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1. În urma acordului din cadrul Grupului de lucru pentru drepturile omului din 12 aprilie 2010, 

raportul prezentat în anexă, „Drepturile omului şi democraţia în lume: raport privind acţiunea 

UE - iulie 2008-decembrie 2009”, a fost aprobat de Comitetul politic şi de securitate la 20 

aprilie 2010.

2. Coreper este invitat să convină asupra textului care urmează să fie înaintat Consiliului spre 

adoptare în cadrul reuniunii din 10 mai 2010.
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Prefaţă

Uniunea Europeană a parcurs o cale lungă de la primul său raport privind drepturile omului, 

publicat în 1999. În acea perioadă, UE îşi stabilise obiectivul de a „asigura că toate mijloacele 

pertinente pentru acţiune sunt disponibile în cadrul Uniunii, inclusiv prin intermediul 

publicării eventuale a unui raport anual al UE privind drepturile omului.” Acest raport oferă o 

imagine de ansamblu a multiplelor noastre activităţi.

Ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, UE se îndreaptă acum către un alt 

stadiu al dezvoltării sale. Acesta este un moment propice pentru a face bilanţul. După ce am 

petrecut mult timp şi am consumat o energie considerabilă pentru a analiza modul în care

lucrăm, este important să ne examinăm din nou motivaţiile. Mesajul primit de la cetăţenii din 

întreaga Europă este clar. Aceştia doresc ca UE să fie mai activă în promovarea şi apărarea 

drepturilor omului în întreaga lume. Consider că putem răspunde acestor aşteptări dacă 

prezentăm activităţile pe care le desfăşurăm în acest sens şi dacă ne exprimăm cu un singur 

glas pe scena mondială.

Ideea unui raport al UE privind drepturile omului a apărut pentru prima data cu ocazia 

aniversării Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului. În vremuri de incertitudine, putem 

constata cu satisfacţie că unele lucruri sunt general valabile şi că fiecare dintre noi are un rol 

de jucat în garantarea faptului că ne putem exercita cu toţii drepturile omului.

Catherine Ashton

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate

Vicepreşedinte al Comisiei Europene
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1. Prezentare generală

Ataşamentul faţă de drepturile omului şi democraţie reprezintă fundamentul UE. Prezentul raport îşi 

propune să explice modul în care acest ataşament se transpune în fapte şi însemnătatea acestuia.

În mod excepţional, prezentul raport acoperă o perioadă de 18 luni, iulie 2008-decembrie 2009. 

Acest lucru se datorează faptului că, începând cu următoarea ediţie, rapoartele vor acoperi numai 

anul calendaristic anterior.

De ce depune UE eforturi atât de însemnate pentru promovarea drepturilor omului?

Dacă este adevărat că ne definim prin prisma valorilor şi principiilor noastre, atunci identitatea UE 

este cât se poate de evidentă:

„Uniunea se întemeiază pe valorile respectării demnităţii umane, libertăţii, democraţiei, 

egalităţii, statului de drept, precum şi pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a 

drepturilor persoanelor care aparţin minorităţilor. Aceste valori sunt comune statelor 

membre într-o societate caracterizată prin pluralism, nediscriminare, toleranţă, justiţie, 

solidaritate şi egalitate între femei şi bărbaţi.” (articolul 2 din Tratatul privind Uniunea 

Europeană)

În plus, UE are vocaţia de a imprima aceleaşi valori relaţiilor sale externe:

„Acţiunea Uniunii pe scena internaţională are la bază principiile care au inspirat crearea, 

dezvoltarea şi extinderea sa şi pe care intenţionează să le promoveze în lumea întreagă: 

democraţia, statul de drept, universalitatea şi indivizibilitatea drepturilor omului şi a 

libertăţilor fundamentale, respectarea demnităţii umane, principiile egalităţii şi solidarităţii, 

precum şi respectarea principiilor Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite şi a dreptului 

internaţional.” (articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană)

Aceste cuvinte pot părea de la sine înţelese, dar ele reprezintă fundamentul întregii noastre 

activităţi.

Din păcate, sunt foarte multe de făcut. În întreaga lume, există oameni care nu îşi pot trăi din plin

viaţa. Acest lucru poate fi cauzat de opresiunea politică (studenţi sau jurnalişti încarceraţi, site-uri 

internet închise etc.) sau de o situaţie scăpată de sub control (conflict, sărăcie şi izolare). UE nu 

poate schimba lumea singură, dar este hotărâtă să îşi îndeplinească rolul, pe măsura dimensiunii, 

bogăţiei, istoriei şi geografiei sale.
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Nu în ultimul rând, acest lucru este şi în interesul nostru. A vorbi despre globalizare şi 

interdependenţă astăzi poate părea un loc comun, dar este la fel de adevărat că 

„răspândirea bunei guvernanţe, susţinerea reformelor sociale şi politice, combaterea 

corupţiei şi a abuzului de putere, stabilirea statului de drept şi protecţia drepturilor omului 

reprezintă cele mai bune mijloace pentru consolidarea ordinii internaţionale.” (Strategia 

europeană de securitate, adoptată în 2003, revizuită în 2008)

În interiorul UE

Prezentul raport vizează drepturile omului şi democraţia în lume, în afara UE. În abordarea acestui 

subiect, este util să înţelegem cum asigură UE coerenţa şi consecvenţa politicilor sale interne şi 

externe.

În mod firesc, statele membre ale UE răspund în principal de garantarea drepturilor cetăţenilor lor.

Toate aceste state au sisteme judiciare puternice, independente şi sunt parte la Convenţia europeană 

a drepturilor omului (CEDO). Varietatea tradiţiilor lor constituţionale este cea care a modelat UE 

încă de la crearea acesteia.

Pe această bază, obiectivul UE este de a promova „pacea, valorile sale şi bunăstarea popoarelor 

sale” (articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană). Efortul de garantare a toleranţei, a 

demnităţii umane şi a nediscriminării etc. implică inovarea constantă în domenii politice precum 

justiţia, ocuparea forţei de muncă, afacerile sociale şi migraţia.

Agenţia pentru Drepturi Fundamentale, cu sediul la Viena, oferă UE asistenţă şi expertiză în 

sprijinul elaborării politicilor. O protecţie suplimentară este asigurată de Carta Drepturilor 

Fundamentale a UE, care a dobândit acum forţă juridică obligatorie. Vicepreşedintele Comisiei

Europene însărcinat cu justiţia, drepturile fundamentale şi cetăţenia joacă, de asemenea, un rol în 

acest domeniu.

În plus, în temeiul Tratatului de la Lisabona, UE (care are acum personalitate juridică) ar trebui să 

adere ca entitate la CEDO, proces care se află în desfăşurare. Persoanele care consideră că 

drepturile le-au fost încălcate de UE vor putea pe viitor sesiza Curtea Europeană a Drepturilor 

Omului de la Strasbourg.
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De asemenea, Tratatul de la Lisabona oferă o garanţie puternică împotriva unei creşteri 

semnificative a numărului de abuzuri. Potrivit articolului 7 din Tratatul privind Uniunea Europeană, 

în cazul în care există un risc de încălcare gravă de către un stat membru a valorilor UE (enumerate 

mai sus), Consiliul poate hotărî să suspende anumite drepturi ale respectivului stat membru, inclusiv 

dreptul de vot în cadrul Consiliului. 

