarnego, międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka 
i prawa dotyczącego uchodźców. UE podzieliła głębokie zaniepokojenie Sekretarza Generalnego 
ONZ tymi sytuacjami, w tym w Afganistanie, Sudanie Południowym, Sudanie, Demokratycznej 
Republice Konga i Somalii, gdzie ludność cywilna, w szczególności kobiety i dzieci, nadal padają 
ofiarą różnych form wyjątkowo brutalnej przemocy. UE była bardzo zaniepokojona tym, jaki 
wpływ na sytuację humanitarną wywiera korzystanie z broni na obszarach gęsto zaludnionych; 
uwzględniła wyrażony przez MKCK pogląd, że należy unikać używania materiałów wybuchowych 
o szerokim zasięgu na obszarach gęsto zaludnionych, oraz zaapelowała, by bardziej systematycznie 
i proaktywnie zajmować się tą kwestią. UE zauważyła, że większy stopień nieuchronności kary był 
istotnym elementem ściślejszego przestrzegania przez strony konfliktów zbrojnych ich zobowiązań 
międzynarodowych oraz podkreśliła, że to przede wszystkim na władzach krajowych ciąży 
obowiązek zagwarantowania wyciągania konsekwencji. UE zauważyła zalety coraz 
powszechniejszego wykorzystywania komisji dochodzeniowych i misji wyjaśniających, jak 
również kierowania takich spraw do Międzynarodowego Trybunału Karnego. UE opowiadała się za 
doprowadzeniem do sytuacji, w której wszystkie osoby, instytucje i podmioty są pociągane do 
odpowiedzialności zgodnie z przepisami i procedurami zgodnymi z mającym zastosowanie 
międzynarodowym prawem humanitarnym. UE opowiadała się też za aktywnym uczestnictwem 
wszystkich państw w obecnych staraniach MKCK mających na celu większy stopień przestrzegania 
międzynarodowego prawa humanitarnego. 
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W oświadczeniu wydanym 22 października 2012 r. na forum Szóstego Komitetu Zgromadzenia 

Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie statusu protokołów dodatkowych do 

konwencji genewskich, UE podkreśliła, że promowanie i przestrzeganie międzynarodowego prawa 

humanitarnego ma podstawowe znaczenie dla zagwarantowania ochrony ofiarom konfliktów 

zbrojnych. UE wezwała państwa, które jeszcze tego nie zrobiły, by przystąpiły do wszystkich 

protokołów dodatkowych do konwencji genewskich. UE zachęca wszystkie strony, by – w miarę 

możliwości i w stosownych przypadkach – rozważyły skorzystanie z pomocy Międzynarodowej 

Komisji ds. Ustalania Faktów utworzonej zgodnie z art. 90 załączonego do konwencji genewskich 

pierwszego protokołu dodatkowego z 1977 r. W oświadczeniu dotyczącym praktyk Izraela 

naruszających prawa człowieka Palestyńczyków, skierowanym do Czwartego Komitetu 9 listopada, 

UE przypomniała o konieczności stosowania w Palestynie międzynarodowego prawa 

humanitarnego, w tym czwartej konwencji genewskiej dotyczącej ochrony ludności cywilnej, jak 

również wezwała do pełnego poszanowania międzynarodowego prawa humanitarnego w tym 

kontekście. Zwracając się 13 grudnia do Zgromadzenia Ogólnego w sprawie zwiększenia 

koordynacji oenzetowskiej pomocy humanitarnej i pomocy w przypadku katastrof, UE zaapelowała 

do wszystkich państw i stron, by wypełniały swoje zobowiązania zgodnie z międzynarodowym 

prawem humanitarnym i wezwała walczące strony, by chroniły personel, któremu powierzono 

usługi medyczne oraz jego środki transportu, majątek i infrastrukturę medyczną zgodnie 

z wszystkimi odpowiednimi postanowieniami międzynarodowymi, w tym z międzynarodowym 

prawem humanitarnym. 

 

Podczas konferencji ONZ w sprawie traktatu o handlu bronią Unia Europejska i jej państwa 

członkowskie zdecydowanie opowiedziały się za tym, by nie wydawać zezwolenia na transfer 

broni, w przypadkach gdy istnieje wyraźne niebezpieczeństwo, że broń ta zostanie wykorzystana do 

poważnego naruszenia międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka lub 

międzynarodowego prawa humanitarnego. 
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UE wielokrotnie wzywała wszystkie strony konfliktu syryjskiego, by przestrzegały 

międzynarodowego prawa humanitarnego. 23 stycznia 2012 r. Rada potępiła w konkluzjach przemoc 

wobec ludności cywilnej i wezwała władze Syrii, by zagwarantowały bezpieczeństwo dziennikarzom 

w tym kraju. W konkluzjach z 27 lutego Rada z zadowoleniem przyjęła rezolucję Zgromadzenia 

Ogólnego ONZ w sprawie Syrii i wyraziła ubolewanie z powodu licznych ofiar wśród ludności 

cywilnej, wzywając prezydenta Assada, by natychmiast położył kres mordowaniu cywili. UE 

wezwała wszystkie strony, by przestrzegały bezstronności i niezależności organizacji 

humanitarnych, oraz potępiła nielegalne ataki na personel medyczny noszący oznaczenia 

z symbolem czerwonego półksiężyca. 15 marca, w 1. rocznicę powstania, wysoka przedstawiciel 

potępiła zabijanie ludności cywilnej, wzywając do natychmiastowego zapewnienia dostępu 

organizacjom humanitarnym oraz do przeprowadzenia dochodzenia w sprawie ustaleń Niezależnej 

Międzynarodowej Komisji Dochodzeniowej, która zwróciła uwagę na zbrodnie przeciwko ludzkości 

i inne rażące naruszenia praw człowieka popełniane przez reżim. 23 marca Rada wyraziła 

w konkluzjach głębokie zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją humanitarną syryjskiej ludności 

cywilnej i wezwała władze tego kraju, by przyznały organizacjom humanitarnym natychmiastowy 

i nieograniczony dostęp do całego terytorium Syrii. UE z aprobatą odniosła się do przyjęcia przez 

Radę Praw Człowieka rezolucji w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Syrii, jak również do 

przedłużenia mandatu Niezależnej Międzynarodowej Komisji Dochodzeniowej, podkreślając że 

sprawcy zbrodni przeciwko ludzkości i innych rażących naruszeń praw człowieka nie powinni 

pozostawać bezkarni. 

 

27 maja wysoka przedstawiciel wydała oświadczenie, w mocnych słowach potępiając masakrę ponad 

dziewięćdziesięciu osób przez reżim syryjski atakujący własną ludność cywilną.  23 lipca Rada 

wyraziła w konkluzjach głębokie zaniepokojenie sytuacją w zakresie praw człowieka i przypadkami 

łamania międzynarodowego prawa humanitarnego w Syrii.  UE wezwała wszystkie strony, by 

przestrzegały międzynarodowego prawa humanitarnego i umożliwiły pełen i bezpieczny dostęp 

pracownikom organizacji humanitarnych. 15 października Rada wezwała w konkluzjach wszystkie 

strony konfliktu, by w pełni przestrzegały zobowiązań prawnych i moralnych związanych z ochroną 

ludności cywilnej, i potwierdziła wsparcie UE dla dochodzeń Niezależnej Międzynarodowej Komisji 

Dochodzeniowej, w tym w sprawie oskarżenia o zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości.  

W konkluzjach Rady z 10 grudnia UE z zadowoleniem odniosła się do przyjęcia rezolucji w sprawie 

Syrii przez Trzeci Komitet Zgromadzenia Ogólnego ONZ i wezwała Radę Bezpieczeństwa ONZ do 

zajęcia się wszystkimi aspektami sytuacji w Syrii, w tym ewentualnym przekazaniem sprawy 

Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu.  
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Jeśli chodzi o Demokratyczną Republikę Konga, 14 marca 2012 r. wysoka przedstawiciel wydała 

oświadczenie, w którym z radością przyjmuje wyrok Międzynarodowego Trybunału Karnego 

w sprawie Lubangi Dyilo. 7 czerwca wysoka przedstawiciel potępiła przypadki zabójstwa ludności 

cywilnej przez siły zbrojne w regionie Kivu i potwierdziła głębokie zaangażowanie UE w walkę 

z bezkarnością i w pociągnięcie do odpowiedzialności sprawców tych przestępstw. 25 czerwca 

w konkluzjach Rada z niepokojem odnotowała pogarszanie się stanu bezpieczeństwa i sytuacji 

humanitarnej na wschodzie DRK; Rada wezwała też wszystkie strony konfliktu, by umożliwiły 

dostęp podmiotom niosącym pomoc humanitarną. W konkluzjach z listopada Rada ponowiła ten 

apel i podkreśliła, że należy wyciągnąć konsekwencje wobec wszystkich osób odpowiedzialnych za 

przemoc nad ludnością cywilną, w szczególności kobietami i dziećmi. 

 

14 maja 2012 r. w konkluzjach dotyczących procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie Rada 

przypomniała o konieczności stosowania w Palestynie międzynarodowego prawa humanitarnego, 

w tym czwartej konwencji genewskiej o ochronie osób cywilnych. 9 listopada w konkluzjach 

dotyczących procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie Rada wyraziła głębokie zaniepokojenie 

sytuacją w Strefie Gazy i w Izraelu, potępiła rozmyślne wybieranie na cel ataków niewinnej 

ludności cywilnej i wezwała wszystkie strony do pełnego poszanowania międzynarodowego prawa 

humanitarnego. 

 

23 stycznia 2012 r. w swoich konkluzjach Rada przypomniała rządowi Sudanu, że jest on 

odpowiedzialny za ochronę ludności cywilnej na swoim terytorium, wezwała do pełnej współpracy 

z MTK i podkreśliła, jak istotne jest wyciąganie konsekwencji z powodu naruszeń praw człowieka 

i międzynarodowego prawa humanitarnego. 3 marca wysoka przedstawiciel wydała oświadczenie, 

w którym przyjmuje do wiadomości decyzję MTK dotyczącą wydania nakazu aresztowania 

ministra obrony Sudanu, Abdelrahima Mohameda Husseina, za zbrodnie przeciwko ludzkości 

i zbrodnie wojenne; wysoka przedstawiciel przypomniała również, że najpoważniejsze zbrodnie, 

budzące niepokój społeczności międzynarodowej, nie mogą pozostać nieukarane. 23 lipca Rada 

wyraziła w konkluzjach zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją humanitarną w Kordofanie 

Południowym i prowincji An-Nil al-Azrak (Nil Błękitny) oraz wezwała władze Sudanu, by 

udzieliły natychmiastowego i nieograniczonego dostępu międzynarodowym organizacjom 

humanitarnym. 18 października wysoka przedstawiciel potępiła atak na konwój sił pokojowych 

UNAMID i wezwała rząd Sudanu, by dopilnował, by sprawcy zostali pociągnięci do 

odpowiedzialności. 
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23 kwietnia 2012 r. w konkluzjach w sprawie Mali Rada wezwała wszystkie strony konfliktu do 
pełnego poszanowania międzynarodowego prawa humanitarnego i praw człowieka oraz do 
zapewnienia natychmiastowego i nieograniczonego dostępu podmiotom niosącym pomoc 
humanitarną. Rada wyraziła również uznanie sąsiednim państwom za pomoc z ich strony zgodnie 
ze zobowiązaniami na mocy międzynarodowego prawa humanitarnego. 17 maja wysoka 
przedstawiciel wyraziła zaniepokojenie faktem, że kontrola nad północnymi regionami Mali 
sprawowana przez siły rebeliantów uniemożliwia niesienie niezbędnej pomocy humanitarnej; WP 
wezwała wszystkie strony konfliktu do otwarcia korytarzy umożliwiających dostarczanie pomocy 
humanitarnej. 15 października Rada ponownie potwierdziła w konkluzjach, że UE zaangażowana 
jest w pomoc Mali w rozwiązaniu kryzysu przez ciągłe wysiłki humanitarne, przypomniała 
również, że należy zagwarantować wszystkim podmiotom niosącym pomoc humanitarną wolny 
i nieograniczony dostęp do grup najbardziej narażonych w tej sytuacji. 
 
UE nadal stosowała aktywne podejście w kwestii prywatnych firm wojskowych i ochroniarskich 
oraz nadal zdecydowana jest zapobiegać wszelkim naruszeniom lub nadużyciom praw człowieka, 
które mogą mieć związek z działalnością tych firm, i usuwać skutki takich naruszeń lub nadużyć. 
UE przywiązuje dużą wagę do otwartej debaty z udziałem wszystkich zainteresowanych stron, 
która może pomóc lepiej zrozumieć złożoność dyskusji dotyczących uregulowania, monitorowania 
i nadzorowania działalności wspomnianych firm. W tym kontekście UE postrzega Dokument 
z Montreux jako dokument o kluczowym znaczeniu, ponieważ przedstawiono w nim istotne 
międzynarodowe zobowiązania prawne i dobre praktyki, które państwa powinny stosować 
w odniesieniu do działania prywatnych firm wojskowych i ochroniarskich w trakcie konfliktów 
zbrojnych. W dniu 26 lipca 2012 r. UE publicznie wyraziła – jako pierwsza organizacja 
międzynarodowa – poparcie dla tego dokumentu.  
Ponadto UE nadal aktywnie uczestniczyła w pracach oenzetowskiej otwartej międzyrządowej grupy 
roboczej ds. prywatnych firm wojskowych i ochroniarskich, powołanej przez oenzetowską Radę 
Praw Człowieka; drugie posiedzenie tej grupy odbyło się w dniach 13–17 sierpnia 2012 r. W tym 
kontekście UE wezwała również pozostałe państwa trzecie do tego, by poparły Dokument 
z Montreux, ponieważ stanowi on konkretny wkład w wykonanie istniejących zobowiązań 
międzynarodowych. 
 
Jako pracodawca korzystający z niektórych usług świadczonych przez prywatne firmy wojskowe 
i ochroniarskie ESDZ zaczęła analizować kontrakty z tymi firmami, aby dopilnować ich pełnej 
zgodności z międzynarodowym prawem humanitarnym i innymi mającymi zastosowanie normami 
prawnymi, by zagwarantować wyciągnięcie konsekwencji za wszelkie ewentualne naruszenia. 
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W 2012 r. UE nadal nasilała swoją kampanię na rzecz przestrzegania międzynarodowego prawa 

humanitarnego formułowane w kontekście pomocy humanitarnej. Komisarz Kristalina Georgiewa 

potępiła naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego w sytuacjach konfliktów zbrojnych, 

takich jak w Syrii i w Mali, wzywając uczestników walk, by przestrzegali prawa i chronili osoby 

niebiorące udziału w konflikcie, w szczególności przez zagwarantowanie bezpiecznego dostępu 

neutralnym organizacjom humanitarnym. 6 listopada 2012 r. w przemówieniu dotyczącym „Działań 

humanitarnych w odpowiedzi na kryzys w Syrii” komisarz Georgiewa podkreśliła, że 

międzynarodowego prawa humanitarnego zobowiązane są przestrzegać wszystkie strony konfliktu. 

4 grudnia 2012 r. w trakcie przemówienia na konferencji Norwegian Refugee Council (Norweskiej 

Rady ds. Uchodźców) dotyczącej „Zasad w praktyce: zabezpieczenie działań humanitarnych” 

komisarz Georgiewa podkreśliła, że humanitarne zasady człowieczeństwa, bezstronności, 

neutralności i niezależności są bardziej aktualne niż kiedykolwiek we współczesnym kontekście 

nowych podmiotów zaangażowanych w działania humanitarne. 

 

W 2012 r. UE wsparła finansowo projekt realizowany przez Norwegian Refugee Council 

(Norweską Radę ds. Uchodźców) i Overseas Development Institute (Międzynarodowy Instytut 

Rozwoju), służący określeniu, w jaki sposób zasady humanitarne są stosowane w praktyce, aby móc 

skuteczniej wcielać je w życie. W tym kontekście w Brukseli w grudniu 2012 r. odbyła się 

konferencja wysokiego szczebla dotycząca zasad humanitarnych. Komisja wsparła również 

finansowo kolejny projekt, realizowany przez Swiss Foundation for Mine Action (Szwajcarską 

Fundację na rzecz Rozminowywania) oraz Geneva Call, służący przeszkoleniu uzbrojonych 

podmiotów niepublicznych w zakresie międzynarodowego prawa humanitarnego i pokrewnych 

norm humanitarnych. 

 

Ponadto UE sfinansowała też projekt Fińskiego Czerwonego Krzyża służący podniesieniu poziomu 

wiedzy europejskich organizacji humanitarnych i ich partnerów wykonawczych działających 

w krajach podatnych na konflikt lub krajach pokonfliktowych na temat międzynarodowego prawa 

humanitarnego i zasad humanitarnych. 
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Niepokój UE nadal wzbudzał fakt, że przeszkodą w dostarczaniu unijnej pomocy humanitarnej 
może być ustawodawstwo antyterrorystyczne o zasięgu ponadterytorialnym, zawierające 
przepisy kryminalizujące wsparcie materialne dla organizacji umieszczonych w wykazie, bez 
względu na humanitarny charakter takich działań lub brak jakiejkolwiek intencji wspierania aktów 
terrorystycznych. W związku z orzeczeniem Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych w sprawie 
Holder przeciwko Humanitarian Law Project, które potwierdziło zgodność z konstytucją przepisów 
prawa USA zakazujących świadczenia szkoleń w zakresie międzynarodowego prawa 
humanitarnego dla określonych podmiotów wymienionych w wykazie, Komisja nadal omawiała tę 
kwestię z amerykańskimi władzami na różnych szczeblach, takich jak Departament Stanu 
i Departament Sprawiedliwości. 
 

VI WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI W STOSUNKACH DWUSTRONNYCH 

Prawa człowieka są dla UE centralnym elementem stosunków ze wszystkimi państwami 
trzecimi, również z jej partnerami strategicznymi. 

 

Zorganizowany w Brazylii I Europejski Tydzień Praw Człowieka (3–14 grudnia 2012 r.) 

 

Z myślą o uczczeniu przypadającego 10 grudnia Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, który 

był zarazem dniem otrzymania przez Unię Europejską Pokojowej Nagrody Nobla 2012, delegatura 

Unii w Brasilii zorganizowała szereg imprez kulturalnych, w tym seminarium dla obrońców praw 

człowieka, pokazy filmów, debaty, inaugurację publikacji na temat obrońców praw człowieka 

i koncert galowy. Wydarzenia te zorganizowano w porozumieniu i we współpracy z siecią 

EUNIC (sieć Narodowych Instytutów Kultury Unii Europejskiej) oraz państwami 

członkowskimi UE w Brasilii, a także z brazylijskim Sekretariatem Praw Człowieka (SDH), 

ONZ (w tym UNAIDS, UNFPA oraz UN Women), Prokuraturą Brazylii i Uniwersytetem 

Brasilijskim. Wspomniane imprezy koncentrowały się ogólnie na prawach człowieka i miały 

charakter obchodów. 

Jedną z najważniejszych imprez podczas tego tygodnia było seminarium dla obrońców praw 

człowieka sfinansowane przez fundusz na rzecz dialogów sektorowych UE–Brazylia. 

W seminarium wzięli udział najbardziej reprezentatywni i znani obrońcy praw człowieka 

z Brazylii (wszystkim grozi niebezpieczeństwo; reprezentują szeroki wachlarz zagadnień), 

organizacje działające w ich obronie, a także przedstawiciele – zarówno ze szczebla krajowego, 

jak i stanowego – programu ochrony obrońców praw człowieka. Głos zabrało wielu 

uczestników, którzy zdali wstrząsające relacje z życia w sytuacji zagrożenia. 
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31. Wywieranie wpływu w terenie dzięki podejściu dostosowanemu do potrzeb 

 

„Wywieranie wpływu w terenie dzięki podejściu dostosowanemu do potrzeb” czyli sekcja 31. Planu 

działania UE dotyczącego praw człowieka i demokracji przyjętego w czerwcu 2012 r. zawiera 

zobowiązanie do zadbania o „przeprowadzenie monitorowania działań realizujących strategie dla 

poszczególnych krajów dotyczące praw człowieka poprzez coroczne sprawozdania z postępów 

i dokonywanie przeglądów”. 

Unijne strategie dla poszczególnych krajów dotyczące praw człowieka wprowadzono w celu 

osiągnięcia bardziej ukierunkowanego i spójnego podejścia do kwestii związanych z prawami 

człowieka w państwach trzecich. Stworzono je z myślą o lepszym zrozumieniu kluczowych 

wyzwań w zakresie praw człowieka i o skupieniu działania UE na najważniejszych priorytetach, 

zarówno politycznych, jak i finansowych, w ten sposób czyniąc te działania lepiej dostosowanymi 

do celu i skuteczniejszymi. 

Od rozpoczęcia tej inicjatywy stworzono ponad 140 strategii dla poszczególnych krajów 

dotyczących praw człowieka – w ciągu 2012 r. 48 z nich uzyskało ostateczne zatwierdzenie 

Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa. W grudniu 2012 r. zainicjowano działania następcze 

i monitorowanie wdrażania strategii dla poszczególnych krajów dotyczących praw człowieka. 
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32. Wywieranie wpływu poprzez dialog 

Unia Europejska ceni dialog z państwami trzecimi na temat wartości praw człowieka, uznając go za 

skuteczne narzędzie dwustronnego zaangażowania i współpracy w zakresie propagowania i ochrony 

praw człowieka. W 2012 r. UE nie ustawała więc w pracach nad podniesieniem skuteczności 

takiego dialogu, szczególnie poprzez: 

 

• bliższe powiązania pomiędzy takimi dialogami a innymi instrumentami politycznymi, 

zwłaszcza z nowymi strategiami dla poszczególnych krajów dotyczącymi praw człowieka, 

a także w innych dziedzinach polityki np. przekształcenie lokalnego dialogu z Kolumbią 

w dialog na szczeblu stolic w kontekście nowej umowy o wolnym handlu;  

 

• wzmocnienie dialogu i współpracy w zakresie praw człowieka ze strategicznymi partnerami 

UE. W 2012 r. wzmocniono treść i formułę dialogów z Brazylią i Meksykiem; po raz 

pierwszy zorganizowano posiedzenia wysokiego szczebla w Brukseli. Formalnie 

ustanowiono nowy dialog w zakresie praw człowieka z Republiką Południowej Afryki oraz 

rozpoczęto konsultacje w zakresie praw człowieka z Republiką Korei;  

 

• wdrożenie najlepszych praktyk w ramach różnych formuł dialogów dotyczących praw 

człowieka, w tym prowadzonych przy okazji szczytów, w szczególności poprzez lepsze 

wbudowanie takich dialogów w ogólne stosunki z przedmiotowym państwem trzecim oraz 

poprzez skupienie uwagi na działaniach następczych w formie szczegółowych planów 

działania, reform ustawodawczych i projektów, które UE może wspierać w ramach swoich 

instrumentów, w tym poprzez pomoc w ramach współpracy. Dialogi dotyczące praw 

człowieka nadal stanowią w tym względzie, w kontekście europejskiej polityki sąsiedztwa, 

najlepszą praktykę. 
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• przykładanie szczególnej wagi do ustalania programów dialogów dotyczących praw 

człowieka z położeniem nacisku na sytuację w dziedzinie praw człowieka w danym kraju, 

w tym na indywidualne przypadki, uwzględniając równocześnie postulaty z krajów 

partnerskich, by omówić wewnętrzne kwestie UE dotyczące praw człowieka – w ścisłej 

współpracy z państwami członkowskimi UE. Kwestie wielostronne na forum ONZ 

i odnośnych organizacji regionalnych są obecnie włączane jako standardowe punkty do 

programu dialogów. 

 

W ramach tej najlepszej praktyki powszechnie przeprowadzono konsultacje z reprezentantami 

społeczeństwa obywatelskiego – zarówno na forum instytucji unijnych, jak i w danym państwie – 

oraz przygotowano sprawozdania z dialogów. Ponadto w 2012 r. odbyło się 12 specjalnych 

seminariów poświęconych problematyce społeczeństwa obywatelskiego, które miały dostarczyć 

informacji służących oficjalnym dialogom dotyczącym praw człowieka. 

 

W 2012 r. prowadzono formalne dialogi dotyczące praw człowieka lub utrzymywano kontakty na 

szczeblu odnośnych podkomitetów z następującymi partnerami: Argentyna, Armenia, Azerbejdżan, 

Białoruś, Brazylia, Chile, Chiny, Gruzja, Indonezja, Jordania, Kambodża, Kolumbia, Laos, Liban, 

Maroko, Meksyk, Narodowa Władza Palestyńska, Pakistan, Republika Kirgiska, Republika 

Mołdawii, Ukraina, Unia Afrykańska, Uzbekistan i Wietnam. Odbyły się konsultacje na temat praw 

człowieka z Japonią, Rosją, USA i krajami kandydującymi (FYROM, Islandia, Czarnogóra 

i Turcja). 

 

W 2012 r. nie udało się zorganizować posiedzeń w ramach już nawiązanych dialogów dotyczących 

praw człowieka z Egiptem, Sri Lanką i Tunezją. Posiedzenia z Algierią, Indiami, Izraelem, Laosem, 

Tadżykistanem i Turkmenistanem przesunięto na początek 2013 r. Dialog dotyczący praw 

człowieka z Iranem jest zawieszony od 2006 r. 
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W ciągu roku zorganizowano nieformalne posiedzenia – głównie w formie wideokonferencji oraz 

w Nowym Jorku i Genewie – na temat wielostronnych kwestii i priorytetów związanych z prawami 

człowieka, w których to uczestniczyło coraz więcej partnerów. 

 

Ponadto prawie wszystkie z 79 krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku, które są stronami umowy 

z Kotonu, zaangażowały się – na podstawie art. 8 tej umowy – w dialog z UE obejmujący regularną 

ocenę zmian sytuacji w zakresie poszanowania praw człowieka, zasad demokratycznych, 

praworządności i dobrych rządów. Zgodnie z art. 9 umowy z Kotonu prawa człowieka, zasady 

demokratyczne i praworządność są zasadniczymi elementami tej umowy i jako takie są objęte 

klauzulą dotyczącą rozstrzygania sporów zawartą w art. 96, na którego podstawie można podjąć 

konsultacje i inne właściwe środki, w tym (jako środek ostateczny) zawiesić umowę w odniesieniu 

do danego kraju. W 2012 r. takie właściwe środki, w tym w odniesieniu do pożyczek udzielanych 

przez EBI, miały nadal zastosowanie do pięciu krajów: Zimbabwe, Fidżi, Gwinei, Gwinei Bissau 

i Madagaskaru. 

 

Ponadto w 2012 r. kilka państw członkowskich zorganizowało dwustronne dialogi z państwami 

trzecimi. Dialogi te stanowią wkład w unijny dialog dotyczący praw człowieka, ponieważ 

wzbogacają go o doświadczenie i wiedzę fachową państw członkowskich, na przykład jeśli chodzi 

o uwieńczone sukcesem przemiany demokratyczne. 

 

33. Skuteczne wykorzystywanie i współdziałanie unijnych instrumentów polityki zewnętrznej 

 

W 2012 r. nie wykorzystano klauzuli praw człowieka jako podstawy do wprowadzenia nowych 

środków ograniczających wobec jakiegokolwiek państwa trzeciego. Rozpoczęto debatę na temat 

stworzenia kryteriów stosowania klauzuli praw człowieka, które uwzględnią apele Parlamentu 

Europejskiego i społeczeństwa obywatelskiego o bardziej konsekwentne i spójne stosowanie tej 

klauzuli wobec wszystkich krajów partnerskich. 
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VII DZIAŁANIE ZA POŚREDNICTWEM INSTYTUCJI WIELOSTRONNYCH 

34. Propagowanie skutecznego multilateralizmu – 35. Skuteczny podział obowiązków 

w kontekście ONZ 

 

UE jest w pełni zaangażowana na rzecz silnego i skutecznego wielostronnego systemu praw 

człowieka, który sprzyja dalszemu rozwojowi i powszechnemu stosowaniu uniwersalnych 

standardów praw człowieka. UE aktywnie przedstawia swoje priorytety w zakresie praw człowieka 

na forum Trzeciego Komitetu Zgromadzenia Ogólnego ONZ i Rady Praw Człowieka i coraz 

bardziej angażuje się, we współpracy z państwami ze wszystkich regionów, w inicjatywy, które 

naprawdę przyczyniają się do ochrony i propagowania praw człowieka. W ramach działania nr 34 

Planu działania UE dotyczącego praw człowieka i demokracji na 2012 rok UE zobowiązała się do 

jeszcze skuteczniejszego udziału we wspomnianych powyżej forach poprzez coroczne 

opracowywanie podejścia do priorytetów UE na forum ONZ i systematyczne działania 

informacyjne na ten temat, a także poprzez wzmocnienie istniejącego systemu podziału 

obowiązków między państwami członkowskimi. 

 

67. sesja Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych 

 

W dniach 8 października – 28 listopada trwały formalnie prace Trzeciego Komitetu (ds. 

Społecznych, Humanitarnych i Kulturalnych) w ramach 67. sesji Zgromadzenia Ogólnego, a ich 

wyniki potwierdzono na posiedzeniu plenarnym ONZ w grudniu 2012 r. 

 

Na koniec posiedzenia Komitet przyjął 61 rezolucji, z czego 15 zostało poddanych głosowaniu. 

UE udało się osiągnąć swoje główne cele tej sesji: Trzeci Komitet przyjął wszystkie 5 unijnych 

inicjatyw, z dobrym skutkiem. 
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Przyjęto rezolucję w sprawie moratorium na wykonywanie kary śmierci – dzięki szerokiej 

międzyregionalnej koalicji i największej w historii liczbie współwnioskodawców; głosów „za” było 

więcej niż w przeszłości, co potwierdza, że istnieje tendencja by znieść karę śmierci. 

 

W świetle przeprowadzonych reform w Mjanmie/Birmie i w wyniku zaangażowania UE w kontakty 

z tym krajem, po raz pierwszy od 2005 r. przyjęto rezolucję w sprawie praw człowieka 

w Mjanmie/Birmie na zasadzie konsensusu. W rezolucji z zadowoleniem przyjęto poczynione 

postępy, zwracając jednocześnie uwagę na nadal występujące w tym kraju wyzwania związane 

z prawami człowieka, w tym kwestie nieuwolnionych jeszcze więźniów politycznych, stosowania 

przemocy i dyskryminacji wobec mniejszości etnicznej Rohingya oraz sytuacji w obszarach 

zamieszkałych przez mniejszości etniczne. 

 

We współpracy z Japonią przygotowano kompleksowy tekst na temat uporczywego łamania praw 

człowieka w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej. Pozytywnie zaskoczył fakt, że 

rezolucja ta została również przyjęta bez głosowania. 

 

UE po raz kolejny podniosła na forum Komitetu kwestię wolności religii i przekonań – przyjęto na 

ten temat, na zasadzie konsensusu, kompleksowy tekst uwzględniający kwestię praw człowieka. 

Udało się ostatecznie zredagować rezolucję Organizacji Współpracy Islamskiej w sprawie walki 

z nietolerancją, negatywnymi stereotypami, stygmatyzacją, dyskryminacją, podżeganiem do 

przemocy i przemocą, choć negocjacje nad znalezieniem akceptowalnych sformułowań były trudne 

z uwagi na okoliczności związane z reakcjami na umieszczenie w internecie, na krótko przed 

rozpoczęciem posiedzeń, filmu i karykatur. 

 

UE i GRULAC były w stanie osiągnąć konsensus co do rezolucji w sprawie praw dziecka, w której 

skupiono się na dzieciach ludności tubylczej i przedłużono również mandat specjalnego 

przedstawiciela Sekretarza Generalnego ONZ ds. zapobiegania przemocy wobec dzieci, włączając 

finansowanie jego działalności w ramy stałego budżetu ONZ. 
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UE poparła również zdecydowanie rezolucje krajowe w sprawie Iranu i Syrii, które przyjęto 

w wyniku głosowania, przy czym w tym roku nie wystosowano żadnego wniosku 

o niepodejmowanie działań. Kanadyjska rezolucja w sprawie Iranu, za którą opowiedziała się UE, 

została przyjęta 80 głosami „za”, co odzwierciedla nieustające poparcie dla tej inicjatywy. 

Rezolucja w sprawie praw człowieka w Syrii została zaproponowana przez dużą, międzyregionalną 

grupę pod przewodnictwem państw arabskich; rezolucję przyjęto i uzyskała ona największe 

odnotowane w historii Trzeciego Komitetu poparcie dla rezolucji krajowej poddanej pod 

głosowanie. 

 

Komitet poczynił postępy w zakresie innych priorytetów UE, na przykład w obszarze równości płci 

i awansu kobiet, przyjmując bez głosowania rezolucję w sprawie eliminowania wszelkich form 

przemocy wobec kobiet1 oraz pierwszą w historii rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ 

potępiającą i mającą na celu położenie kresu praktyce okaleczania żeńskich narządów płciowych. 