În concluzie, UE este cât se poate de categorică în privinţa respectării propriilor angajamente. Acest 

fapt este fundamental pentru credibilitatea UE la nivel mondial. Tot mai mult, UE este obiectul unor 

examinări atente, în care sunt puse la îndoială realizările Uniunii în domeniul drepturilor omului. Cu 

toate acestea, o trăsătură definitorie a UE este receptivitatea faţă de critici şi faptul că salută 

dezbaterile deschise, care ajută la menţinerea responsabilităţii instituţiilor publice faţă de cetăţenii 

în serviciul cărora se află. 

UE şi vecinătatea sa

Politica UE faţă de vecinii săi a fost condusă multă vreme de dorinţa de a elimina barierele şi de a 

extinde beneficiile integrării europene, inclusiv în domeniul drepturilor omului.

Politica UE în domeniul extinderii a reprezentat poate instrumentul cel mai puternic de promovare 

şi de propagare a drepturilor omului în Europa. Aderarea la UE necesită acceptarea dreptului 

european (acquis-ul) şi respectarea criteriilor de la Copenhaga, care asigură „stabilitatea instituţiilor 

ce garantează democraţia, statul de drept, drepturile omului şi protecţia minorităţilor”. În fiecare 

an, Comisia Europeană elaborează rapoarte privind progresele înregistrate cu privire la ţările 

candidate şi la cele potenţial candidate, care înregistrează progresele realizate în domeniul 

drepturilor omului şi identifică domeniile care necesită îmbunătăţiri.

Alte 16 ţări învecinate sunt vizate de politica europeană de vecinătate, care corelează dezvoltarea 

relaţiilor cu angajamentul faţă de valori comune (democraţie şi drepturile omului, statul de drept, 

buna guvernanţă, principiile economiei de piaţă şi dezvoltarea durabilă). Planurile de acţiune 

convenite de comun acord stabilesc o agendă a reformelor cu priorităţi pe termen scurt şi mediu. 

Acestea sunt monitorizate de Comisia Europeană, care acordă sprijin financiar şi tehnic pentru 

îmbunătăţirea punerii în aplicare. 
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UE acţionează, de asemenea, prin iniţiative adaptate necesităţilor anumitor regiuni:

· Uniunea pentru Mediterana, inaugurată la Paris la 13 iulie 2008, menţionează „respectarea 

deplină a principiilor democratice, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale”.

· Parteneriatul estic, lansat la Praga la 7 mai 2009, se întemeiază pe „angajamentele faţă de 

principiile dreptului internaţional şi faţă de valorile fundamentale”.

· Sinergia Mării Negre, lansată la Kiev la 14 februarie 2008, are ca obiectiv declarat 

„consolidarea democraţiei şi respectării drepturilor omului şi sprijinirea societăţii civile”.

UE este un partener de durată al Consiliului Europei (COE), principalul organism de elaborare a 

standardelor pentru continentul european. Această organizaţie, cu sediul la Strasbourg, are ca 

obiectiv principal crearea unui spaţiu democratic şi juridic comun în Europa, asigurând respectarea 

valorilor sale fundamentale: drepturile omului, democraţia şi statul de drept. Periodic, au loc 

reuniuni între funcţionari ai UE şi secretariatul general al COE. De asemenea, UE finanţează 

diferite activităţi şi programe ale COE, de exemplu rolul comisarului COE pentru drepturile omului 

în urma conflictului din Georgia din 2008.

OSCE (Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa) are un rol important în observarea 

alegerilor în Europa. Acest lucru se desfăşoară prin intermediul BIDDO (Biroul pentru instituţii 

democratice şi drepturile omului), cu sediul la Varşovia. UE s-a angajat să asigure independenţa 

BIDDO, căruia îi acordă asistenţă financiară pentru monitorizarea alegerilor, precum şi pentru 

dezvoltarea instituţiilor electorale naţionale şi a instituţiilor din domeniul drepturilor omului. UE 

desfăşoară dialoguri periodice cu OSCE şi a purtat inclusiv două reuniuni la nivel ministerial în 

2009.

UE şi partenerii săi

Dialogul politic este un mijloc însemnat de promovare a respectării drepturilor omului în lume. Ca o 

reacţie la natura multipolară tot mai accentuată a scenei internaţionale, UE desfăşoară un număr 

crescând de consultări cu ţări din afara UE cu privire la toate subiectele, inclusiv drepturile omului.
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Drepturile omului pot fi abordate în toate reuniunile UE cu ţările din afara UE. În plus, dialogurile 

specializate în domeniul drepturilor omului s-au intensificat în timp cu anumiţi parteneri. Acestea 

îmbracă forme diferite, dar toate vizează îmbunătăţirea performanţei, precum şi împărtăşirea 

informaţiilor. Orientările UE privind dialogurile în domeniul drepturilor omului stabilesc cele mai 

bune practici pe baza experienţei dobândite în ultimii 15 ani. Principala caracteristică a dialogurilor 

UE este implicarea reprezentanţilor societăţii civile. UE îşi monitorizează dialogurile privind 

drepturile omului, în special cele care se desfăşoară de mai mulţi ani. 

O clauză privind drepturile omului este considerată un „element esenţial” al acordurilor UE cu peste 

120 de ţări. Obiectivul acesteia este de a corela drepturile omului cu alte părţi esenţiale ale fiecărui 

acord. Posibilitatea reexaminării acordului în cazul unor încălcări grave şi persistente ale drepturilor 

omului rămâne deschisă. În 2009, UE a adăugat două noi acorduri de acest fel, odată cu ratificarea 

unui acord cu Albania şi cu semnarea unui acord cu Indonezia.

În ultimii ani, UE a încheiat „parteneriate strategice” cu unii dintre cei mai importanţi parteneri ai 

săi, printre care se numără SUA, Canada, China, India, Japonia şi Rusia. Acestea au asigurat diferite 

baze pentru abordarea drepturilor omului, care nu au fost toate la fel de eficiente, de exemplu:

· SUA: parteneriatul strategic a oferit contextul adecvat pentru discutarea chestiunilor sensibile 

legate de drepturile omului şi combaterea terorismului;

· China: drepturile omului au avut un rol de jucat în pregătirea reuniunilor la nivel înalt UE-

China şi au fost discutate şi în cadrul unui dialog privind drepturile omului iniţiat în 1995;

· Rusia: relaţiile UE-Rusia sunt organizate în patru „spaţii” dintre care acela al „libertăţii, 

securităţii şi justiţiei” include protecţia drepturilor omului.