 

UE była jednomyślna podczas przeważającej większości głosowań nad rezolucjami (13 z 15) 

i pracowała z państwami trzecimi nad ulepszeniem tekstów do przedłożenia Komitetowi, na 

przykład tekstem rezolucji w sprawie rasizmu. Osiągnięcia UE podczas posiedzenia Trzeciego 

Komitetu w ramach 67. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ były efektem istotnego zespołowego 

wysiłku, gdzie niemal wszystkie państwa członkowskie zaangażowały się w podział obowiązków, 

a wiele z nich (12) przedstawiło inicjatywy krajowe2. UE zjednoczyła również siły na rzecz działań 

informacyjnych i lobbingu. 

 

Kontynuowane były wysiłki UE mające na celu uzyskanie poparcia dla kwestii LGBT – 

zorganizowano międzyregionalne posiedzenie towarzyszące wysokiego szczebla na temat 

znaczenia przywództwa w walce z homofobią, w którym uczestniczył Sekretarz Generalny ONZ. 

 

                                                 
1 Poparło ją ponad 100 współwnioskodawców ze wszystkich regionów. 
2 Zintensyfikowanie wysiłków w celu wyeliminowania wszelkich form przemocy wobec kobiet (NL + FR), 

Stosowanie tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (DK), 
Komitet przeciwko Torturom (DK), Międzynarodowa konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form 
dyskryminacji rasowej (SI + BE), Prawa człowieka w wymierzaniu sprawiedliwości (AT), Pozasądowe, doraźne 
i arbitralne egzekucje (SE), Międzynarodowa Konwencja w sprawie ochrony wszystkich osób przed 
wymuszonym zaginięciem (ARG, FR i MO), Wzmocnienie programu Organizacji Narodów Zjednoczonych 
w zakresie zapobiegania przestępczości i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych (IT), Zwrot lub 
restytucja dóbr kultury państwom pochodzenia (EL), Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych i protokół 
fakultatywny do niej (SE, MX i NZ), Komitet Praw Dziecka (SI i Kostaryka), Biuro Wysokiego Komisarza 
Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (kraje nordyckie). 
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Rada Praw Człowieka ONZ 

Unia Europejska była także bardzo aktywna podczas trzech regularnych sesji Rady Praw Człowieka 

w 2012 r., jak również podczas sesji specjalnej poświęconej sytuacji w Syrii. Przez cały rok kraj ten 

był jednym z kluczowych punktów porządku obrad Rady Praw Człowieka, przy czym na każdym 

posiedzeniu Rada przyjmowała rezolucje w sprawie Syrii (dwie z nich zaproponowała UE). Mandat 

komisji dochodzeniowej w sprawie Syrii przedłużono do marca 2013 r. 

Na marcowej sesji Rady Praw Człowieka UE zaproponowała również rezolucje w sprawie 

Mjanmy/Birmy i Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej (wespół z Japonią), w których 

przedłużono mandaty odnośnych specjalnych sprawozdawców; UE wystąpiła również z inicjatywą 

dotyczącą wolności religii i przekonań oraz inicjatywą dotyczącą praw dziecka (wespół 

z GRULAC); rezolucje i inicjatywy przyjęto na zasadzie konsensusu. Dodatkowo UE poparła 

rezolucję w sprawie przedłużenia mandatu specjalnego sprawozdawcy ds. Iranu. 

 

W czerwcu UE z powodzeniem zaproponowała utworzenie nowego mandatu krajowego; 

propozycja ta spotkała się z międzyregionalnym poparciem, dzięki czemu we wrześniu mianowano 

specjalnego sprawozdawcę ds. sytuacji na Białorusi. Rada Praw Człowieka mianowała również 

przy poparciu UE specjalnego sprawozdawcę ds. Erytrei i odnowiła mandaty niezależnych 

ekspertów ds. Haiti, Wybrzeża Kości Słoniowej i Somalii. 

 

Rada odniosła się również do sytuacji w innych krajach, w tym Tunezji (pozytywne zmiany 

podkreślono w ramach pkt 10 – oświadczenia UE w sprawie współpracy technicznej). 

W odniesieniu do Bahrajnu większość państw członkowskich UE poparła zainicjowane przez 

Szwajcarię wspólne oświadczenie międzyregionalne (pkt 4), wyrażając zaniepokojenie sytuacją 

w zakresie praw człowieka i apelując o wdrożenie zaleceń Niezależnej Komisji Dochodzeniowej 

w sprawie Bahrajnu, jak również o współpracę z Biurem Wysokiego Komisarza Narodów 

Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (OHCHR). Wysłanie misji mającej ustalić fakty co do 

izraelskiego osadnictwa okazało się trudną kwestią, jeśli chodzi o jednomyślność UE. 
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Posiedzenia Rady Praw Człowieka w 2012 r. charakteryzowało niezwykłe zróżnicowanie 

projektodawców inicjatyw dotyczących konkretnych krajów; w gronie tym znalazła się grupa 

Afryki czy grupa państw afrykańskich, a od września inicjatywę w sprawie Syrii prowadzi grupa 

arabska. 

 

UE poparła również ważne prace tematyczne Rady Praw Człowieka. Aktywnie wsparła panel 

zorganizowany w celu podniesienia świadomości w zakresie przemocy i dyskryminacji ze względu 

na orientację seksualną i tożsamość płciową, który odniósł sukces, mimo że przedstawiciele 

Organizacji Współpracy Islamskiej demonstracyjnie wyszli z sali. UE zaangażowała się również 

konstruktywnie w prace nad rezolucjami w sprawie przemocy wobec kobiet i dyskryminacji kobiet. 

UE nie ustawała w bronieniu prawa organizacji pozarządowych do uczestnictwa w posiedzeniach 

ONZ i opowiedziała się przeciw represjonowaniu obrońców praw człowieka, w tym obrońców, 

którzy współpracują z organami działającymi w ramach mechanizmów ONZ na rzecz praw 

człowieka. 

 

Dodatkowo kilka państw członkowskich UE, pojedynczo lub we współpracy z państwami trzecimi, 

z sukcesem promowało inicjatywy tematyczne (na przykład w sprawie praw człowieka, demokracji 

i praworządności, handlu ludźmi, arbitralnych zatrzymań, prawa do nauki, wolności wypowiedzi 

oraz internetu, uchodźców wewnętrznych i odmowy działania sprzecznego z własnym sumieniem). 

UE starała się również, by Rada skoncentrowała uwagę na inicjatywach, które w rzeczywisty 

sposób przyczyniają się do ochrony i propagowania praw człowieka. Dlatego zaangażowała się, 

w partnerstwie ze stronami trzecimi, w potencjalnie problematyczne inicjatywy (na przykład 

w zaproponowaną przez Kubę rezolucję w sprawie prawa do pokoju) i broniła uniwersalnej 

ważności i powszechnego stosowania praw człowieka w kontekście rezolucji w sprawie 

tradycyjnych wartości, choć wyniki głosowania były zniechęcające. 

UE rozszerzyła również swoją publiczną działalność dyplomatyczną i była współorganizatorem 

większej liczby spotkań, na przykład współorganizowała z Brazylią posiedzenie towarzyszące na 

temat obrońców praw kobiet, które cieszyło się dużą frekwencją. 
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Podczas trzech wspomnianych sesji UE była w stanie zachować jednomyślność – głosy były 
podzielone jedynie podczas głosowania w sprawie izraelskiego osadnictwa i głosowania nad 
rosyjskimi poprawkami do rezolucji w sprawie Libii. Jednak Unia nie szczędziła wysiłków, by 
zarówno zbiorowo, jak i dwustronnie zachęcać Izrael do wznowienia rozmów z Radą Praw 
Człowieka i Biurem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka, po tym 
jak Izrael zawiesił te kontakty w wyniku powołania – podczas marcowej sesji – misji służącej 
ustaleniu faktów co do izraelskiego osadnictwa. UE opowiedziała się również za uniwersalnością 
powszechnego okresowego przeglądu praw człowieka i zachęcała Izrael do współpracy w ramach 
tego mechanizmu. 
 
Choć budżet UE przewiduje roczny wkład na rzecz budżetu Biura Wysokiego Komisarza Narodów 
Zjednoczonych ds. Praw Człowieka w celu wspierania działań ukierunkowanych Biura, wsparcie 
finansowe w 2012 r. stanowiło część nadzwyczajnego wkładu ad hoc do budżetu Biura o wartości 
10 mln EUR. To wsparcie ad hoc pozwoliło Biuru na zmierzenie się z nieprzewidzianym wzrostem 
jego zadań w Afryce Północnej i Azji i złagodzenie w kluczowym momencie efektów zmniejszenia 
wpływów z tytułu składek członkowskich ONZ. 

36. Umocnione regionalne mechanizmy praw człowieka 

 
W 2012 r. UE rozwinęła działalność wspierającą regionalne mechanizmy praw człowieka. 
 
Dialog z Unią Afrykańską dotyczący praw człowieka nabrał rozmachu dzięki zorganizowanemu 
w listopadzie posiedzeniu wysokiego szczebla, któremu po stronie UA przewodziła nowa komisarz 
Unii Afrykańskiej do spraw politycznych Aisha Abdullahi, a po stronie UE – specjalny 
przedstawiciel Unii Europejskiej ds. praw człowieka Stavros Lambrinidis. W wyniku tego 
posiedzenia postanowiono wzmocnić współpracę w zakresie działań na rzecz zniesienia kary 
śmierci, wdrożenia rezolucji RB ONZ nr 1325 w sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa oraz 
dzielenia się modułami szkoleniowymi przeznaczonymi dla misji pokojowych i dotyczącymi płci, 
dzieci i praw człowieka. 
 
Na podstawie deklaracji UE–LPA z Kairu z dnia 13 listopada 2012 r. zapoczątkowana została 
współpraca w zakresie praw człowieka z Ligą Państw Arabskich. Wspólny program prac przyjęty 
podczas tego samego spotkania obejmuje współpracę w zakresie praw człowieka, w której nacisk 
kładzie się na dialog i wymianę wiedzy fachowej w dziedzinie wdrażania międzynarodowych 
standardów praw człowieka, rozwijanie przez Ligę Państw Arabskich mechanizmów na rzecz praw 
człowieka i uwzględnianie problematyki praw człowieka w działalności LPA. 
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W ramach dwustronnych dialogów z krajami Ameryki Łacińskiej UE ponownie podkreśliła 

znaczenie niezależnych mechanizmów regionalnych i potrzebę zachowania dorobku prawnego 

i integralności Międzyamerykańskiego Systemu Ochrony Praw Człowieka 

 

Kontynuowano dialog z Organizacją Współpracy Islamskiej, głównie w kontekście wdrażania 

rezolucji Rady Praw Człowieka nr 16/18 i innych wspólnie uzgodnionych rezolucji w sprawie 

zwalczania nietolerancji religijnej i w sprawie wolności religii lub przekonań. 

 

Rozwinięto rzeczową współpracę z Forum Wysp Pacyfiku – poprzez projekt finansowany przez 

Europejski Instrument na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka – w zakresie ratyfikacji 

międzynarodowych instrumentów praw człowieka 

 

UE zachęcała Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) do przyjęcia karty 

praw człowieka i uważnie śledziła proces przyjmowania tego dokumentu; zaapelowała także 

o poszanowanie międzynarodowych standardów praw człowieka. 

 

Ponadto 14. coroczne forum UE i organizacji pozarządowych, które odbyło się w grudniu 

w Brukseli, było poświęcone roli mechanizmów regionalnych i ich współpracy ze społeczeństwem 

obywatelskim; dało ono sposobność do wyrażenia silnej zachęty i przeprowadzenia przydatnej 

wymiany doświadczeń w dziedzinie wdrażania powszechnych standardów praw człowieka przez 

mechanizmy regionalne. Z okazji tej skorzystało wiele mechanizmów regionalnych, których 

przedstawiciele wzięli udział w forum. Prace forum zainaugurowane zostały przez specjalnego 

przedstawiciela Unii Europejskiej ds. praw człowieka Stavrosa Lambrinidisa, a głos zabrali: 

wysoka komisarz ONZ ds. praw człowieka – Navi Pillay, komisarz praw człowieka Rady Europy – 

Niels Muiznieks, przewodnicząca Afrykańskiej Komisji Praw Człowieka i Narodów – Dupe Atoki, 

przewodnicząca podkomisji praw człowieka Parlamentu Europejskiego – Barbara Lochbihler, 

wiceprzewodniczący Międzynarodowej Federacji Praw Człowieka (FIDH) – Arnold Tsunga, 

a także wielu przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i mechanizmów regionalnych takich 

jak: Organizacja Państw Amerykańskich (OPA), Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy 

w Europie (OBWE), Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), Liga 

Państw Arabskich i Organizacja Współpracy Islamskiej. 
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Rada Europy 

 

W 2012 r. współpraca między UE a Radą Europy jeszcze się pogłębiła. Od czasu protokołu ustaleń 

z 2007 r. obie organizacje utrzymywały regularne kontakty zarówno na szczeblu politycznym, jak 

i roboczym, przy czym w centrum ich stosunków znalazły się współpraca w zakresie praw 

człowieka oraz kwestie dotyczące praworządności i demokratyzacji. 

 

W celu wzmocnienia ochrony praw podstawowych w ramach Unii Europejskiej Traktat z Lizbony 

upoważnił UE do przystąpienia do europejskiej konwencji praw człowieka (EKPC). Uzgodniony 

w 2011 r. na szczeblu eksperckim projekt umowy był przedmiotem dalszych unijnych dyskusji na 

forum Grupy Roboczej ds. Praw Podstawowych, gdyż przy niektórych delikatnych aspektach 

przystąpienia należy wziąć pod uwagę specyfikę instytucjonalnej struktury UE. W czerwcu 2012 r. 

ponownie przystąpiono do negocjacji, bazując na zaproponowanych przez UE poprawkach. 

Przewodniczący Komisji, wysoka przedstawiciel / wiceprzewodnicząca, a także komisarze 

resortowi odbywali regularne spotkania z wyższymi urzędnikami Rady Europy, w tym z jej 

sekretarzem generalnym i komisarzem praw człowieka. UE wyraziła szczególne uznanie dla pracy 

organów eksperckich Rady Europy, które monitorowały i doradzały państwom członkowskim Rady 

Europy w zakresie standardów praw człowieka. 

Jak co roku, również w 2012 r. UE przeprowadziła doroczne konsultacje z Radą Europy na temat 

swojego pakietu w dziedzinie rozszerzenia. W listopadzie 2012 r. UE przeprowadziła również 

konsultacje z Radą Europy i jej organami monitorującymi w trakcie przygotowywania rocznych 

sprawozdań z postępu prac w dziedzinie europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS). UE utrzymała 

dobrą współpracę z Komisarzem Praw Człowieka Rady Europy, nawiązano też bezpośrednie 

i regularne kontakty z nowo mianowanym Specjalnym Przedstawicielem UE ds. Praw Człowieka. 
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UE nadal wnosi zasadniczy wkład w działalność Rady Europy, finansując wspólne programy 

i działania. UE i Rada Europy realizują coraz większą liczbę wspólnych programów w dziedzinach 

praworządności, demokracji i praw człowieka; wartość programów w 2012 r. wyniosła 101 mln 

EUR (współfinansowanych średnio w 89% przez UE). Ponieważ stosowanie Instrumentu na rzecz 

Partnerstwa Wschodniego przez Radę Europy daje obiecujące wyniki, w 2012 r. UE uruchomiła 

wspólny program UE i Rady Europy na rzecz wzmacniania reform demokratycznych 

w południowej części regionu Morza Śródziemnego (4,8 mln EUR w ciągu 30 miesięcy), który 

promuje – w duchu unijnej odnowionej europejskiej polityki sąsiedztwa – postępy w zakresie praw 

człowieka, praworządności i demokratyzacji w państwach południowej części regionu Morza 

Śródziemnego. Podobne podejście oparte na wzmocnionej współpracy przyjęto w stosunku do 

państw Azji Środkowej, by wspierać postępy na drodze ku pluralistycznej demokracji i dobrym 

rządom. W ramach inicjatywy UE i Azji Środkowej na rzecz praworządności przygotowywane są 

działania następcze związane ze wspólnym regionalnym programem Komisji Weneckiej, mającym 

na celu rozwijanie ustawodawstwa i praktyk w sądownictwie. W przeglądzie strategii UE wobec 

Azji Środkowej wymienia się wprost politykę sąsiedztwa Rady Europy jako politykę istotnie 

wzmacniającą bezpieczeństwo i stabilność w regionie. 