Din păcate, dialogul oficial nu este întotdeauna suficient pentru a influenţa evenimentele. Frecvent, 

UE se foloseşte de declaraţii publice pentru a îşi expune opiniile unui public mai larg. În perioada 

de raportare, au fost publicate 58 de declaraţii, aproape una pe săptămână.
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În cazul ţărilor asupra cărora UE a extins privilegii comerciale unilaterale (GSP+), se poate hotărî 

retragerea acestora în cazul în care o ţară parteneră nu mai îndeplineşte cerinţele regimului. La 27 

octombrie 2009, Consiliul a luat act de raportul Comisiei potrivit căruia Sri Lanka nu a pus în 

aplicare în mod corespunzător trei convenţii ale ONU privind drepturile omului.

În cazuri particulare, atunci când UE constată încălcări grave ale dreptului internaţional, ale 

drepturilor omului sau ale principiilor democratice, UE poate aplica măsuri restrictive. Acestea pot 

viza guverne, entităţi nestatale sau persoane fizice şi pot implica embargouri privind armele, 

restricţii comerciale (interdicţii ale importurilor şi exporturilor), restricţii financiare, restricţii ale 

admisiei (interdicţii de eliberare a vizei şi de călătorie) sau alte măsuri considerate adecvate.

UE în forurile multilaterale

UE este hotărâtă să promoveze „soluţii multilaterale pentru problemele comune, în special în cadrul 

Organizaţiei Naţiunilor Unite” (articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană). Nicăieri nu 

este acest lucru mai relevant decât în domeniul drepturilor omului care sunt, prin definiţie, 

universale. 

Prin urmare, UE alocă resurse considerabile la New York şi Geneva pentru obţinerea unei baze de 

sprijin largi, transregionale pentru rezoluţiile ONU. Coordonarea UE la ONU a cunoscut o nouă 

etapă odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona.

În perioada de raportare, UE a obţinut unele succese notabile în cadrul Comitetului III al Adunării 

generale a ONU (privind chestiunile sociale, umanitare şi culturale).

· Rezoluţia care invită la un moratoriu privind aplicarea pedepsei cu moartea, propusă de UE în 

cadrul unei alianţe transregionale, a reuşit să genereze un sprijin sporit.

· Rezoluţia omnibuz privind drepturile copilului, propusă în comun cu GRULAC, a cunoscut 

un succes răsunător, cuprinzând clauze importante privind munca copiilor.

· Rezoluţiile specifice ţărilor propuse de UE privind Birmania/Myanmar şi RPDC au fost 

ambele adoptate în plen cu o majoritate largă a statelor membre ale ONU.
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UE a înregistrat şi anumite reuşite în cadrul Consiliului ONU pentru Drepturile Omului. În cadrul 

celei de a noua sesiuni ordinare (2008) a acestuia, UE a jucat un rol decisiv în negocierea (cu 

succes) a reînnoirii mandatelor naţionale pentru Burundi, Cambodgia, Haiti şi Sudan.

UE sprijină ferm independenţa Oficiului Înaltului Comisar al Naţiunilor Unite pentru Drepturile 

Omului (OHCHR). Pentru a îşi concretiza sprijinul, UE alocă în fiecare an OHCHR circa 4 

milioane EUR pentru realizarea priorităţilor oficiului.

Pe lângă ONU, activitatea G20 a dobândit însemnătate în perioada de raportare, îndeosebi după 

reuniunea la nivel înalt de la Londra din 2 aprilie 2009. UE a acţionat în direcţia extinderii agendei 

sale de la chestiunile economice şi comerciale la o „dimensiune umană” mai largă.

Cât de eficiente sunt acţiunile şi instrumentele UE?

Prezentul raport cuprinde numeroase informaţii care descriu activităţile UE, dar ar fi util să vedem 

cât de eficiente sunt acestea în atingerea obiectivelor UE. Prin urmare, raportul prezintă în 

continuare modul în care aceste eforturi s-au dovedit fructuoase.

Sprijinirea schimbării vieţii persoanelor

UE s-a angajat public să îi protejeze pe apărătorii drepturilor omului, adică acele persoane care fac 

cunoscute încălcările drepturilor omului şi urmăresc obţinerea de măsuri reparatorii pentru victime. 

Orientările UE cu privire la apărătorii drepturilor omului prevăd o serie de măsuri concrete:

· 46 de declaraţii publice formulate în perioada de raportare;

· evocarea sistematică a cazurilor individuale în cadrul dialogului politic cu ţările din afara UE;

· demersuri (reprezentări diplomatice oficiale): s-au desfăşurat 30 de demersuri în perioada de 

raportare;

· asistenţă financiară în valoare de peste 10 milioane EUR în cadrul IEDDO în perioada de 

raportare;

· revizuirea orientărilor în decembrie 2008 a produs o serie de îmbunătăţiri legate de strategiile 

de punere în aplicare la nivel local; între timp, au fost adoptate peste 60 de astfel de strategii;

· angajamentul de a vizita apărătorii arestaţi şi de a fi prezent la procesele acestora;

· eliberarea de vize în regim de urgenţă şi facilitarea primirii provizorii în statele membre ale 

UE;



8363/1/10 REV 1 AI/lv 16
ANEXĂ DG E/HR RO

Iniţiativa „oraş-adăpost”, lansată în 2009, este o încercare de a oferi asistenţă directă şi coordonată 

apărătorilor drepturilor omului aflaţi în pericol, asigurându-le un răgaz temporar în UE împotriva 

dificultăţilor cu care se confruntă în viaţa lor cotidiană.

Premiul Saharov pentru Libertatea de Gândire al Parlamentului European se bucură de o atenţie 

publică deosebită şi reprezintă o platformă pentru o serie de personalităţi prestigioase care se 

confruntă cu situaţii dificile. În decembrie 2009, premiul a fost atribuit lui Oleg Orlov, lui Serghei 

Kovalev şi Ludmilei Alexeieva în numele organizaţiei Memorial (finanţată prin IEDDO), o 

organizaţie care promovează drepturile fundamentale în ţările Comunităţii Statelor Independente.

De asemenea, UE continuă să acţioneze pentru ajutorarea persoanelor afectate de traficul de 

persoane:

· în martie 2009, a fost lansat un nou cadru al Comisiei privind combaterea traficului de 

persoane şi protecţia victimelor;

· în decembrie 2009, Consiliul a adoptat un document privind „consolidarea dimensiunii 

externe a UE în ceea ce priveşte combaterea traficului de persoane”;

· UE consolidează capacitatea ţărilor din afara UE de a aborda traficul.

· această chestiune este abordată prin includerea în planurile de acţiune (şi în documentele 

echivalente) cu ţările din cadrul politicii europene de vecinătate.

Sprijinirea schimbărilor din cadrul comunităţilor

UE sprijină activ procesul democratic din alte ţări, pentru ca cetăţenii altor ţări să se poată bucura de 

aceleaşi drepturi civile şi politice. La 17 noiembrie 2009, Consiliul a convenit asupra consolidării 

politicii UE în domeniul sprijinirii democraţiei. Acesta a aprobat recomandările pentru o abordare 

specifică fiecărei ţări pe baza dialogului şi a parteneriatului

În perioada de raportare, UE a acordat circa 45 de milioane EUR pentru proiecte de asistenţă 

electorală, în scopul promovării stabilităţii politice şi a reconcilierii naţionale în Liban prin 

consolidarea instituţiilor democratice. UE monitorizează această abordare şi are un rol de frunte în 

eforturile de dezvoltare a unor strategii de sprijin pe termen lung. 
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Misiunile de observare a alegerilor (MOA) sprijină evaluarea măsurii în care alegerile s-au 

desfăşurat în conformitate cu cele mai bune practici, acoperind aspecte precum transparenţa 

procesului electoral, imparţialitatea în utilizarea resurselor publice, acoperirea echilibrată de către 

mass-media publice. În perioada de raportare, UE a finanţat 16 MOA în ţări din zone geografice 

situate la mare distanţă, cum ar fi Bolivia şi Cambodgia.

În cadrul proiectului NEEDS (Reţeaua europenilor pentru sprijin electoral şi democratic), UE a 

sprijinit formarea a peste 100 de observatori şi experţi electorali; au avut loc manifestări pentru 

stabilirea de contacte la nivel regional la Johannesburg, Bangkok, Costa Rica şi Bucureşti.

În 2008-2009, IEDDO a acordat peste 235 de milioane EUR pentru drepturile omului şi democraţie, 

ceea ce a permis finanţarea a 900 de proiecte în circa 100 de ţări. Din această sumă, 101,7 milioane 

EUR au finanţat iniţiative locale ale organizaţiilor societăţii civile din 77 de ţări pentru a sprijini 

proiectele menite să sprijine avansarea reformelor, dialogul şi participarea politică în comunităţile 

lor. 

UE urmăreşte cu atenţie chestiunile legate de persoanele care aparţin minorităţilor. De exemplu, în 

perioada de raportare, UE a acordat sprijin pentru soluţii pe termen lung destinate abordării 

prezenţei prelungite în Bangladesh a refugiaţilor musulmani din Birmania/Myanmar.

De asemenea, UE este angajată în promovarea respectării drepturilor economice şi sociale, inclusiv 

prin acţiunile sale de promovare a dezvoltării. În fiecare an, împreună cu statele sale membre, UE 

acoperă peste jumătate din asistenţa pentru dezvoltare la nivel mondial, în valoare de 50 de miliarde 

EUR. Este contribuţia prin care ajutăm unele dintre cele mai sărace persoane să ceară respectarea 

drepturilor omului.

Sprijinirea schimbării situaţiilor

Conflictele şi ameninţarea conflictului pun oamenii în pericol şi, la rândul ei, negarea drepturilor 

omului creşte riscul de conflict. Acesta este motivul pentru care UE continuă să îşi îmbunătăţească 

capacităţile de gestionare a crizelor şi de prevenire a conflictului, integrând considerentele legate de 

drepturile omului în aceste eforturi. Abordarea cauzelor profunde ale conflictului înseamnă apărarea 

drepturilor tuturor celor implicaţi în conflict, indiferent de religia sau de apartenenţa lor etnică. 
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În perioada de raportare, UE şi-a continuat eforturile de garantare a faptului că politica sa de 

securitate şi de apărare ţine seama pe deplin de drepturile omului, de chestiunile legate de egalitatea 

de gen şi de efectele conflictelor armate asupra copiilor. Majoritatea operaţiilor şi misiunilor includ 

acum experţi în materie de drepturile omului şi/sau de egalitate gen, a căror activitate vizează 

sensibilizarea cu privire la aceste chestiuni.

De exemplu, EUSEC RD Congo este o misiune de consiliere şi asistenţă pentru reforma sectorului 

de securitate în Republica Democratică Congo. Misiunea a fost instituită în 2005, cu un mandat clar 

care vizează promovarea unor politici compatibile cu următoarele standarde: drepturile omului şi 

dreptul internaţional umanitar, chestiunile legate de egalitatea de gen şi copiii afectaţi de conflictele 

armate, standardele democratice, principiile bunei gestiuni publice, transparenţa şi statul de drept. 

Tot în Republica Democratică Congo a fost instituită în 2007 EUPOL RD Congo cu scopul de a 

contribui la reformarea şi restructurarea poliţiei naţionale congoleze (PNC). Misiunea urmăreşte să 

contribuie la aspectele legate de egalitatea de gen, drepturile omului şi CAAC în cadrul procesului 

de pace din estul RDC. Cele două misiuni cooperează îndeaproape şi folosesc în comun consilierii 

în materie de egalitate de gen, precum şi un expert în materie de drepturile omului şi chestiuni 

legate de CAAC.

Reprezentanţii speciali ai UE (RSUE) reprezintă UE în ţări cu situaţii dintre cele mai dificile. 

Mandatele lor cuprind dispoziţii specifice care vizează abordarea aspectelor legate de drepturile 

omului, a aspectelor legate de egalitatea de gen şi a chestiunilor legate de CAAC. Majoritatea 

RSUE au numit puncte de contact în materie de drepturile omului şi egalitatea de gen, contribuind 

la îndeplinirea angajamentelor UE.

EU are un rol deosebit de jucat în domeniul gestionării crizelor, dat fiind faptul că reuneşte atât 

experienţa civilă, cât şi pe cea militară. În decembrie 2008, Consiliul European a convenit să 

meargă şi mai departe, prin integrarea planificării strategice a gestionării civile şi militare a crizelor.

Noua Direcţie de planificare şi de gestionare a crizelor (CMPD), creată în 2009, a asigurat o mai 

bună coordonare, permiţând UE să îşi maximizeze eficienţa. 
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Sprijinirea schimbării mentalităţilor

O parte importantă a strategiei UE constă în consolidarea acceptării principiilor universale în părţi 

ale lumii în care nu există poate o tradiţie îndelungată a libertăţii, democraţiei, egalităţii, statului de 

drept şi respectării drepturilor omului. Acesta este un proces pe termen lung, fundamental însă 

pentru delimitarea poziţiilor în cadrul dezbaterii legate de modul de organizare a relaţiilor 

internaţionale. De aceasta va depinde succesul nostru în „dezvoltarea unei societăţi internaţionale 

mai puternice, a unor instituţii internaţionale funcţionale şi a unei ordini internaţionale guvernate de 

lege”, care reprezintă obiectivul Strategiei europene de securitate.

În acest scop, UE încearcă în permanenţă să îşi extindă înrâurirea asupra diferiţilor parteneri.

Aceştia pot fi guverne sau ONG-uri, astfel cum se subliniază mai sus; dar poate fi vorba şi de 

întreprinderi, al căror rol important în diseminarea standardelor internaţionale este tot mai 

recunoscut. Această sensibilizare implică toate componentele UE: statele membre, Parlamentul şi 

alţi actori. 