 

OBWE 

 

W 2012 r. UE była nadal głównym sprzymierzeńcem OBWE i ważnym uczestnikiem prac tej 

organizacji. Ponieważ państwa UE stanowią prawie połowę państw członkowskich OBWE (w 2012 

r. do organizacji dołączyła Mongolia, stając się 57. państwem uczestniczącym), Unia Europejska 

nie ustawała we wspieraniu wysiłków OBWE na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa we wszystkich 

trzech wymiarach jej działań: 

• polityczno-wojskowym; 

• gospodarczym i środowiskowym; 

• w wymiarze ludzkim. 
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Jeśli chodzi o wymiar ludzki, rok 2012, w którym przewodnictwo sprawowała Irlandia, przyniósł 

mieszane rezultaty. Drugi rok z rzędu, pomimo wielu wysiłków ze strony państwa 

przewodniczącego OBWE i UE, Rada Ministerialna OBWE, która zebrała się na posiedzeniu 

w Dublinie w grudniu 2012 r., nie osiągnęła konsensusu w sprawie przyjęcia decyzji 

ministerialnych w kwestiach dotyczących wymiaru ludzkiego, głównie z powodu sprzeciwu 

niektórych państw uczestniczących co do potwierdzenia istniejących zobowiązań bądź 

wzmocnienia działań OBWE w dziedzinie wolności mediów oraz wolności zrzeszania się 

i zgromadzeń. Pomimo braku postępów UE będzie nadal propagować na forach OBWE wolność 

wypowiedzi i wolność mediów, zarówno internetowych, jak i pozainternetowych, a także apelować 

o bezpieczeństwo dziennikarzy i domagać się szerszego poszanowania wolności zrzeszania się 

i zgromadzeń. 

 

Z uwagi na rozbieżności opinii wśród państw uczestniczących nie udało się podsumować przeglądu 

inicjatyw w ramach wymiaru ludzkiego – rozpoczętego przez Szwajcarię, która przewodniczyła 

komitetowi ds. wymiaru ludzkiego i kontynuowanego przez państwo obecnie sprawujące 

przewodnictwo OBWE przy zdecydowanym poparciu UE – który miał na celu poprawę planowania 

takich inicjatyw i ich monitorowania. Jednakże UE jest zdania, że obecny sposób przeglądu 

zobowiązań w ramach OBWE jest zadowalający pod warunkiem istnienia woli politycznej; format 

nie stanowi tak naprawdę problemu. 

 

UE nadal wykorzystywała cotygodniowe posiedzenia Stałej Rady OBWE i comiesięczne 

posiedzenia komitetów OBWE ds. wymiaru ludzkiego do przeglądu zobowiązań podjętych przez 57 

państw członkowskich OBWE w zakresie praw człowieka i do inicjowania otwartych i szczerych 

debat na temat realizacji tych zobowiązań. Na wspomnianych posiedzeniach UE zgłaszała swoje 

obawy co do poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności m.in. w odniesieniu do 

bezpieczeństwa dziennikarzy, praw osób LGBTI czy społeczeństwa obywatelskiego w ogóle. 
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UE uczestniczyła również w zorganizowanym w maju seminarium OBWE poświęconym 

wymiarowi ludzkiemu pt. „Ramy państwa prawnego na rzecz zwalczania handlu ludźmi” 

(Warszawa, 14–16 maja) oraz w trzech posiedzeniach uzupełniających na temat wymiaru ludzkiego 

poświęconych zwalczaniu rasizmu, nietolerancji i dyskryminacji w społeczeństwie za pomocą 

sportu (Wiedeń, 19–20 kwietnia), wyborom (Wiedeń, 12 lipca) oraz wolności zrzeszania się 

i zgromadzeń (Wiedeń, 8–9 listopada), a także w konferencji zorganizowanej przez państwo 

przewodniczące na temat wolności w internecie (Dublin, 18–19 czerwca). Dodatkowo delegatura 

UE w Wiedniu i Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej zorganizowały sympozjum na 

temat poprawy sytuacji Romów i Sinti w UE. Pozwoliło to UE na wspieranie i kszałtowanie 

tematów, które stanowią priorytety unijne w ramach OBWE, takich jak wolność mediów, w tym 

wolność w internecie, wolność zrzeszania się i zgromadzeń oraz wszystkie formy tolerancji 

i niedyskryminacji. 

 

W maju 2012 r. UE pomogła ustalić, jaką rolę OBWE odegra w przeprowadzaniu serbskich 

wyborów w Kosowie. 

 

Coroczne Spotkanie Przeglądowe w zakresie Wymiaru Ludzkiego odbyło się w Warszawie 

w dniach 24 września – 6 października. Podczas sesji inauguracyjnej specjalny przedstawiciel Unii 

Europejskiej ds. praw człowieka Stavros Lambrinidis wygłosił w imieniu UE oświadczenie 

i przeprowadził konsultacje ze swoimi odpowiednikami i organizacjami społeczeństwa 

obywatelskiego, których obecność na spotkaniu przeglądowym sprawia, że jest to forum 

o wyjątkowym charakterze. UE aktywnie uczestniczyła w sesjach roboczych, które pozwoliły 

państwom uczestniczącym i społeczeństwu obywatelskiemu na przegląd ich zobowiązań w zakresie 

wymiaru ludzkiego i na sformułowanie zaleceń. Przy tej okazji ESDZ z sukcesem zorganizowała 

wraz z kilkoma państwami członkowskimi posiedzenie towarzyszące na temat zwalczania 

przestępstw z nienawiści popełnianych wobec osób LGBTI. 

 

UE dalej utrzymywała bliskie kontakty ze strukturami OBWE poprzez delegaturę UE w Wiedniu 

i ukierunkowane spotkania na poziomie instytucji centralnych – szczególnie w odniesieniu do 

kwestii związanych z obserwacją wyborów – z Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw 

Człowieka (ODIHR), sekretariatem OBWE oraz Przedstawicielem OBWE ds. Wolności Mediów. 
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WKŁAD PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA UE NA TEMAT PRAW 
CZŁOWIEKA I DEMOKRACJI NA ŚWIECIE W 2012 R. 
 

Parlament Europejski (PE) nie ustaje w wysiłkach na rzecz upowszechniania praw człowieka 

i zasad demokratycznych. W 2012 r. przypadki pogwałceń praw człowieka omawiano na sesjach 

plenarnych i odnoszono się do nich w wielu rezolucjach parlamentarnych. Prawa człowieka 

stanowią również integralną część działalności przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, który 

w ciągu ubiegłego roku podnosił odnośne kwestie w publicznych oświadczeniach, jak również 

podczas spotkań na wysokim szczeblu. Na poziomie komisji Parlamentu Europejskiego kwestie 

związane z prawami człowieka na świecie rozpatruje Podkomisja Praw Człowieka (DROI) będąca 

częścią Komisji Spraw Zagranicznych. Podkomisja utrzymuje ścisłe robocze relacje z Europejską 

Służbą Działań Zewnętrznych, innymi instytucjami UE i organizacjami pozarządowymi 

zajmującymi się prawami człowieka. W 2012 r. DROI przeprowadziła pierwsze formalne wymiany 

poglądów z nowym Specjalnym Przedstawicielem UE ds. Praw Człowieka – na tej podstawie 

odbywać się będą regularne konsultacje w sprawie polityki UE w zakresie praw człowieka. 
W drodze posiedzeń informacyjnych i sprawozdawczych prowadzonych z wyłączeniem jawności 

Podkomisja Praw Człowieka śledziła dialogi i konsultacje na temat praw człowieka prowadzone 

przez ESDZ z państwami trzecimi. Dzięki zwiększonym uprawnieniom proceduralnym w 2012 r. 

DROI była w stanie zająć się większą liczbą sprawozdań parlamentarnych, w tym rocznym 

sprawozdaniem na temat praw człowieka, jak również sprawozdaniami na temat innych 

najważniejszych kwestii, takich jak strategia UE w zakresie praw człowieka czy wpływ kryzysu 

gospodarczego na prawa człowieka. W ciągu roku podczas przesłuchań organizowanych przez 

DROI, często wspólnie lub we współpracy z odnośnymi komisjami lub delegacjami 

międzyparlamentarnymi, goszczono kilku specjalnych sprawozdawców ONZ ds. praw człowieka, 

a także czołowych obrońców praw człowieka. 
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Parlament Europejski stara się także włączać kwestie prawa człowieka do głównego nurtu swojej 

działalności, zgodnie z zawartą w traktatach proklamacją na temat powszechnych praw człowieka 

i demokracji, uznającą je za wartości będące podwaliną Unii oraz za podstawowe zasady i cele 

zewnętrznych działań Unii. To priorytetowe zadanie ma wielowymiarowy charakter. Kwestie praw 

człowieka są omawiane na forum Komisji Spraw Zagranicznych (AFET), gdy zajmuje się ona 

sprawozdaniami parlamentarnymi na temat polityki zagranicznej UE lub różnego rodzaju 

międzynarodowymi umowami zawierającymi postanowienia dotyczące praw człowieka. Umowami 

handlowymi, w tym klauzulami dotyczącymi praw człowieka, zajmuje się Komisja Handlu 

Międzynarodowego (INTA). Także Komisja Rozwoju (DEVE) i Komisja Praw Kobiet 

i Równouprawnienia (FEMM) regularnie zajmują się aspektami praw człowieka w stosunkach 

zewnętrznych UE – w ich odpowiednich obszarach kompetencji. Przewodniczący komisji AFET 

i komisji DEVE razem stoją na czele Zespołu ds. Wspierania Demokracji i Koordynacji Wyborów 

(DEG), którego mandat został rozszerzony i obecnie – oprócz obserwacji wyborów – obejmuje 

również monitorowanie wydarzeń po wyborach i ogólne działania na rzecz wspierania demokracji. 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) jest 

kluczowym podmiotem w zakresie praw podstawowych w ramach Unii Europejskiej i ma do 

wykonania istotne zadania dotyczące zewnętrznych aspektów wewnętrznych polityk Unii, na 

przykład w dziedzinie polityki migracyjnej i azylowej. Kwestiami konstytucyjnymi i prawnymi, 

w tym przystąpieniem UE do europejskiej konwencji praw człowieka – co wpłynie także na 

stosunki zewnętrzne UE – zajmują się Komisja Spraw Konstytucyjnych (AFCO) i Komisja Prawna 

(JURI). Delegacje międzyparlamentarne Parlamentu Europejskiego same regularnie podnoszą 

kwestie praw człowieka podczas spotkań ze swoimi rozmówcami. 

 

Wśród różnorodnych zagadnień politycznych, na których skupiał się Parlament Europejski 

w 2012 r., można wyróżnić zwłaszcza następujące kluczowe zagadnienia: 
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Polityka UE w zakresie praw człowieka 
 

Parlament Europejski uznał i z zadowoleniem przyjął fakt, że 2012 rok stanowił nowy rozdział dla 

polityki UE w zakresie praw człowieka w wyniku przyjęcia strategicznych ram UE i planu działania 

w odniesieniu do praw człowieka i demokracji. Przegląd przedmiotowej polityki został 

przeprowadzony na podstawie wspólnego komunikatu Komisji Europejskiej i Wysokiego 

Przedstawiciela z grudnia 2011 r. zatytułowanego „Prawa człowieka i demokracja w centrum 

działań zewnętrznych UE – Dążenie do bardziej skutecznego podejścia”. Parlament Europejski 

z zadowoleniem przyjął ten komunikat i w sprawozdaniu z własnej inicjatywy zdecydował się 

przedstawić swoje stanowisko co do przeglądu. 

 

Parlament zaapelował o pełny przegląd polityk UE w zakresie praw człowieka i poparł oparte na 

trzech filarach podejście Rady przewidujące sporządzenie dokumentu strategicznego, opracowanie 

planu działania i mianowanie Specjalnego Przedstawiciela UE ds. Praw Człowieka. PE od dawna 

wzywał do skuteczniejszych, bardziej widocznych i spójniejszych działań na rzecz polityki UE 

w zakresie praw człowieka i apelował w poprzednich rocznych sprawozdaniach o mianowanie 

Specjalnego Przedstawiciela UE ds. Praw Człowieka. 

 

Specjalny Przedstawiciel UE ds. Praw Człowieka 
 

W rocznym sprawozdaniu parlamentu na temat praw człowieka i demokracji na świecie w 2010 r., 

przyjętym w kwietniu 2012 r., poruszono już szereg kwestii dotyczących przeglądu i ponawiano 

apel o mianowanie Specjalnego Przedstawiciela UE ds. Praw Człowieka. W wyniku przyjęcia 

w czerwcu przez unijną Radę do Spraw Zagranicznych pakietu dotyczącego praw człowieka, 

w rocznym sprawozdaniu parlamentu na temat praw człowieka i demokracji na świecie w 2011 r., 

przyjętym w grudniu 2012 r., podkreślono potrzebę utrzymania tempa prac poprzez skuteczne 

wdrożenie i ambitne działania, w tym sporządzenie zalecenia na temat mianowania specjalnego 

przedstawiciela UE ds. Tybetu oraz śródokresowej oceny nowego pakietu dotyczącego praw 

człowieka, zwłaszcza planu działania; podkreślono również potrzebę prowadzenia szerokich akcji 

konsultowania z Parlamentem i regularnego informowania Parlamentu, a także potrzebę 

zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego w realizację tego pakietu. 
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W celu przedstawienia swoich poglądów na tę kwestię 13 czerwca 2012 r. PE przyjął zalecenie dla 

Rady w sprawie specjalnego przedstawiciela UE, opowiadając się za silnym, niezależnym 

i elastycznym mandatem; Parlament podkreślił, że mandat ten powinien być całkowicie zgodny 

z zasadami powszechności i niepodzielności praw człowieka i podstawowych wolności. 

 

Choć stanowisko Parlamentu było w dużej mierze zgodne z propozycjami Rady, PE zalecił również 

dodanie do mandatu kilku elementów odzwierciedlających różnice w stosunku do pierwotnego 

projektu mandatu zaproponowanego przez Radę. Niektóre z tych propozycji zostały uwzględnione 

w ostatecznym mandacie przyjętym przez Radę do Spraw Zagranicznych. PE zaproponował 

w szczególności, by mandat trwał dwa lata, i zaapelował o przydzielenie odpowiednich zasobów 

finansowych i ludzkich w celu zapewnienia skuteczności pracy specjalnego przedstawiciela UE. 

Zalecenie odzwierciedlało również nacisk PE, by wzmacniać rozliczalność polityk UE w tej 

dziedzinie. PE podkreślił, że pragnie odgrywać odpowiednią rolę podczas procedury mianowania 

i nadzoru nad mandatem przez cały okres jego obowiązywania i zaprosił specjalnego 

przedstawiciela na wymianę poglądów zaraz po mianowaniu. Została ona przeprowadzona 

w pierwszym dniu urzędowania specjalnego przedstawiciela – 3 września 2012 r. i stanowiła dla 

niego okazję do publicznego przedstawienia swojej wizji i priorytetów na czas piastowania 

stanowiska. W zaleceniu podkreśla się również, iż Specjalny Przedstawiciel UE ds. Praw 

Człowieka powinien składać regularne sprawozdania przed odpowiednią komisją Parlamentu 

Europejskiego na temat sytuacji praw człowieka na świecie i stanu realizacji mandatu. 
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Przegląd strategii UE w zakresie praw człowieka 
 

Chcąc przyczynić się do przeglądu strategii, w 2012 r. PE przyjął sprawozdanie z własnej 

inicjatywy w tej sprawie. PE nalegał, by przegląd był szczegółowy i systematyczny i umożliwiał 

wypracowanie kompleksowej strategii, jeżeli chodzi o polityki UE w zakresie praw człowieka – 

tytuł sprawozdania jest tego odzwierciedleniem. 

 

Podczas przeglądu PE zaznaczył, że wszystkie instytucje UE i państwa członkowskie ponoszą 

wspólną i niepodzielną odpowiedzialność za ochronę i propagowanie praw człowieka na świecie; 

Parlament podkreślił również, że pragnie intensywnie uczestniczyć w działaniach związanych 

z odnowionymi ramami politycznymi i w nadzorze nad ich realizacją. Na tej podstawie opowiedział 

się za wspólną międzyinstytucjonalną deklaracją praw człowieka, zobowiązującą wszystkie 

instytucje do respektowania wspólnych fundamentalnych zasad i celów. Niestety, nie udało się tego 

osiągnąć. 