Totuşi, în ultimă instanţă, drepturile omului nu se referă la politică, ci la oameni. La persoane 

individuale. Prin urmare, activitatea UE reprezintă mult mai mult decât dezbateri politice şi bugete 

pentru cooperare. Aceasta implică şi posibilitatea oferită unor studenţi eminenţi de a studia 

drepturile omului şi democratizarea în cadrul unor programe de masterat la Veneţia (Italia), Pretoria 

(Africa de Sud), Sarajevo (Bosnia şi Herţegovia), Sydney (Australia) şi Buenos Aires (Argentina).

Concluzie

În decembrie 2009, la sfârşitul perioadei de raportare, a intrat în vigoare Tratatul de la Lisabona. 

Schimbările introduse de tratat pot spori şi mai mult eficienţa, coerenţa şi transparenţa politicii UE 

privind drepturile omului. Acestea nu sunt suficiente pentru a schimba lumea, dar conferă UE 

mijloacele necesare pentru a îşi continua activitatea de influenţare a vieţilor unor oameni.
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2. Instrumentele UE şi iniţiativele în ţări din afara UE

În ultimul deceniu, UE şi-a constituit un set complet de instrumente pentru a da o formă concretă 

valorilor şi principiilor sale. Punerea de acord asupra poziţiilor detaliate între cele 27 de state 

membre ale UE a reprezentat o activitate laborioasă. Găsirea consensului este fundamentul 

orientărilor UE şi permite UE să se exprime cu claritate prin declaraţii şi demersuri.

Fireşte, nu este suficient ca UE să fie de acord la nivel intern; potrivit tratatului, UE trebuie să îşi 

promoveze principiile în lumea întreagă. Acest lucru se poate realiza prin discuţii cu oamenii, prin 

căutarea unui numitor comun şi prin atenuarea diferendelor. Acest lucru se poate realiza prin 

dialoguri şi consultări oficiale privind drepturile omului sau prin contacte informale mai discrete cu 

partenerii.

Atunci când discuţiile nu sunt suficiente, UE a arătat că este gata să investească resurse financiare 

importante pentru a contribui la schimbări la faţa locului. Uniunea a finanţat o gamă largă de 

activităţi în cadrul Instrumentului pentru democraţie şi drepturile omului (IEDDO), sprijinite de 

clauzele privind drepturile omului din acordurile cu ţările din afara UE.

Iar atunci când situaţia a impus-o, UE a trimis numeroşi bărbaţi şi femei în întreaga lume pentru a 

interveni prin participarea la operaţiile de gestionare a crizelor.

2.1 Orientările UE privind drepturile omului şi dreptul internaţional umanitar (DIU)

Cele opt aşa-numite orientări constituie coloana vertebrală a politicii UE în domeniul drepturilor 

omului. Deşi nu au forţă juridică obligatorie, acestea au fost adoptate în unanimitate de Consiliul 

UE şi reprezintă, în consecinţă, expresia politică puternică a priorităţilor UE. De asemenea, acestea 

oferă instrumente concrete care îi ajută pe reprezentanţii UE din întreaga lume să înregistreze 

progrese cu privire la politica în materie de drepturile omului. Prin urmare, orientările consolidează 

coerenţa şi consecvenţa politicii UE în domeniul drepturilor omului.
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În prezent, UE dispune de orientări privind drepturile omului cu privire la următoarele subiecte:

· pedeapsa cu moartea (adoptate în 1998, actualizate în 2008) 

· tortura şi alte tratamente sau pedepse cu cruzime, inumane sau degradante (adoptate în 2001, 

actualizate în 2008) 

· dialogurile privind drepturile omului (adoptate în 2001, actualizate în 2009) 

· copiii şi conflictele armate (CAAC) (adoptate în 2003, actualizate în 2008) 

· apărătorii drepturilor omului (adoptate în 2004, actualizate în 2008) 

· promovarea şi apărarea drepturilor copilului (adoptate în 2007) 

· violenţele împotriva femeilor şi combaterea tuturor formelor de discriminare la adresa 

femeilor (adoptate în 2008) 

· promovarea respectării dreptului internaţional umanitar (adoptate în 2005, actualizate în 2009) 

Mai multe informaţii despre orientări se pot găsi în broşura publicată în martie 2009. Acestea sunt 

disponibile integral pe site-ul internet al Consiliului, în toate limbile UE şi în rusă, chineză, arabă şi 

persană.

Dreptul internaţional umanitar (DIU) joacă un rol fundamental în apărarea respectării drepturilor 

omului în situaţiile de conflict armat. Acesta a dobândit o însemnătate deosebită pentru UE odată cu 

creşterea numărului de operaţii şi misiuni din cadrul politicii de securitate şi apărare comune. Este, 

de asemenea, esenţial pentru asigurarea desfăşurării activităţilor de combatere a terorismului în 

cadrul dreptului internaţional, în acord cu principiile Tratatului privind Uniunea Europeană. 
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În decembrie 2009, Consiliul UE a adoptat concluzii privind promovarea respectării dreptului 

internaţional umanitar (DIU) şi şi-a reafirmat sprijinul ferm pentru promovarea şi apărarea dreptului 

internaţional umanitar. Consiliul pune un accent deosebit pe integrarea respectării DIU în fiecare 

etapă a eforturilor UE de gestionare a crizelor, de la procesul decizional la formarea personalului.

De asemenea, Consiliul a adoptat o versiune actualizată a orientărilor UE cu privire la promovarea 

respectării DIU şi şi-a reafirmat angajamentul pentru asigurarea punerii în aplicare a acestora, 

precum şi faptul că este important să se continue să se îmbunătăţească integrarea dreptului 

internaţional umanitar în toate aspectele acţiunii externe a UE. În încercarea de a coordona mai bine 

punerea în aplicare a orientărilor privind DIU cu celelalte orientări ale UE privind drepturile 

omului, au avut loc o serie de demersuri tematice combinate în mai multe ţări. De asemenea, în 

2009, Consiliul a făcut două declaraţii publice legate de DIU: prima, pentru a comemora cea de a 

150-a aniversare a bătăliei de la Solferino, cea de a doua, pentru a marca cea de a 60-a aniversare a 

adoptării celor patru convenţii de la Geneva care constituie fundamentul dreptului internaţional 

umanitar. 

2.2 Dialogurile şi consultările privind drepturile omului

Dialogurile privind drepturile omului sunt unul din instrumentele pe care UE le foloseşte pentru a 

îşi pune în aplicare politica privind drepturile omului şi constituie o parte esenţială a strategiei 

globale a UE faţă de ţările din afara UE. UE a instituit aproape 40 de dialoguri axate pe drepturile 

omului. Acestea nu înlocuiesc evocarea chestiunilor legate de drepturile omului în alte foruri de 

dialog politic, dar permit UE discutarea drepturilor omului cu anumiţi parteneri în mod mai detaliat 

decât ar fi posibil altfel. Nu sunt doar discuţii diplomatice; scopul acestora este de a constitui un 

catalizator pentru progrese concrete, tangibile legate de drepturile omului în întreaga lume. De 

asemenea, acestea permit UE să evoce cazuri particulare care generează îngrijorare.

În prezent, dialogurile UE privind drepturile omului îmbracă patru forme:

(a) dialoguri structurate privind drepturile omului;

· China

· Belarus

· Armenia
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· Georgia

· Moldova

· Uniunea Africană

· Kazahstan

· Republica Kârgâzstan

· Tadjikistan

· Turkmenistan

· Iran (suspendat din 2006)

· Indonezia

(b) dialoguri desfăşurate în subcomitete specializate în cadrul acordurilor de asociere, al 

acordurilor de parteneriat şi cooperare sau al acordurilor de cooperare, îndeosebi în contextul 

politicii europene de vecinătate;

· Cambodgia

· Egipt

· Iordania

· Laos

· Liban

· Maroc

· Pakistan

· Autoritatea Palestiniană

· Tunisia

· Uzbekistan

· Vietnam

(c) dialoguri locale referitoare la drepturile omului;

· Argentina

· Brazilia

· Chile
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· Columbia

· India

· Mexic

· Sri Lanka

· Vietnam

(d) consultări privind chestiuni legate de drepturile omului.

· SUA

· Canada

· Japonia

· Noua Zeelandă

· Rusia

· Israel

· Ţările candidate: Croaţia, Turcia, FYROM

Drepturile omului sunt discutate uneori în cadrul dialogurilor organizate în temeiul dispoziţiilor 

Acordului de la Cotonou între UE şi ţările din Africa, Caraibi şi Pacific. În afară de UE, 79 de ţări 

sunt parte la Acordul de la Cotonou: Angola - Antigua şi Barbuda - Belize - Capul Verde - Comore 

- Bahamas - Barbados - Benin - Botswana - Burkina Faso - Burundi - Camerun - Republica 

Centrafricană - Ciad - Congo (Brazaville) - Congo (Kinshasa) - Insulele Cook - Côte d'Ivoire -

Cuba - Djibouti - Dominica - Republica Dominicană - Eritreea - Etiopia - Fiji - Gabon - Gambia -

Ghana - Grenada - Republica Guineea - Guineea-Bissau - Guineea Ecuatorială - Guyana - Haiti -

Jamaica - Kenya - Kiribati - Lesotho - Liberia - Madagascar - Malawi - Mali - Insulele Marshall -

Mauritania - Mauritius - Micronezia - Mozambic - Namibia - Nauru - Niger - Nigeria - Niue - Palau 

- Papua Noua Guinee - Rwanda - Saint Kitts şi Nevis - Saint Lucia - Saint Vincent şi Grenadine -

Insulele Solomon - Samoa - São Tomé şi Principe - Senegal - Seychelles - Sierra Leone - Somalia -

Africa de Sud - Sudan - Suriname - Swaziland - Tanzania - Timorul de Est - Togo - Tonga -

Trinidad şi Tobago - Tuvalu - Uganda - Vanuatu - Zambia - Zimbabwe.
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În temeiul articolului 8, părţile trebuie să se angajeze într-un dialog „cuprinzător, echilibrat şi 

aprofundat” care are drept obiectiv „încurajarea înţelegerii reciproce” şi care „cuprinde, de 

asemenea, o evaluare regulată a progreselor înregistrate în ceea ce priveşte respectarea drepturilor 

omului, a principiilor democratice, a statului de drept şi a bunei guvernări”. Aproape toate ţările de 

mai sus desfăşoară un dialog în temeiul articolului 8.

În conformitate cu articolul 9 din Acordul de la Cotonou, respectarea drepturilor omului, principiile 

democratice şi statul de drept reprezintă elemente esenţiale. Articolul 96 prevede că în cazul în care 

unul dintre aceste elemente esenţiale este încălcat, o parte poate invita cealaltă parte să procedeze la 

consultări destinate găsirii unei soluţii acceptabile pentru ambele părţi. În cazul în care nu este 

găsită o soluţie, în caz de urgenţă sau în cazul în care o parte refuză consultările, se pot lua măsurile 

adecvate, inclusiv (în ultimă instanţă) suspendarea acordului cu privire la ţara vizată.

În perioada de raportare, articolul 96 s-a aplicat cu privire la următoarele ţări:

· Fiji

· Guineea

· Madagascar

· Mauritania

· Niger

· Zimbabwe

2.3 Acţiuni comune, poziţii comune şi operaţii de gestionare a crizelor

Acţiunile comune sunt instrumente cu forţă juridică obligatorie adoptate în unanimitate de Consiliul 

UE în cazul în care este necesară o acţiune din partea Uniunii, precum o operaţie de gestionare a 

crizelor într-un stat din afara UE. Acestea stabilesc obiectivele şi domeniul de aplicare al acţiunii, 

mijloacele care urmează să fie puse la dispoziţie şi condiţiile punerii în aplicare. 

Poziţiile comune definesc abordarea Uniunii într-o chestiune tematică sau geografică precisă. 

Acestea sunt adoptate în unanimitate de către Consiliul UE, după care statele membre ale UE 

trebuie să se asigure că politicile lor naţionale sunt conforme cu poziţia UE.
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De la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, au dispărut termenii „acţiune comună” şi „poziţie 

comună”, fiind înlocuiţi prin „decizii”.

Lista completă a acţiunilor comune, a poziţiilor comune şi a deciziilor Consiliului adoptate în perioada 

iulie 2008-decembrie 2009 cu relevanţă pentru drepturile omului se găseşte în anexa 1.

Operaţii de gestionare a crizelor în cadrul politicii de securitate şi apărare comune (PSAC)

UE a depus eforturi considerabile în vederea asigurării faptului că PSAC ţine seama pe deplin de 

drepturile omului, de chestiunile legate de egalitatea de gen şi de efectele conflictelor armate asupra 

copiilor. Acestea sunt luate în considerare în fiecare etapă, în planificarea şi desfăşurarea misiunilor şi 

operaţiilor, precum şi pe parcursul procesului ulterior de identificare a concluziilor pentru activitatea 

viitoare. S-au înregistrat o serie de rezultate pozitive, astfel cum este prezentat în detaliu în cele ce 

urmează, deşi rămân desigur multe de făcut. 

Diferite operaţii şi misiuni PSAC includ competenţe cu privire la drepturile omului şi/sau la egalitatea de 

gen.

· Misiunea EUFOR Tchad/RCA, operaţională din martie 2008 până în martie 2009, a dispus de un 
consilier pe probleme de egalitate de gen numit în cadrul statului major al operaţiei şi al 
comandamentului forţei care a organizat, printre altele, acţiuni de formare privind egalitatea de gen, 
a propus o structură cuprinzătoare de monitorizare şi de raportare şi a organizat reuniuni cu ONG-
uri şi cu grupuri locale de femei.

· Misiunea EULEX Kosovo dispune de o unitate pentru drepturile omului şi egalitatea de gen care 
asigură nu numai conformitatea politicilor şi deciziilor EULEX Kosovo cu standardele referitoare la 
drepturile omului şi la egalitatea de gen, dar dispune, de asemenea, de o unitate internă de anchetă, 
care constituie un punct de intrare pentru toate plângerile externe referitoare la posibile încălcări ale 
codului de conduită.