 

Ustanowiono nieformalny zespół kontaktowy, który miał omawiać bieżące prace nad przeglądem 

oraz tworzeniem ram strategicznych i planu działania. Zespół ten okazał się przydatnym forum 

i kontynuował prace nawet po przyjęciu w czerwcu „pakietu dotyczącego praw człowieka”, gdyż 

powierzono mu zadanie monitorowania wykonania planu działania, zgodnie ze sprawozdaniem PE. 

 

Parlament położył specjalny nacisk na potrzebę zwiększenia wzajemnej spójności wszystkich 

polityk w dziedzinie działań zewnętrznych UE oraz ich spójności z innymi politykami. PE wezwał 

UE do przejścia od słów do czynów i do szybkiej i przejrzystej realizacji zobowiązań; podkreślił 

też, że ramy strategiczne i plan działania stanowią podstawę a nie ograniczenie polityki UE 

w zakresie praw człowieka. Parlament wezwał również Komisję i ESDZ, by spełniły obietnicę 

stosowania „podejścia opartego na prawach człowieka” w całym procesie współpracy na rzecz 

rozwoju. 
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W sprawozdaniu PE poruszono również kwestię umów międzynarodowych i klauzul dotyczących 

praw człowieka oraz wezwano do przeprowadzania oceny skutków w zakresie praw człowieka 

przed wszelkimi negocjacjami w sprawie dwustronnych bądź wielostronnych umów z państwami 

trzecimi. PE zaapelował również o lepszą analizę porównawczą i ocenę polityki UE w zakresie 

praw człowieka. 

 

W związku z zobowiązaniami poczynionymi w zakresie nowych ram strategicznych i planu 

działania Parlament wezwał Komisję do zaproponowania przepisów zobowiązujących unijne 

przedsiębiorstwa do zagwarantowania, że dokonując zakupów nie wspierają sprawców konfliktów 

ani osób dopuszczających się poważnych pogwałceń praw człowieka; do tego celu mają służyć 

kontrole i audyty łańcuchów dostaw surowców mineralnych w tych przedsiębiorstwach. Parlament 

zaapelował, by Komisja przedstawiła i upubliczniła wykaz przedsiębiorstw unijnych bezpośrednio 

odpowiedzialanych w łamanie praw człowieka na skutek działalności prowadzonej w powiązaniu 

z reżimami autorytarnymi. 

 

W pełni świadomy swoich obowiązków i potencjału Parlament poprosił o należyte uwzlędnianie go 

w fazę realizacji planu działania i opowiedział się za bardziej systematycznym monitorowaniem 

realizacji planu i bliższą współpracą z instytucjami UE, a także parlamentami narodowymi państw 

członkowskich. 

 

Parlament podkreślił, że należy ulepszyć model debat plenarnych dotyczących przypadków łamania 

praw człowieka, demokracji i praworządności, aby umożliwić przeprowadzanie takich debat 

częściej i przy szerszym udziale posłów, konsultacje ze społeczeństwem obywatelskim podczas 

tworzenia aktów prawnych i większą zdolność reagowania na łamanie praw człowieka i inne 

nieprzewidzianie wydarzenia w terenie. Co więcej PE zaznaczył, że konieczne jest prowadzenie 

lepszych działań następczych w wyniku jego debat i rezolucji na temat praw człowieka. Uznał on, 

że w swojej działalności musi położyć większy nacisk na prawa człowieka m.in. stale delegacje PE 

powinny stosować systematyczne podejście. W sprawozdaniu podkreślono również potrzebę 

lepszego wykorzystania potencjału sieci laureatów Nagrody Sacharowa i zalecono organizowanie 

dorocznego wydarzenia związanego z obrońcami praw człowieka. 
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Sprawozdanie na temat spójności polityki na rzecz rozwoju przygotowane przez Komisję Rozwoju 

i przyjęte w październiku 2012 r. również stanowiło źródło wielu zaleceń politycznych 

w odniesieniu do polityki UE w zakresie praw człowieka, zwłaszcza jeśli chodzi o powiązania tej 

polityki z politykami UE w zakresie rozwoju. We wspomnianym sprawozdaniu uznaje się, że we 

wszelkich dyskusje na temat spójności polityki na rzecz rozwoju należy brać pod uwagę 

współzależność rozwoju, demokracji, praw człowieka, dobrych rządów i bezpieczeństwa. 

Parlament zwraca uwagę na katalityczną rolę ogólnych ram dobrych rządów i poszanowania praw 

człowieka dla rozwoju krajów partnerskich, ale równocześnie ostrzega, że waga zobowiązań UE na 

rzecz demokracji i praw człowieka oraz jej polityk warunkujących „może zostać zapewnione 

jedynie w przypadku, gdy w żadnym obszarze polityki nie występują elementy sprzeczne 

z inicjatywami podejmowanymi w celu wzmocnienia praw człowieka, bezpieczeństwa ludzkiego 

i demokracji w krajach partnerskich i gdy działania podejmowane z krajami partnerskimi nie 

neutralizują takich inicjatyw”. Parlament podkreśla również wagę propagowania praw kobiet 

w sferach: obywatelskiej, politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej, a także 

w ustawodawstwie krajowym. Jeśli chodzi o bardziej szczegółowe dziedziny polityki, Parlament 

popiera podejście do polityki migracyjnej UE oparte na prawach człowieka i zorientowane na 

migrantów oraz wzywa do włączenia obowiązków związanych z prawami człowieka do wszystkich 

umów o partnerstwie w sprawie połowów. 
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Wspieranie demokracji 
 

Parlament Europejski jako jedyna instytucja UE, której członkowie wybierani są w wyborach 

bezpośrednich, jest mocno zaangażowany w kształtowanie polityki UE na rzecz wspierania 

demokracji na świecie, co zaznaczono już w sprawozdaniu i rezolucji pt. „Polityka zewnętrzna UE 

na rzecz demokratyzacji” z lipca 2011 r. 

W marcu 2012 r. PE przyjął zalecenie w sprawie warunków ewentualnego utworzenia 

Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji (EED), popierając inicjatywę, ale upewniając się 

jednocześnie, że nie powiela ona istniejących instrumentów lub nie odbywa się kosztem takich 

instrumentów. Na podstawie tego zalecenia PE, reprezentowany przez sprawozdawcę zalecenia, 

uczestniczył w negocjacjach dotyczących statutu EED i w jego ustanawianiu. Dziewięciu posłów 

do Parlamentu Europejskiego zasiada w Radzie Gubernatorów EED. W listopadzie przewodniczący 

Komisji Spraw Zagranicznych został wybrany na przewodniczącego wspomnianej Rady, 

a przewodniczący Komitetu Wykonawczego EED to również przedstawiciel Parlamentu. 

W 2012 r. przedstawiono wnioski w sprawie nowych instrumentów finansowania działań 

zewnętrznych na okres 2014–2020, w tym wniosek w sprawie nowego Europejskiego Instrumentu 

na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka. W lipcu Komisja Spraw Zagranicznych 

(AFET) zatwierdziła stanowisko negocjacyjne, upoważniając sprawozdawcę do rozpoczęcia 

negocjacji. Negocjacje te rozpoczęły się w listopadzie 2012 r. i nie zakończyły się przed końcem 

roku. 
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Utworzenie Zespołu ds. Wspierania Demokracji i Koordynacji Wyborów (DEG) 
 

W powyższym kontekście w maju 2012 r. Zespół Parlamentu Europejskiego ds. Koordynacji 

Wyborów (ECG) rozszerzył swój mandat i obecnie – oprócz obserwacji wyborów – obejmuje 

również monitorowanie wydarzeń po wyborach i ogólne działania na rzecz wspierania demokracji. 

W ten sposób przekształcił się w Zespół ds. Wspierania Demokracji i Koordynacji Wyborów 

(DEG)1. Zaktualizowano również skład zespołu; stałymi członkami zostali: wiceprzewodniczący 

odpowiedzialny za dziedzinę praw człowieka i demokracji oraz sieć laureatów Nagrody Sacharowa 

oraz przewodniczący Podkomisji Praw Człowieka. 

 

DEG odpowiada zatem za kierownictwo polityczne i nadzór w odniesieniu do: 

• monitorowania wyborów i dalszego monitorowania wydarzeń po wyborach; 

• propagowania demokracji parlamentarnej, w tym szkoleń personelu parlamentów i posłów 

do tych parlamentów w demokracjach wschodzących, traktując przy tym priorytetowo 

państwa sąsiedzkie; propagowania nowych form demokracji elektronicznej, pomocy 

w opracowywaniu aktów ustawodawczych oraz tworzeniu takich programów jak 

Euromedscola i zarządzaniu nimi. 

• zarządzania działaniami związanymi z siecią laureatów Nagrody Sacharowa i prawami 

człowieka; 

• zarządzania działaniami na rzecz wsparcia parlamentów w Bałkanach Zachodnich, w tym 

szkoleniami. 

                                                 
1 Decyzja Konferencji Przewodniczących z dnia 16 maja 2012 r. 
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Obserwacja wyborów przez PE w 2012 r. 
 

W 2012 r. Parlament Europejski nadal w pełni angażował się w obserwację wyborów. Wysłał 

siedem delegacji (do Senegalu, Armenii, Algierii, Timoru Wschodniego, Gruzji, Ukrainy, Sierra 

Leone, a także kolejną delegację na drugi etap wyborów w Senegalu i zorganizował misję 

przygotowawczą na Ukrainie), by obserwowały wybory w różnych krajach na trzech kontynentach. 

Głównym celem była ocena, czy procedury wyborcze przeprowadzane są zgodnie 

z ustawodawstwem krajowym państwa przyjmującego i z jego międzynarodowymi zobowiązaniami 

w zakresie demokratycznych wyborów. Delegacje Parlamentu Europejskiego stanowiły element 

unijnych misji obserwacji wyborów lub międzynarodowych misji obserwacji wyborów 

zorganizowanych wspólnie z Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE 

odpowiedzialnym za misje długoterminowe. 

 
Zespół ds. Wspierania Demokracji i Koordynacji Wyborów poprosił o przygotowanie dwóch 

analiz. Pierwsza zatytułowana „Ku unijnemu wsparciu dla pokojowego przekazywania władzy po 

wyborach” została przedstawiona na posiedzeniu DEG 6 listopada. Z uwagi na zainteresowanie 

jakim cieszyła się ta analiza, przedstawiono ją również w Waszyngtonie w listopadzie 2012 r. na 

posiedzeniu nawiązującym do wydania Deklaracji zasad międzynarodowej obserwacji wyborów. 

Druga analiza zatytułowana „Wzmocnienie wykonywania zaleceń wydanych z okazji misji 

obserwacji wyborów” analizuje obecne praktyki dotyczące tworzenia zaleceń dla misji obserwacji 

wyborów, realizacji tych zaleceń i działań następczych i może służyć jako podstawa ulepszania 

metod wykorzystywanych do włączania w ramy i ukierunkowywania zaleceń dla unijnych misji 

obserwacji wyborów, tak aby wyposażyć je w potencjał trwałego przyczyniania się do wspierania 

demokracji. 
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Dodatkowo, 20 czerwca 2012 r., DEG zorganizował posiedzenie PE na temat zaleceń dla misji 

obserwacji wyborów pt. „Od opracowania do realizacji”. Na podstawie konkluzji przyjętych na tym 

posiedzeniu, PE podjął ważną decyzję o zatwierdzeniu zaleceń dla misji obserwacji wyborów jako 

części „planu działania na rzecz demokracji” dla danego kraju i o zobowiązaniu głównego 

obserwatora, którego można by uznać za pewnego rodzaju specjalnego przedstawiciela, do 

zapewnienia monitorowania wykonania zaleceń przy wsparciu stałych organów Parlamentu. 

 

Jednocześnie przedmiotowy Zespół nadal rozwijał swoją współpracę z innymi instytucjami 

zaangażowanymi w dziedzinę obserwacji wyborów i pracujących z Parlamentem Europejskim 

podczas misji. 

 

Urząd ds. Propagowania Demokracji Parlamentarnej Parlamentu Europejskiego 

 

Silne parlamenty stanowią podstawę wszystkich systemów demokratycznych zapewniających 

poszanowanie praw człowieka. W 2012 r. w skład nowej Dyrekcji ds. Wspierania Demokracji, 

będącej częścią Sekretariatu Parlamentu Europejskiego, wszedł również Urząd ds. Propagowania 

Demokracji Parlamentarnej (OPPD). Głównym celem OPPD jest wzmacnianie instytucji 

parlamentarnych i pomoc posłom i personelowi parlamentów w nowych i wschodzących 

demokracjach. Cel ten realizowany jest głównie poprzez organizowanie wizyt studyjnych i szkoleń 

oraz poprzez wzajemne doradztwo i wymianę dobrych praktyk dla narodowych i transgranicznych 

parlamentów oraz wspólnych zgromadzeń parlamentarnych. Dlatego też w 2012 r. OPPD 

zorganizował szereg imprez na rzecz budowania potencjału Parlamentu Panafrykańskiego, 

wspólnego zgromadzenia parlamentarnego EURONEST, parlamentów Tanzanii, Republiki 

Południowej Afryki, Tunezji, Libii, Kenii, Ugandy, Sudanu Południowego, Pakistanu, Indii, 

Afganistanu, Armenii i parlamentu Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej 

(ECOWAS). Dłuższe, kilkutygodniowe programy zorganizowano dla „przyjaciół demokracji” 

pochodzących z krajów należących do Partnerstwa Wschodniego oraz z Ameryki Łacińskiej 

i Tunezji. 
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Działania OPPD coraz bardziej koncentrują się na południowym sąsiedztwie Unii. Udało się 

zacieśnić współpracę z delegaturami UE w terenie, a posłowie do Parlamentu Europejskiego 

bardziej bezpośrednio zaangażowali się w działania wspierające. Ustanowiono program pomocy dla 

tunezyjskiego parlamentu, który to program stanowi połączenie działań dwustronnych 

z uczestnictwem w projekcie na rzecz pomocy parlamentarnej prowadzonym przez Program 

Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Program ten przygotowany w ścisłej współpracy 

z delegaturą UE w Tunezji i UNDP po raz pierwszy przewidywał bezpośrednie zaangażowanie 

Parlamentu Europejskiego w kompleksowy projekt UNDP. Jeden z posłów do PE zasiada 

w Komitecie Sterującym tego projektu. Program rozpoczął się wizytami studyjnymi 

parlamentarzystów, personelu i działaczy partii politycznych. Działania na rzecz współpracy 

w regionie obejmują również Libię, Maroko, Liban, Jordanię, Algierię i na parlamentarzystki; 

niektóre działania dotyczą też parlamentarzystek. 

 

 

Umowy międzynarodowe, preferencje handlowe i prawa człowieka 
 

Po wejściu w życie Traktatu z Lizbony zwiększyły się uprawnienia PE w kwestiach związanych 

z międzynarodowymi umowami zawieranymi przez UE, m.in. Parlament musi wyrazić zgodę na 

zawarcie umowy z państwem trzecim. Zarówno Komisja Spraw Zagranicznych (AFET) jak 

i Komisja Handlu Międzynarodowego (INTA) odgrywają ważną rolę w zakresie zawierania umów 

w swoich odnośnych sferach kompetencji. 
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W przypadku umowy o partnerstwie i współpracy (UPiW) z Turkmenistanem Parlament Europejski 

wstrzymał swoją zgodę na jej zawarcie ze względu na kwestie związane z prawami człowieka. PE 

wniósł o – i ostatecznie otrzymał – zgodę na utworzenie kompleksowego mechanizmu pomiędzy 

PE a ESDZ, który umożliwiłby otrzymywanie obszernych i regularnych informacji o realizacji 

UPiW, zwłaszcza jej celów i art. 2, obejmujących m.in. analizę porównawczą działań podjętych 

przez UE i Turkmenistan w zakresie praw człowieka, demokracji i praworządności w tym kraju. 

 

Prawa człowieka były ważnym tematem podczas wielu debat na forum Parlamentu Europejskiego 

dotyczących kwestii handlowych, zwłaszcza w odniesieniu do wielu międzynarodowych umów 

handlowych. Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego w dokumentach służących za podstawę 

zawarcia umów o wolnym handlu z Kolumbią i Peru zawarto po raz pierwszy przejrzysty i wiążący 

plan działania na rzecz poprawy przestrzegania praw człowieka i praw pracowników oraz norm 

środowiskowych. Osiągnięcie to zostało następnie utwierdzone dzięki doprowadzeniu do wpisania 

wymogów dotyczących wzmocnionego monitorowania i sprawozdawczości, zwłaszcza 

w odniesieniu do rozdziałów dotyczących zrównoważoności, do towarzyszących dwustronnych 

regulacji ochronnych dołączonych do dwóch umów z Ameryką Łacińską (Kolumbią, Peru, a także 

z Ameryką Centralną), na które Parlament Europejski wydał zgodę. 
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Kwestie takie jak praca dzieci i praca przymusowa stanowiły ważny element dyskusji nad 

zatwierdzeniem Międzynarodowego porozumienia w sprawie kakao z 2010 r. czy protokołu 

dotyczącego wyrobów włókienniczych do umowy o partnerstwie i współpracy UE–Uzbekistan – 

Parlament Europejski wstrzymał swoją zgodę ze względu na zastrzeżenia co do wykorzystywania 

przymusowej pracy przy zbiorach bawełny. Parlament Europejski po raz pierwszy wystąpił w roli 

współustawodawcy w odniesieniu do nowego rozporządzenia w sprawie ogólnego systemu 

preferencji taryfowych (GSP). Dzięki GSP kraje rozwijające się płacą niższe cła na niektóre lub 

wszystkie produkty, które sprzedają do UE – pozwala to przyczyniać się do wzrostu gospodarek 

tych krajów. System GSP+ udziela dalszych korzyści krajom, które skutecznie realizują 27 

ważnych konwencji w dziedzinie praw i zasad związanych z pracą, prawami człowieka, 

środowiskiem i dobrymi rządami. Parlament Europejski poparł podejście oparte na prowadzeniu 

bardziej skoncentrowanego ogólnego systemu preferencji taryfowych przy zwiększonej roli 

systemu GSP+: ponieważ zniesiono niektóre ograniczenia preferencji, system przewiduje obecnie 

liczniejsze zachęty do przystąpienia i więcej krajów będzie mogło tego dokonać. 

 

 

Arabska wiosna i prawa człowieka 
 

Parlament Europejski nadal uważnie śledził sytuację w zakresie praw człowieka w odniesieniu do 

zmian ustrojowych zachodzących w świecie arabskim. Podkomisja Praw Człowieka (DROI) 

zorganizowała w kwietniu 2012 r. ważne przesłuchanie na temat wymiaru sprawiedliwości 

w krajach arabskiej wiosny. Sytuacja w zakresie praw człowieka w regionie Bliskiego Wschodu – 

Afryki Północnej była także tematem dyskusji podczas innych posiedzeń DROI; poważnie obawy 

budziło łamanie praw człowieka w konflikcie syryjskim. 
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W październiku 2012 r. na wspólne posiedzenie AFET i DROI przybyli laureaci Nagrody im. 

Sacharowa z 2011 r.: Asmaa Mahfouz (Egipt), Ahmed El-Senussi (Libia) i Ali Ferzat (Syria), by 

rozmawiać o sytuacji w Egipcie, Libii i Syrii i o elementach tworzących demokrację w tych 

krajach. W swoich oświadczeniach wydanych w 2012 r. przewodniczący Martin Schulz zwrócił 

uwagę na obawy związane z przestrzeganiem praw człowieka w tym regionie. Jeśli chodzi o Egipt, 

przewodniczący podkreślił, że działalność organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz wolność 

wypowiedzi to warunki konieczne udanego przejścia do demokracji. W kilku oświadczeniach 

dotyczących sytuacji w Syrii przewodniczący położył nacisk na powagę sytuacji w tym kraju i na 

znaczenie rozliczenia osób odpowiedzialnych za naruszenia praw człowieka. 

 

Wizyta w Jemenie – spotkanie delegacji DROI z więźniami skazanymi na śmierć 
 

W maju 2012 r. delegacja DROI odwiedziła Jemen. Podczas dwudniowego pobytu trzech posłów 

do Parlamentu Europejskiego odbyło wiele spotkań, w tym spotkania z przedstawicielami rządu 

i parlamentu Jemenu, przedstawicielami partii politycznych, społeczeństwem obywatelskim 

i z grupami młodzieży. Podczas tych spotkań delegacja podniosła takie kwestie jak 

odpowiedzialność za pogwałcenie praw człowieka podczas powstania w 2011 r., kara śmierci, 

prawa kobiet i małżeństwa dzieci. Delegacja omówiła również opracowywaną w tamtym czasie 

ustawę o narodowym pojednaniu i sprawiedliwości okresu przejściowego zarówno z ministrem ds. 

praw człowieka i ministrem sprawiedliwości, jak i ze specjalnym doradcą Sekretarza Generalnego 

ONZ ds. Jemenu Jamalem Benomarem. Delegacja DROI wyraziła poparcie dla wysiłków UE, która 

stara się zapewnić pluralistyczny charakter narodowego dialogu. W komunikacie prasowym 

delegacja podkreśliła, że sprawiedliwość okresu przejściowego musi dotyczyć przepisów 

niezbędnych do dochodzenia do prawdy i prawdziwego pojednania, a także odpowiedniego 

zadośćuczynienia dla ofiar. 
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Posłowie odwiedzili centralne więzienie Sana'a, aby spotkać się z więźniami skazanymi na śmierć 

jako nieletni. Po tej wizycie delegacja spotkała się z prezesem Najwyższej Rady Sądowniczej, aby 

od razu poruszyć przedmiotową kwestię. Podczas późniejszego spotkania z organizacjami 

pozarządowymi zajmującymi się prawami człowieka obalono uzyskane od strony rządowej 

zapewnienie, jakoby w Jemenie nie przeprowadzono żadnej egzekucji nieletniego. 

 

Wizyty delegacji DROI w obozie dla uchodźców na granicy z Syrią 
 

Podczas wizyty DROI w Turcji w grudniu 2012 r. delegacja PE odwiedziła obóz dla uchodźców 

KILIS w regionie granicznym z Syrią. Moment wizyty był bardzo trafny z uwagi na szybko 

zmieniającą się sytuację uchodźców po obu stronach granicy i wysiłki UE nakierowane na 

zintensyfikowanie pomocy humanitarnej. Dwóch posłów – członków delegacji przeprowadziło 

rozmowy odnośnie do sytuacji uchodźców syryjskich z uchodźcami w obozie KILIS, a także 

z przedstawicielami obywateli syryjskich żyjących poza oficjalnymi obozami. Spotkania te oraz 

rozmowy z urzędnikami tureckimi dały delegacji wyjątkowy wgląd w sytuację uchodźców 

i wyzwania stojące przed Turcją i społecznością międzynarodową. 
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Wizyta DROI w Bahrajnie 
 

Po tym jak w 2011 r. Parlament wydał szereg rezolucji parlamentarnych dotyczących Bahrajnu, 

Podkomisja Praw Człowieka nadal uważnie śledziła sytuację w zakresie praw człowieka w tym 

kraju. W kwietniu 2012 r. Podkomisja wysłuchała świadectwa córki Abdulhadiego al-Khawajego, 

który w tym czasie w krytycznym stanie przebywał w więzieniu w Bahrajnie. W grudniu 2012 r. 

delegacja DROI składająca się z czterech posłów odwiedziła Bahrajn. Dzięki spotkaniom z osobami 

reprezentującymi szerokie spektrum społeczeństwa Bahrajnu, w tym z urzędnikami rządowymi, 

organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i ofiarami łamania praw człowieka, delegacja 

uzyskała wgląd w sytuację w zakresie praw człowieka w tym kraju i mogła przekonać się 

o zmianach, jakie zaszły w kraju od rozpoczęcia arabskiej wiosny. 

 

Posłowie do Parlamentu Europejskiego odwiedzili więzienie Jau i spotkali się tam z Abdulhadim 

al-Khawajem, Nabeelem Rajabem i Ibrahimem Sharifem, których międzynarodowe organizacje 

praw człowieka uznają za więźniów sumienia. Wizyta we wspomnianym więzieniu pozwoliła 

posłom zobaczyć z bliska warunki życia tych mężczyzn; poprzednie rezolucje PE wspominały 

bezpośrednio o dwóch z nich. Podczas spotkań z przedstawicielami władz Bahrajnu, w tym 

z ministrem sprawiedliwości i parlamentarzystami, delegacja zgłosiła wiele zastrzeżeń co do 

przestrzegania praw człowieka. W szczególności posłowie wykorzystali tę okazję do omówienia 

i wyrażenia poparcia dla wdrażania zaleceń Niezależnej Komisji Dochodzeniowej Bahrajnu (BICI) 

oraz zaleceń wydanych w wyniku powszechnego okresowego przeglądu ONZ w odniesieniu do 

tego kraju. 
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Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw 
 

W 2012 r. PE aktywnie zainteresował się społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw (CSR). 

W odniesieniu do CSR w aspekcie polityki zewnętrznej Podkomisja Praw Człowieka przygotowała 

opinię na temat dwóch sprawozdań z własnej inicjatywy przygotowanych przez komisje PE, które 

przyjęto w odpowiedzi na komunikat Komisji na temat odnowionej strategii CSR (przyjęte na sesji 

plenarnej w lutym 2013 r.). W celu wniesienia wkładu w opracowywanie tych rezolucji Komisje 

Rozwoju i Handlu Międzynarodowego, a także Podkomisja Praw Człowieka zorganizowały 

przesłuchania różnych ekspertów, by omówić zewnętrzne aspekty CSR. 

 

Zalecono m.in.: prowadzenie zwiększonego, obejmującego większą liczbę stron i przejrzystego 

monitorowania zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w polityce handlowej UE przy 

zastosowaniu wyraźnych punktów w ocenie postępów, ustanowienie transnarodowej współpracy 

prawnej między UE a państwami trzecimi będącymi sygnatariuszami dwustronnych umów 

handlowych w celu zapewnienia pokrzywdzonym w wyniku naruszeń zasad CSR skutecznego 

dostępu do wymiaru sprawiedliwości w kraju, w którym miało miejsce naruszenie. Komisje PE 

wyraziły również poparcie dla ustanowienia międzynarodowych procedur prawnych, by zapewnić, 

tam gdzie to konieczne, karanie przedsiębiorstw za łamanie prawa. Komisje powierzyły Komisji 

wykonanie szeregu działań, w tym zapewnienie – podczas kontaktów Komisji z państwami trzecimi 

– odpowiedniego budowania świadomości i zdolności na szczeblu rządów państw przyjmujących, 

aby mieć pewność, że prawa związane z CSR zostały tam skutecznie wdrożone. Komisję uczyniono 

też odpowiedzialną za udzielanie unijnej pomocy rządom państw trzecich we realizowaniu 

przepisów społecznych i środowiskowych i skutecznych systemów nadzoru. 
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Zdecydowane stanowisko wobec dyskryminacji 
 

W swoich rezolucjach Parlament zajął zdecydowane stanowisko wobec dyskryminacji. W rocznych 

sprawozdaniach na temat praw człowieka i demokracji na świecie w 2010 r. i w 2011 r. (przyjętych 

odpowiednio w kwietniu i grudniu 2012 r.) Parlament wyraźnie stwierdził, że jednym z zadań UE 

powinien być apel o to, by w dialogu Unii z państwami trzecimi dotyczącym praw człowieka 

stosować bardziej pluralistyczną i kompleksową definicję niedyskryminacji uwzględniającą takie 

względy, jak religia lub przekonania, płeć, rasa lub pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, 

orientacja seksualna i tożsamość płciowa. 

 

Wiele wydanych przez Parlament w trybie pilnym rezolucji stanowiło wyraz jego zaniepokojenia 

w odniesieniu do dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne lub religię. W 2012 r. 

Parlament wydał rezolucje w sprawie prześladowania muzułmanów Rohingya w Mjanmie/Birmie, 

dyskryminacji osób należących do mniejszości w Iranie i dyskryminacji dziewcząt w Pakistanie. 

W rocznym sprawozdaniu przyjętym w grudniu podkreślono potrzebę bardziej proaktywnych 

i skuteczniejszych działań w walce z dyskryminacją ze względu na przynależność kastową. 

W grudniu wydano konkretną rezolucję na ten temat w trybie pilnym. 
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W rocznym sprawozdaniu Parlament potępia wszelkie formy nietolerancji, dyskryminacji lub 

przemocy ze względu na religię lub przekonania, niezależnie od tego, gdzie i wobec kogo one 

występują oraz czy wymierzone są w osoby wierzące, apostatów czy niewierzących. 

W sprawozdaniu wyraża się również głębokie zaniepokojenie w związku z rosnącą w różnych 

krajach liczbą przypadków takiego traktowania przedstawicieli mniejszości religijnych. Co do 

szczegółów, Parlament apeluje do Specjalnego Przedstawiciela UE ds. Praw Człowieka, Komisji 

i ESDZ o zajęcie się – w ramach prowadzonego przez UE dialogu z państwami trzecimi 

w dziedzinie praw człowieka – dyskryminacyjnymi i podburzającymi treściami zawartymi np. 

w materiałach medialnych oraz przeszkodami utrudniającymi swobodne praktykowanie wiary. 

 

Wspomniane sprawozdania roczne przedstawiają również stanowisko Parlamentu w kwestii praw 

osób LGBTI. Przemoc wobec lesbijek oraz prawa osób LGBTI w Afryce były również tematem 

rezolucji w trybie pilnym wydanej w lipcu 2012 r. W rocznym sprawozdaniu Parlamentu z grudnia 

wezwano wysokiego przedstawiciela UE i Specjalnego Przedstawiciela UE ds. Praw Człowieka, by 

systematycznie poruszali te problemy, i poparto stworzenie wiążących unijnych wytycznych w tej 

dziedzinie. 
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Nagroda im. Sacharowa za wolność myśli 

 

Nagrodą im. Sacharowa za wolność myśli honoruje się wyjątkowe osoby, które walczą 

z nietolerancją, fanatyzmem i uciskiem w imię praw człowieka i wolności wypowiedzi. Nagroda ta 

otrzymała swą nazwę na cześć Andrieja Sacharowa – fizyka i politycznego dysydenta ze Związku 

Radzieckiego. Od 1988 r. jest ona corocznie przyznawana przez Parlament Europejski osobom lub 

organizacjom, które w istotny sposób przyczyniły się do walki o prawa człowieka lub demokrację. 

W 2013 r. Parlament Europejski będzie świętować 25. rocznicę przyznania Nagrody im. Sacharowa 

po raz pierwszy. 

 

W 2012 r. laureatami Nagrody im. Sacharowa za wolność myśli przyznawanej było dwoje irańskich 

działaczy: prawniczka Nasrin Sotoudeh i reżyser Jafar Panahi. Nasrin Sotoudeh jest wybitną irańską 

prawniczką zajmującą się prawami człowieka, która broniła opozycjonistów, kobiety, więźniów 

sumienia i nieletnich zagrożonych karą śmierci. We wrześniu 2010 r. została aresztowana pod 

zarzutem „szerzenia propagandy” i spiskowania na szkodę bezpieczeństwa państwa i odbywa 

sześcioletnią karę pozbawienia wolności w więzieniu Evin w Teheranie. Zakończyła zagrażający 

życiu, czterdziestodziewięciodniowy strajk głodowy dopiero wówczas, gdy władze irańskie zniosły 

zakaz podróżowania wobec jej dwunastoletniej córki. 

 

Dzieła uznanego na całym świecie reżysera filmowego Jafara Panahiego często ukazywały sytuację 

i niedolę kobiet, dzieci i ubogich w Iranie. W 2010 r. Panahi został aresztowany, a następnie 

skazany na sześć lat pozbawienia wolności (kara nie została jeszcze wykonana, lecz może się tak 

stać w każdej chwili), oraz otrzymał dwudziestoletni zakaz reżyserowania filmów, opuszczania 

Iranu i rozmów z mediami. Pomimo tego, w 2011 r. udało mu się przemycić swój film pt. „To nie 

jest film” poza granice kraju. 
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Ponieważ Jafar Panahi i Nasrin Sotoudeh nie otrzymali pozwolenia na opuszczenie Iranu 

i przybycie na ceremonię wręczenia nagrody w Strasburgu 12 grudnia 2012 r., laureatów 

reprezentowali: dr Shirin Ebadi – laureatka Pokojowej Nagrody Nobla z 2003 r., Karim Lahidji – 

założyciel Irańskiego Związku Prawników, Solmaz Panahi – córka Jafara Panahiego, Constantin 

Costa-Gavras – przewodniczący Cinémathèque Française i Serge Toubiana – dyrektor generalny 

Cinémathèque Française. 