· EUSEC RD Congo şi EUPOL RD Congo folosesc în comun consilierii în materie de egalitate de 
gen, precum şi experienţa în materie de drepturile omului şi chestiuni legate de copiii în conflictele 
armate.

· EUPOL Afganistan dispune de un consilier care oferă consiliere autorităţilor afgane cu privire la 
politica legată de egalitatea de gen în cadrul poliţiei naţionale afgane.

Şi reprezentanţii speciali ai UE (RSUE) au mandate care cuprind dispoziţii specifice care vizează 

abordarea aspectelor legate de drepturile omului, a aspectelor legate de egalitatea de gen şi a chestiunilor 

legate de CAAC. Majoritatea RSUE au numit puncte de contact în materie de drepturile omului şi 

egalitatea de gen, contribuind la îndeplinirea angajamentelor UE.
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Importanţa introducerii chestiunilor legate de gen în centrul PSAC a continuat să fie subliniată în 

documentele de politică ale UE. Acestea stabilesc ca prioritate punerea în aplicare a RCSONU 

1325, a RCSONU 1820, a RCSONU 1888 şi 1889, în vederea înregistrării unor progrese mai 

concrete la faţa locului. În acest sens, UE a organizat o reuniune la Bruxelles, la 2 octombrie 2009, 

în cadrul căreia statele membre şi-au comparat experienţa legată de planurile de acţiune naţionale de 

punere în aplicare a RCSONU 1325. Printre alţi participanţi s-au numărat reprezentanţi ai societăţii 

civile, ONU, NATO, Uniunii Africane, Liberiei, Nepalului, Bosniei şi Herţegovinei. De asemenea, 

UE a organizat, la 9-10 noiembrie 2009, o reuniune pentru consilierii şi punctele de contact PSAC 

în materie de egalitate de gen, care a permis un schimb de opinii cuprinzător legat de experienţe şi 

reţea. La începutul anului 2009, a fost creat un grup de lucru comun la nivel de serviciu privind 

RCSONU 1325 şi 1820 care s-a întrunit în patru rânduri în timpul anului, inclusiv pentru un atelier 

de o zi în vederea înregistrării de progrese în elaborarea indicatorilor de performanţă pentru o 

„abordare cuprinzătoare a UE”.

În noiembrie 2009, Consiliul UE a convenit asupra documentului „Punerea în aplicare a RCSONU 

1325 şi RCSONU 1820 în contextul formării în vederea misiunilor şi operaţiilor PSAC -

recomandări privind calea de urmat”. Acesta evidenţiază acţiunile destinate îmbunătăţirii coerenţei 

şi calităţii formării anterioare desfăşurării şi formării personalului desfăşurat în cadrul misiunilor şi 

operaţiilor PSAC. De asemenea, prevede consolidarea formării în materie de egalitate de gen, 

inclusiv prin elaborarea unei programe convenite cu privire la punerea în aplicare a RCSONU 1325 

şi 1820 în cadrul PSAC. Această activitate s-a bazat pe studierea practicilor existente în statele 

membre ale UE şi pe un seminar la nivel de experţi organizat de preşedinţia suedeză în iulie 2009. 

Acesta a urmat unui simpozion cu privire la perspectiva egalităţii de gen desfăşurat la Atena sub 

egida CESA. 

UE s-a angajat într-un proces amplu de sensibilizarea cu privire la promovarea RCSONU 1325 şi a 

altor rezoluţii ale Consiliului de Securitate al ONU referitoare la femei, pace şi securitate. Femeile, 

pacea şi securitate reprezintă o temă-cheie a colaborării UE cu Uniunea Africană. UE a organizat 

două evenimente privind RCSONU 1325 la New York, inclusiv o masă rotundă în februarie 2009 

care a reunit o serie de părţi interesate, din UE, UA, Organizaţia Naţiunilor Unite şi ONG-uri, 

pentru discutarea modalităţilor regionale care pot completa acţiunea la nivelul ONU şi la nivel 

naţional. UE a desfăşurat, de asemenea, un eveniment ministerial în septembrie 2009 pentru 

discutarea următoarelor etape înaintea celei de a zecea aniversări a RCSONU 1325 şi a lacunelor 

existente în punerea în aplicare.
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2.4. Demersuri şi declaraţii

UE acordă o importanţă deosebită menţinerii chestiunilor legate de drepturile omului în atenţia 

publicului. Din acest motiv, aceasta se foloseşte deseori de declaraţii publice pentru a-şi manifesta 

îngrijorarea sau pentru a saluta evoluţii pozitive. Declaraţiile sunt convenite în unanimitate.

În alte cazuri, atunci când consideră că este mai eficient, UE preferă să facă demersuri. 

Demersurile, sau abordările diplomatice oficiale, sunt instrumente importante pentru orice politică 

externă şi sunt utilizate de UE pentru a evoca îngrijorări legate de drepturile omului pe lângă 

autorităţile din ţările din afara UE. De asemenea, UE se foloseşte cu regularitate de demersuri în 

toate regiunile lumii pentru a promova universalitatea şi integritatea Statutului de la Roma al Curţii 

Penale Internaţionale. Demersurile sunt întreprinse, de regulă, în mod confidenţial de către 

reprezentanţii locali ai UE. 

Subiectele evocate cel mai adesea prin aceste mijloace sunt următoarele: protecţia apărătorilor 

drepturilor omului, detenţia ilegală, dispariţiile forţate, pedeapsa cu moartea, tortura, protecţia 

copilului, refugiaţii şi solicitanţii de azil, execuţiile extrajudiciare, libertatea de exprimare şi de 

asociere, dreptul la un proces echitabil şi alegerile.

2.5 Clauzele privind drepturile omului din acordurile de cooperare cu ţările din afara UE

Începând cu 1995, UE a căutat să includă o clauză privind drepturile omului în toate acordurile 

încheiate cu ţările din afara UE (cu excepţia celor care se limitează la subiecte tehnice specifice):

„Respectarea drepturilor omului, a principiilor democratice şi a statului de drept, pe care se 

fondează Parteneriatul, susţin politicile interne şi internaţionale ale părţilor şi constituie 

elementele esenţiale ale prezentului acord.”
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Obiectivul acestei dispoziţii este de a promova valorile şi principiile UE, care constituie temeiul 

relaţiilor sale externe. Aceasta confirmă interesul comun al celor doi parteneri de dialog privind 

drepturile omului şi constituie baza pentru punerea în aplicare a unor măsuri pozitive în aceeaşi 

măsură ca şi alte dispoziţii-cheie ale unui acord. În eventualitatea unor încălcări grave şi persistente 

ale drepturilor omului, clauza privind drepturile omului permite unei părţi la acord să ia măsuri 

restrictive împotriva părţii în culpă în funcţie de gravitatea încălcărilor.