 

„My, zgromadzeni w Parlamencie Europejskim, w pełni popieramy wołanie naszych laureatów 

o sprawiedliwość i wolność w Iranie i o poszanowanie podstawowych praw i wolności. Chcemy ich 

uhonorować, gdyż walczą o lepszy Iran” – powiedział przewodniczący Martin Schulz podczas 

ceremonii wręczania Nagrody im. Sacharowa i zakończył swoje wystąpienie apelem 

o natychmiastowe uwolnienie Nasrin Sotoudeh. 

 

Finalistami nagrody w 2012 r. byli też białoruski działacz na rzecz praw człowieka Aleś Bialacki 

i rosyjski zespół punkowy „Pussy Riot”. W 2012 r. nominowano również: Josepha Francisa – 

założyciela i dyrektora ośrodka pomocy prawnej, wsparcia i pomocy socjalnej wspomagającego 

ofiary pakistańskiego prawa zakazującego bluźnierstwa oraz Victoire Ingabire Umuhozę, 

Déogratiasa Mushayidię i Bernarda Ntagandę – trzech aresztowanych opozycyjnych polityków 

z Rwandy. 

 

Sieć laureatów Nagrody Sacharowa to inicjatywa Parlamentu Europejskiego mająca na celu 

utrzymanie, korzystnych dla wszystkich stron, bliskich kontaktów z poprzednimi laureatami. 

W październiku 2012 r. przewodniczący Martin Schulz prowadził doroczną debatę w ramach sieci 

laureatów Nagrody Sacharowa pt. „Głos demokracji: tworzenie obywatelstwa”, w której udział 

wzięło troje laureatów z 2011 r.: Asmaa Mahfouz (Egipt), Ahmed El-Senussi (Libia) i Ali Ferzat 

(Syria). Dla Aliego Ferzata była to pierwsza wizyta w Parlamencie Europejskim, gdyż w czasie 

wręczania Nagrody im. Sacharowa za 2011 r. dochodził jeszcze do zdrowia po ciężkim pobiciu 

przez zwolenników reżimu w Damaszku. Został gorąco powitany przez posłów do Parlamentu 

Europejskiego, Specjalnego Przedstawiciela UE ds. Praw Człowieka i społeczeństwo obywatelskie. 
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Prawa człowieka w działalności międzyparlamentarnej 
 

Parlament Europejski prowadzi również rozmowy z parlamentami na całym świecie w ramach 

swojej współpracy międzyparlamentarnej i za pośrednictwem wspólnych zgromadzeń 

parlamentarnych. Delegacje międzyparlamentarne odpowiedzialne za stosunki z państwami 

trzecimi angażują się w wiele działań związanych z prawami człowieka, bazując na wytycznych 

przyjętych w 2011 r. Kwestie praw człowieka są często integralną częścią zadań misji w państwach 

trzecich: programy misji często zawierają spotkania z odpowiednimi krajowymi komisjami praw 

człowieka i organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami społeczeństwa obywatelskiego 

aktywnymi w dziedzinie praw człowieka. Kwestie praw człowieka widnieją również w porządku 

oficjalnych obrad w Brukseli i Strasburgu. 

 

Posiedzenia międzyparlamentarne mogą być okazją do monitorowania działań przeprowadzanych 

w następstwie rezolucji i sprawozdań Parlamentu. Stało się tak na przykład w przypadku do 

dyskusji podczas posiedzenia komisji współpracy parlamentarnej z przedstawicielami Azerbejdżanu 

w czerwcu 2012 r., po tym jak w maju przyjęto rezolucję w trybie pilnym. Innym przykładem jest 

sposób, w jaki Parlament przedstawił swoje zdecydowane stanowisko co do kary śmierci podczas 

spotkań wysokiego szczebla odnośnych delegacji PE z ich rozmówcami w Singapurze i Japonii. 

Podobnie w odniesieniu do sprawozdań Parlamentu na temat wsparcia dla obrońców praw 

człowieka przeprowadzono działania następcze w kontekście wspólnej komisji parlamentarnej UE–

Meksyk poprzez wyrażenie poparcia dla inicjatyw ustawodawczych w Meksyku, które skutkowały 

w 2012 r. wydaniem ustaw o ochronie obrońców praw człowieka i dziennikarzy. 
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Międzyparlamentarna wizyta w Pakistanie w lipcu 2012 r. stanowiła okazję do poruszenia, zarówno 

z parlamentarzystami kraju przyjmującego jak i z przedstawicielami jego rządu, kwestii 

kwalifikowalności Pakistanu do systemu GSP+; podczas wizyty specjalny nacisk położono na 

warunek spełnienia wymogów związanych z prawami człowieka. Delegacja PE podkreśliła, że aby 

GSP+ mogło stać się możliwym do wprowadzenia rozwiązaniem, instrumenty prawne związane 

z prawami człowieka (konwencje ONZ, w tym Międzynarodowy pakt praw obywatelskich 

i politycznych oraz Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, 

nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania) muszą być skutecznie stosowane. 

 

Delegacje międzyparlamentarne szczególnie interesują się laureatów Nagrody im. Sacharowa. 

W 2012 r. być może najważniejszym przykładem tego było spotkanie delegacji PE ds. Azji 

Południowo-Wschodniej i ASEAN z laureatką nagrody im. Sacharowa i przywódczynią opozycji 

Aung San Suu Kyi podczas wizyty tej delegacji w Mjanmie/Birmie w lutym 2012 r. 

 

W ramach wspólnych zgromadzeń parlamentarnych posłowie do PE i parlamentarzyści z państw 

trzecich mogą omówić wspólne wyzwania, w tym kwestie praw człowieka i demokracji. Do 

ustanowionych wspólnych zgromadzeń parlamentarnych należą m.in. Wspólne Zgromadzenie 

Parlamentarne AKP-UE, Zgromadzenie Parlamentarne Unii dla Śródziemnomorza, Europejsko-

Latynoamerykańskie Zgromadzenie Parlamentarne i Zgromadzenie Parlamentarne Euronest. 

 

W kwietniu 2012 r. Zgromadzenie Parlamentarne Euronest przyjęło dwie istotne rezolucje 

w sprawie wyzwań dla przyszłości demokracji i w sprawie Julii Tymoszenko. Komisja Spraw 

Politycznych, Praw Człowieka i Demokracji Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest rozwinęła te 

kwestie podczas pogłębionych dyskusji nad wspomnianymi rezolucjami; rozmawiano m.in. 

o procesach demokratyzacji, wyborach, wolności mediów i roli społeczeństwa obywatelskiego. 
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Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne AKP–UE przyjęło w 2012 r. szereg rezolucji na różne 

tematy z uwzględnieniem wymiaru praw człowieka; w niektórych przypadkach były to rezolucje 

w sprawie naruszeń praw człowieka w krajach AKP. Zgromadzenie poruszyło zwłaszcza przypadki 

pogwałcenia praw człowieka w Libii, Somalii, Mali i we wschodniej części Demokratycznej 

Republiki Konga. Zgromadzenie przeanalizowało również społeczny i środowiskowy wpływ 

górnictwa w krajach AKP w odniesieniu do praw człowieka pracowników i ludności mieszkającej 

w regionach górniczych i uznało, iż „dostęp do odpowiedniego pożywienia jest powszechnym 

prawem człowieka”. Prezydium zgromadzenia omówiło sytuację, w jakiej znajduje się Issac David 

i inni więźniowie polityczni w Erytrei, a także sprawę czołowego etiopskiego dziennikarza 

Eskindera Negi. 

 

*** 

 

Podsumowując, opisane powyżej działania stanowią dowód na to, że Parlament jest zaangażowany 

w konstruktywna realizację celu, jakim jest włączanie w główny nurt – w stosunkach zewnętrznych 

UE – kwestii związanych z prawami człowieka; cel ten zdefiniowano w podstawowych traktatach 

Unii Europejskiej. Wykorzystywanie najnowszych rozwiązań instytucjonalnych i narzędzi 

politycznych, by jeszcze bardziej zwiększyć skuteczność polityki UE w przedmiotowym obszarze, 

będzie wspólnym wyzwaniem dla wszystkich instytucji UE. 
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Sprawozdania parlamentarne na temat praw człowieka i demokracji 

 
•  Sytuacja kobiet w Afryce Północnej, 12 marca 2012 r. 

• Prawa człowieka na świecie i polityka Unii Europejskiej w tym zakresie, w tym wpływ na 

strategiczną politykę UE w dziedzinie praw człowieka, 18 kwietnia 2012 r. 

• Rzekomy transport i nielegalne przetrzymywanie więźniów w krajach europejskich przez CIA, 11 

września 2012 r. 

• Strategia wolności cyfrowej w polityce zagranicznej UE, 11 grudnia 2012 r. 

• Strategia UE w zakresie praw człowieka. Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie przeglądu 

strategii UE w zakresie praw człowieka, 13 grudnia 2012 r. 

• Roczne sprawozdanie dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2011 oraz polityki 

Unii Europejskiej w tym zakresie, 13 grudnia 2012 r. 
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Rezolucje na temat naruszeń praw człowieka, demokracji i praworządności (rezolucje 
w trybie pilnym) 
 

• Kara śmierci na Białorusi, w szczególności sprawa Dmitrija Konowałowa i Władysława Kowalowa, 

luty 2012 r. 

• Egipt: ostatnie wydarzenia, luty 2012 r. 

• Kara śmierci w Japonii, luty 2012 r. 

• Handel ludźmi na półwyspie Synaj, szczególnie sprawa Solomona W., marzec 2012 r. 

• Palestyna: ataki oddziałów izraelskich na palestyńskie stacje telewizyjne, marzec 2012 r. 
• Naruszenia praw człowieka w Bahrajnie, marzec 2012 r. 

• Wenezuela: możliwość wystąpienia z Międzyamerykańskiej Komisji Praw Człowieka, maj 2012 r. 

• Sytuacja w zakresie praw człowieka w Azerbejdżanie, maj 2012 r. 

• Sytuacja uchodźców z Korei Północnej, maj 2012 r. 

• Sytuacja w regionie Sahelu pod względem praw człowieka i bezpieczeństwa, czerwiec 2012 r. 

• Przypadki bezkarności na Filipinach, czerwiec 2012 r. 

• Sytuacja mniejszości etnicznych w Iranie, czerwiec 2012 r. 

• Przemoc wobec lesbijek i prawa LGBTI w Afryce, lipiec 2012 r. 

• Wolność wypowiedzi na Białorusi, w szczególności sprawa Andrzeja Poczobuta, lipiec 2012 r. 

• Skandal związany z przymusową aborcją w Chinach, lipiec 2012 r. 

• Republika Południowej Afryki: masakra strajkujących górników, wrzesień 2012 r. 

• Prześladowanie muzułmanów Rohingya w Birmie, wrzesień 2012 r. 

• Azerbejdżan: sprawa Ramila Safarowa, wrzesień 2012 r. 

• Sytuacja w zakresie praw człowieka w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, październik 2012 r. 

• Dyskryminacja dziewcząt w Pakistanie, szczególnie przypadek Malali Yousafzai, październik 2012 

r. 

• Sytuacja w Kambodży, październik 2012 r. 

• Sytuacja pod względem praw człowieka w Iranie, zwłaszcza sprawa masowych egzekucji i niedawna 

śmierć blogera Sattara Behesztiego, listopad 2012 r. 

• Sytuacja w Birmie, w szczególności nieustająca przemoc w stanie Arakan, listopad 2012 r. 

• Sytuacja migrantów z Libii, listopad 2012 r. 

• Sytuacja w Demokratycznej Republice Konga, grudzień 2012 r. 

• Dyskryminacja ze względu na przynależność kastową w Indiach, grudzień 2012 r. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0227+0+DOC+XML+V0//PL
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Inne rezolucje na temat praw człowieka i demokracji 

 
• Stanowisko Parlamentu Europejskiego na 19. sesję Rady Praw Człowieka ONZ, 16 lutego 2012 r. 

• Zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie warunków ewentualnego utworzenia 

Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji 

• Zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie Specjalnego Przedstawiciela UE ds. Praw 

Człowieka, 13 czerwca 2012 r. 

• Sytuacja w Syrii, 16 lutego 2012 r. 

• Sytuacja na Ukrainie, sprawa Julii Tymoszenko, 24 maja 2012 r. 

• Sytuacja kobiet w czasie wojny, 18 kwietnia 2012 r. 

• Sytuacja w Birmie/Mjanmie, 20 kwietnia 2012 r. 

• Okaleczanie żeńskich narządów płciowych, 14 czerwca 2012 r. 

• Monitorowanie sytuacji po wyborach w Demokratycznej Republice Konga, 18 czerwca 2012 r. 

• Wykorzystywanie wymiaru sprawiedliwości w celach politycznych w Rosji, 13 września 2012 r. 

• Sytuacja w Syrii, 13 września 2012 r. 

• Wybory na Białorusi, 26 października 2012 r. 

• Wybory w Gruzji, 26 października 2012 r. 

• Sytuacja na Ukrainie, 13 grudnia 2012 r. 
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Delegacje Podkomisji Praw Człowieka 

 
• Radą Praw Człowieka ONZ w Genewie, 5–7 marca 2012 r. 

• Jemen, 1–4 maja 

• Zgromadzenie Ogólne ONZ w Nowym Jorku (wspólnie z Komisją Spraw Zagranicznych), 28–31 

października 

• Bahrajn, 18–21 grudnia 

• Turcja (w tym granica z Syrią), 19–21 grudnia 

 

Przesłuchania w Podkomisji Praw Człowieka 

 
• Międzyamerykański mechanizm na rzecz praw człowieka 

• Prawa człowieka w Rosji – kwestie dyskryminacji, wolności zrzeszania się i praworządności 

• Sekretne przekazywanie i przetrzymywanie więźniów Jak chronić prawa człowieka w walce 

z terroryzmem? 

• Wymiaru sprawiedliwości w krajach arabskiej wiosny. Odpowiedzialność za pogwałcenie praw 

człowieka, sprawiedliwość okresu przejściowego i reforma sądownictwa 

• Prawa człowieka w Chinach 

• Skutki kryzysu finansowego i gospodarczego w zakresie praw człowieka 

• Prawa człowieka a zmiana klimatu 

• Biznes a prawa człowieka: propagowanie interesów społecznych i rozliczalnego, przejrzystego 

i odpowiedzialnego zachowania przedsiębiorstw 

• Prawa człowieka w Iranie 

• Sytuacja w zakresie praw człowieka w Mali 
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ANNEX I - HIGH-LEVEL MEETING ON THE RULE OF LAW AT THE NATIONAL AND INTERNATIONAL 
LEVELS – EU PLEDGES 
 

The rule of law belongs to the fundamental principles on which the European Union is founded. 

The European Union strives to strengthen the rule of law in its Member States and promote of the 

rule of law in the third countries. Therefore, the European Union and its Member States (Austria, 

Belgium, Bulgaria, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, 

Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Poland, 

Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland) hereby pledge: 

 

A. Strengthening the rule of law at the international level 
 

1. The EU Member States reiterate their pledges made at the 31st Conference of the Red Cross and 

Red Crescent (Geneva, 28 November – 1 December 2011) to consider ratification of the 2006 

Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance and the principal 

international humanitarian law instruments and other relevant legal instruments which have an 

impact on international humanitarian law to which they are not yet all party, namely:  

- Additional Protocol III to the Geneva Conventions; 

- The Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict and 

its First and Second Protocols; 

- The Optional Protocol to the UN Convention on the Rights of the Child on the involvement of 

children in armed conflict; 

- The Ottawa Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of 

Anti-Personnel Mines; 

- Protocol II, as amended on 3 May 1996, and Protocol V to the 1980 Convention on Prohibitions or 

Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons which May Be Deemed to Be 

Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects;  

-  The Convention on the prohibition of military use of environmental modification techniques. 
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2. The EU Member States which have not yet done so will consider ratifying or acceding to the 

Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment. 

 

 

3. The EU Member States which have not yet done so will consider accepting the right of individual 

complaint under the UN Convention against Torture, the Convention on the Elimination of All 

Forms of Discrimination against Women, the Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination, the International Covenant on Civil and Political Rights and the UN Convention on 

the Rights of Persons with Disabilities. 

 

 

4. The EU Member States which have not yet done so pledge to address the issue of statelessness by 

ratifying the 1954 UN Convention relating to the Status of Stateless Persons and by considering the 

ratification of the 1961 UN Convention on the Reduction of Statelessness. 

 

 

B. Strengthening the rule of law at the national level 
 

1.  Improving delivery of justice 
 

5. The EU will conduct a worldwide campaign on justice, focusing on the right to a fair trial, with 

a view to achieving results by 2014.   
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6. As demonstrated in the EU Strategic Framework and Action Plan of 25 June 2012 covering the 

period until 31 December 2014, the EU and its Member States seek to be exemplary in ensuring 

respect for human rights within their respective competency areas, as well as seeking to promote 

human rights and the Rule of Law worldwide. With a view to ensuring full coherence and 

consistency between the EU's internal and external human rights policies, the EU and its Member 

States are committed to raising recommendations of the Human Rights Council’s Universal 

Periodic Review which have been accepted, as well as observations and comments of treaty 

monitoring bodies and UN Special Procedures, in their relations with all third countries; the EU 

Member States are equally determined to implement or consider seriously such recommendations, 

observations and comments within their own borders. 

 

 

7. By 2014, the EU will develop specific actions to improve access to justice, to strengthen judicial 

cooperation, to ensure the free circulation of judicial decisions within the EU and to enhance legal 

certainty. The EU will fast-track growth enhancing measures which aim at removing barriers to 

cross border trade, cutting unnecessary administrative burden and bringing business the legal 

certainty they need. 

 

 

2.  Supporting peace and security in conflict and post-conflict situations 
 

8. The EU will develop a policy on transitional justice, so as to help societies to deal with abuses of 

the past and to fight impunity, covering issues such as truth and reconciliation commissions, 

reparations and the criminal justice system, ensuring that such policy allows for tailored approaches 

to specific circumstances, by 2014. 
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9. The EU will enhance its support to the UN engagement in conflict and post-conflict situations in 

the rule of law area, in particular it will: 

- define a list of civilian capacities, including rule of law capacities, the EU Member States can 
potentially put at UN disposal for peacekeeping operations by the end of 2012;  

- provide political support for operation of a "One UN approach" to rule of law assistance at the 
country level; 

- create a policy framework on EU providing a component to a UN peacekeeping operation and 
establish modalities for coordination between the EU and UN during planning and conduct of 
EU civilian missions deployed in support of UN operations by 2013; 

- strengthen the EU-UN coordination on assistance to the African Union and other regional 
organizations in respect of peacekeeping operations by 2013;  

- establish technical arrangements on cooperation in training and in the area of Lessons 
Learned, including rule of law missions, by 2013; 

- develop a General Framework between the EU and the UN on operational aspects of 
cooperation in peacekeeping/crisis management by 2014. 

 

 

3. Fostering an enabling environment for sustainable human development 
 
3.1  Fighting corruption 
 

10. Starting in 2013, the European Commission will publish every two years the EU Anti-

Corruption Report, accompanied by country analyses for each Member State including tailor-made 

recommendations. It will also facilitate the exchange of best practices, identify trends and stimulate 

peer learning among Member States. The report will make use of all available sources, including 

the existing monitoring mechanisms (GRECO in the Council of Europe, OECD, UNCAC) 
independent experts and researchers, stakeholders and civil society. At the same time, it will ensure 

that the existing gaps of the international and European monitoring tools are being addressed and 

will allow the EU meet its legal obligation of self-assessment as a party to the UN Convention 

against Corruption. 
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3.2 Birth registration and civic records 
 

11. The EU will develop a framework for raising issues of statelessness with third countries by 

2014.   

 

 

C. Strengthening the nexus between the national and international levels 
 
The International Criminal Court 
 

12. The European Union and its Member States refer to the pledges concerning the International 

Criminal Court made at the Review conference of the Rome Statute of the International Criminal 

Court (Kampala, 31 May – 11 June 2010) and at the 31st International Conference of the Red Cross 

and Red Crescent (Geneva, 28 November – 1 December 2011) and they pledge to promote the 

greatest possible participation in and implementation of the Rome Statute of the International 

Criminal Court, the development and maintenance of an effective court and the realization of the 

principle of complementarity. To these ends, the EU and its Member States will particularly 

emphasize the ratification and acceptance of the Statute in negotiations and political dialogues with 

third countries, regional organisations and other regional groups, include provisions concerning the 

ICC and the international justice into EU agreements with third countries, promote dissemination of 

the values expressed in the Statute and cooperation with other states, international organizations and 

representatives of civil society. The EU and its Member States will facilitate technical assistance to 

interested states by supporting legislative work for the accession to the Statute, supporting their 

participation in the ICC and their access to the instruments of the ICC.   

 

2. Addressing transnational threats  
 
2.1 Counter-terrorism 
 

13. The EU pursues a civilian approach addressing counter-terrorism globally on the basis of 

criminal justice and the rule of law while protecting human rights. The EU promotes confidence 

building through regular counter-terrorism and security political dialogues and assists countries in 

need in their efforts via capacity building measures.  
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In the field of prevention and fight against terrorism, the EU will continue to support an overall rule 

of law approach, the development of effective institutional and legal frameworks, national and 

regional counter-terrorism strategies and to strengthen the capacities of law enforcement and 

judicial institutions in partner countries in the Sahel, Horn of Africa and South Asia, including 

Pakistan. Furthermore, the EU will continue its effort in promoting the UN conventions and 

resolutions related to terrorism, in particular the UN Global Counter-Terrorism Strategy, and will 

engage actively in multilateral initiatives, such as the Global Counter-Terrorism Forum. 

 

The EU pledges to increase its support for counter-terrorism capacity building measures, and by 

2014, to support the enhancement of partner countries' capacity to: 

 
• promote the criminal justice systems based on the full respect for rule of law and human 

rights; 
 
• ratify and implement all the UN conventions on terrorism; 
 
• support resolutions related to terrorism, especially the UN Global Counter-Terrorism Strategy 

with all the overall approach it embodies; 
 
•          exchange information, also at regional and international levels; 
 
•          anticipate a terrorist act; 
 
•          formulate appropriate response measures; 
 
•          conduct policies on countering violent extremism;  
 
•        conduct investigation and prosecution of terrorist cases based on the full respect for  rule of 
law and human rights, while enhancing inter-agency and regional collaboration. 
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14. The EU also pledges to implement measures on countering violent extremism, as well as on 

countering terrorist finance and illicit financial flows by promoting anti-money laundering 

framework, especially FATF recommendations, by 2014. 

 

 

15. By 2014, the EU will develop operational guidance to ensure the consideration of human rights, 

and where applicable international humanitarian law, in the planning and implementation of 

counter-terrorism assistance projects with third countries, in particular as regards the respect of due 

process requirements (presumption of innocence, fair trial, rights of the defence). 
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2.2 Organised crime  
 

16. The EU pledges to fight against the manufacture of drugs and its trafficking by assisting partner 

countries in their efforts against this scourge. 

 

By 2015, the EU pledges to support partner countries mainly by providing training and capacity 

building to allow local law enforcement, judicial and prosecuting authorities to: 

·     ratify and implement international conventions, in particular the UN conventions on drugs, the 

UN Convention against Transnational Organised Crime and its protocols; 

 

·      adopt an intelligence-led approach to countering drug trafficking and other forms of trafficking 

(human beings, small arms, etc.); 

 

·         carry out complex investigations at regional and trans-regional levels; 

 

·         improve the collection and analysis of data related to drug trafficking; 

 

·         improve information sharing and exchange also through the establishment of adequate 

databases and communication networks; 

 

·         develop inter-agency cooperation; 

 

·     strengthen existing capacities and procedures in asset laundering investigation and confiscation; 

 

·         increase regional and international cooperation. 
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17. With particular reference to small arms, the EU pledges to continue countering illicit 

transnational trafficking in firearms by strengthening the international normative framework. To 

this end, it will promote the ratification and implementation of the Protocol against the Illicit 

Manufacturing of and Trafficking in Firearms, their Parts and Components and Ammunition, 

supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, in third 

countries. 

 

 

18. By 2014, the EU pledges to support the creation of an international database as a tool to register, 

trace and track stolen and lost firearms and to identify related trafficking routes. This will allow 

countries to have access to, insert, update and query a centralized international database for lost and 

stolen firearms. 
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2.3 Maritime piracy 
 

19. The EU pledges to support efforts to counter piracy and armed robbery at sea by paying 

particular attention to two of the most concerned regions in the world, namely the Horn of Africa 

and the Gulf of Guinea. 

 

By 2015 (and beyond), the EU pledges to support partner countries by providing training and 

capacity building to allow local law enforcement, judicial and prosecuting authorities to: 

 

· better respond to piracy and armed robbery attacks; 

 

·      improve information sharing and exchange at the regional level with a view to ultimately 

enhancing regional maritime domain awareness; 

 

·       conduct effective investigation and prosecution of piracy cases and related financial crime, 

with a special focus on the high level suspects; 

 

·         set-up and train a land-based coastal police force (in Somalia). 
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2.4 Trafficking in human beings 
 

20. EU Member States will establish national referral mechanisms to better identify, refer, protect 

and assist victims of trafficking by the end of 2012. By 2015 the European Commission will 

develop a model for an EU Transnational Referral Mechanism which links national referral 

mechanisms to better identify, refer, protect and assist victims. 

 

 

21. The EU will fund in 2012 a pilot project to strengthen regional cooperation on trafficking in 

human beings along routes from the East to the EU. In addition, under the Heroin Route 

programme, the EU will improve the collection and sharing of harmonized data on the actual 

numbers of people trafficked and improve the Criminal Justice Response on the trafficking in 

human beings cases. 

 

 

3. Empowering women and children 
 

22. By 2015, 80% of the EU Delegations will introduce specific measures on the role of external 

assistance and development co-operation in their local strategies for the implementation of the EU 

Guidelines on Violence against Women and Girls and Combating All Forms of Discrimination 

against them. The EU thematic programmes and instruments will support non-state actors to 

implement the EU Guidelines on Violence against Women and Girls and Combating All Forms of 

Discrimination against them. 

 

 

4. Accession and association process 
 

23. The EU will intensify its rule of law dialogue with countries of the Western Balkans, with the 

aim to strengthen preparations at earlier stages of the accession process. For Bosnia and 

Herzegovina a structured dialogue on justice was launched in 2011, a structured dialogue on the 

rule of law with Kosovo was launched on 30 May 2012. The EU will continue to support the rule of 

law projects in countries of the Western Balkans. 
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5. European Neighbourhood Policy 

 

24. The rule of law is one of the key priorities of the European Neighbourhood Policy.  

- As regards the Eastern neighbourhood of the EU, the Roadmap to the 2013 Eastern 

Partnership Summit includes several measures in the area of the rule of law, notably improved 

functioning of the judiciary, cooperation among law enforcement agencies, fight against corruption 

and fight against cybercrime.  

-  In the South Mediterranean, the EU is stepping up its technical and financial support for the 

rule of law, overseen by an efficient, impartial and independent judiciary, with guarantees for equal 

access to justice and respect for due process and fair trial standards, as well as reform of the security 

sector for sustainable democratisation.  

- The EU pledges to share with its neighbours the lessons learned and the best practices of its 

Member States which initiated processes of democratic transition and of building of the rule of law 

before they joined the EU.  

 

 

6. Central Asia  
 

25. The EU will further intensify the Rule of Law Initiative for Central Asia, notably it will promote 

independent judiciaries, increased institutional capacities and modernising professional 

qualifications including through contributing to the implementation of the Council of Europe 

Neighbourhood Policy for Central Asia in these areas as well as modernisation of penal systems, 

with a special focus on the eradication of torture. The EU is ready to support the accession of 

Central Asian countries to the Group of States against Corruption (GRECO) of the Council of 

Europe and assist Central Asian efforts to accede to and to implement international anti-corruption 

and human rights conventions. The EU is also ready to strengthen counter-terrorism co-operation, 

including for follow-up to the agreed Joint Plan of Action for the implementation of the United 

Nations Global Counter-Terrorism Strategy in Central Asia. 

 



 
9431/13  ap/MW/km 186 
ZAŁĄCZNIK DG C   PL 

ANNEX II – TABLE OF ABBREVIATIONS 
AAP Annual Action Programme 

ACP African, Caribbean and Pacific Group of States 

AFCO Committee on Constitutional Affairs 

AFET Committee on Foreign Affairs 

ASEAN Association of Southeast Asian Nations 

ASEM Asia Europe Meeting 

AU African Union 

BICI Bahraini Independent Commission of Inquiry 

BSSC Budget Support Steering Committee 

CAAC Children in Armed Conflict 

CELAC Latin America and Caribbean 

CFSP Common Foreign and Security Policy 

CIA Central Intelligence Agency 

CiO Chairmanship in Office 

CoE Council of Europe 

COHOM Council working party on human rights 

COREPER Committee of Permanent Representatives 

CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

CSDP Common Security and Defence Policy 

CSO Civil Society Organisation 

CSR Corporate Social Responsibility 

CSW Commission on the Status of Women 

CTC Counter-Terrorism Coordinator 

DCI Development Cooperation Instrument 

DEG Democracy Support and Election Coordination Group 

DEVCO EU Commission Directorate General for Development and Cooperation 

DEVE Committee on Development 

DPRK Democratic People's Republic of Korea 

DROI Subcommittee for Human Rights 

DVB Democratic Voice of Burma 

EAT Electoral Assessment Team 
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EC European Commission 

ECG Election Coordination Group 

ECOWAS Economic Community of West African States 

EDF European Development Fund 

EEAS European External Action Service 

EED European Endowment for Democracy 

EEM Electoral Expert Mission 

EIB European Investment Bank 

EIDHR European Instrument for Democracy and Human Rights 

EIUC European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation 

EMB Electoral Management Body 

EMPL European Parliament Committee on Employment and Social Affairs 

ENP European Neighbourhood Policy 

ENPI European Neighbourhood and Partnership Instrument 

EOM Election Observation Mission 

EP European Parliament 

ESC Economic, social and cultural (rights) 

ESCR Economic, social and cultural rights 

ESDC European Security and Defence College 

ESG Environmental, social and governance 

EU European Union 

EUMS European Union Member States 

EUNIC  European Union National Institutes for Culture 

EURONEST Euronest Parliamentary Assembly (Eastern Partnership) 

EUSR European Union Special Representative 

EUTM European Union Training Mission 

FEMM Committee on Women's Rights and Gender Equality 

FFM Fact-Finding Mission 

FoRB Freedom of Religion or Belief 

FREMP Council Working Party on Fundamental Rights, Citizens' Rights and Free Movement 

of Persons within the EU 

FSJ Freedom, security and justice 

FTA Free Trade Agreement 
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FYROM former Yugoslav Republic of Macedonia 

GAMM Global Approach to Migration and Mobility 

GCTF Global Counter-Terrorism Forum 

GGDC Good Governance and Development Contracts 

GRI Global Reporting Initiative 

GRULAC Latin American and Caribbean Group 

GSP Generalised Scheme of Preferences 

HDIM Human Dimension Implementation Meeting 

HQ Headquarters 

HR human rights 

HR/VP High representative / Vice-president 

HRC Human Rights Council 

HRD Human rights defender 

ICC International Criminal Court 

ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights 

ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 

ICRC International Committee of the Red Cross 

ICT Information and communications technology 

IDP Internally Displaced People 

IEOM International Election Observation Missions 

IHL International humanitarian law 

ILO International Labour Organisation 

INTA Committee on International Trade 

JURI Committee on Legal Affairs 

LAS League of Arab States 

LGBT Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender 

LGBTI Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex 

LIBE Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs 

MEP Member of Parliament 

MoU Memorandum of Understanding 

MS Member States 

NDAA National Defense Authorization Act 

NEEDS Network for Enhanced Electoral and Democratic Support 
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NGO Non-governmental organizations 

NHRI National Human Rights Institute 

OAS Organization of American States, 

ODIHR Office for Democratic Institutions and Human Rights 

OHCHR Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 

OIC Organisation of Islamic Co-operation 

OPPD Office for Promotion of Parliamentary Democracy 

OSCE Organisation for Security and Cooperation in Europe 

PA Parliamentary Assembly 

PCA Partnership and Cooperation Agreement 

PIF Pacific Island Forum 

PMSC Private military and security companies  

PSC Political and Security Committee 

REM Results Measurement Framework 

SDH Brazilian Human Rights Secretariat 

SIA Sustainable Impact Assessments 

TEU Treaty on European Union 

TFEU Treaty on the functioning of the European Union 

U.S. United States of America 

UK United Kingdom 

UN CAT United Nations Committee against torture 

UN United Nations 

UNAIDS Joint United Nations Programme on HIV/AIDS 

UNCRPD United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

UNDP United Nations Development Programme 

UNFPA United Nations Population Fund 

UNGA United Nations General Assembly 

UNHRC United Nations Human Rights Council 

UNICEF United Nations Children's Fund 

UNSCR United Nations Security Council Resolution 
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