La 26 februarie 2009, UE a ratificat Acordul de stabilizare şi de asociere cu Albania, care cuprinde 

o clauză privind drepturile omului. La 9 noiembrie 2009, UE a semnat Acordul-cadru global de 

parteneriat şi de cooperare cu Indonezia, care cuprinde o clauză privind drepturile omului. Patruzeci 

şi cinci de acorduri care cuprind o clauză privind drepturile omului sunt actualmente în vigoare, 

inclusiv Acordul de parteneriat de la Cotonou între UE şi membri ai grupului de state din Africa, 

Caraibi şi Pacific, care include 79 de ţări. O prezentare generală a acordurilor UE este disponibilă 

pe site-urile internet ale Consiliului şi Comisiei1.

În rezoluţia din 7 mai 2009 referitoare la Raportul anual privind drepturile omului în lume pe anul 

2008 şi politica UE în domeniu, Parlamentul European a lansat un apel la menţinerea vigilenţei cu 

privire la respectarea clauzelor privind drepturile omului din acordurile semnate de UE şi la 

includerea sistematică a acestor clauze în acordurile viitoare. Parlamentul şi-a reiterat apelul ca 

această clauză să fie însoţită sistematic de un veritabil mecanism de aplicare. 

2.6 Reprezentantul personal pentru drepturile omului al lui Javier Solana

Riina Kionka a fost reprezentantul personal al lui Javier Solana (fostul Înalt Reprezentant al UE) în 

perioada ianuarie 2007-noiembrie 2009 şi s-a ocupat de drepturile omului în politica externă şi de 

securitate. Dna Kionka răspunde în continuare de drepturile omului în cadrul Secretariatului 

Consiliului, unde activitatea domniei sale vizează îmbunătăţirea coerenţei şi continuităţii politicii 

UE în materie de drepturile omului.

  
1 http://ec.europa.eu/world/agreements/default.home.do



8363/1/10 REV 1 AI/lv 30
ANEXĂ DG E/HR RO

În această perioadă, dna Kionka s-a implicat într-o mare varietate de activităţi, de la diplomaţie 

publică la formularea de politici, inclusiv integrarea drepturilor omului în PESC şi PSAC, 

participarea la dialoguri şi consultări privind drepturile omului cu ţări din afara UE şi, în general, a 

contribuit la punerea în aplicare a orientărilor UE în domeniul drepturilor omului.

În perioada de raportare, reprezentantul personal a căutat să sporească coerenţa, în special în 

punerea în aplicare a angajamentelor pe care statele membre şi le-au asumat pentru integrarea 

aspectelor privind drepturile omului şi de gen în operaţiile PSAC. De asemenea, şi-a continuat 

eforturile de a aduce mai des chestiunile legate de drepturile omului în atenţia factorilor de decizie 

ai UE. Creşterea vizibilităţii politicii UE în domeniul drepturilor omului a reprezentant, de 

asemenea, o prioritate, prin utilizarea interesului public pentru sporirea bazei de sprijin pentru 

acţiunea UE în întreaga lume.

Dna Kionka l-a reprezentant pe dl Solana şi Consiliul în cadrul a numeroase conferinţe şi seminare 

internaţionale, luând cuvântul în numeroase rânduri. O selecţie a intervenţiilor reprezentantului 

personal în cadrul diferitelor apariţii publice poate fi consultată pe site-ul internet al Consiliului.

De asemenea, dna Kionka s-a întâlnit cu numeroşi apărători ai drepturilor omului din diferite 

regiuni, a reprezentat Consiliul la discuţiile privind drepturile omului din cadrul Parlamentului 

European şi a avut contacte cu Organizaţia Naţiunilor Unite, Consiliul Europei şi OSCE.

Dna Kionka a depus eforturi considerabile pentru a integra considerentele legate de drepturile 

omului şi de egalitatea de gen în centrul misiunilor şi operaţiilor PSAC. Dna Kionka a colaborat cu 

RSUE în cadrul unor vizite comune în regiuni aflate în situaţii de criză. De asemenea, şi-a continuat 

activitatea de consolidare a drepturilor omului în centrul diplomaţiei statelor membre ale UE.

La momentul redactării, este în curs un proces de reflecţie cu privire la modalitatea cea mai bună de 

promovare a prezentării politicii privind drepturile omului în cadrul viitorului Serviciu european 

pentru acţiune externă. 
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2.7 Politica europeană de vecinătate (PEV)

În prezent, sunt în vigoare planuri de acţiune PEV cu Armenia, Azerbaidjan, Egipt, Georgia, Israel, 

Iordania, Liban, Moldova, Maroc, Autoritatea Palestiniană şi Tunisia, în timp ce cu Ucraina există 

un program de asociere. Toate sunt convenite la nivel bilateral şi cuprind obiective specifice în 

domeniul democraţiei, statului de drept şi drepturilor omului, accentul variind de la o ţară la alta. 

Planurile de acţiune stabilesc o agendă de reforme politice şi economice cu priorităţi pe termen 

scurt şi mediu. Chestiunile legate de drepturile omului şi democratizare rămân în centrul relaţiilor 

UE cu partenerii PEV, inclusiv în ceea ce priveşte intensificarea relaţiilor pe viitor.

Angajamentele cuprinse în planurile de acţiune au menirea de a contribui la reforme-cheie în 

domeniul democratizării (de exemplu, legile electorale, descentralizarea, consolidarea capacităţii 

administrative), al statului de drept (de exemplu, reforma codurilor penal şi civil, codurile de 

procedură penală, consolidarea eficienţei administraţiilor judiciare, elaborarea de strategii de 

combatere a corupţiei) şi al drepturilor omului (de exemplu, legislaţia privind apărarea drepturilor 

omului şi a libertăţilor fundamentale, aplicarea convenţiilor internaţionale privind drepturile omului, 

combaterea urii rasiale şi a xenofobiei, formarea în domeniul drepturilor omului şi aplicarea 

convenţiilor internaţionale privind principalele drepturi ale lucrătorilor).

Pe lângă reuniunile de dialog politic la toate nivelurile, subcomitetele specializate sau dialogurile 

privind drepturile omului oferă platforme pentru schimburi periodice cu privire la aceste chestiuni şi 

ajută la monitorizarea comună a punerii în aplicare a angajamentelor. Dialogul cu statele partenere 

din sud se bazează în principal pe convenţiile ONU şi a fost consolidat substanţial prin structurile 

PEV. Cu statele partenere din est, Consiliul Europei şi OSCE reprezintă foruri esenţiale pentru 

consolidarea eforturilor în acest domeniu, iar angajamentele asumate în cadrul acestor organizaţii 

constituie fundamentul pentru angajamentele asumate în cadrul planului de acţiune.

Societatea civilă este consultată înainte şi după toate sesiunile bilaterale de dialog privind drepturile 

omului ale UE.
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În perioada de raportare, au fost organizate mai multe subcomitete în materie de drepturile omului 

cu statele partenere din sud, în special cu Iordania (18 iunie 2009), Maroc (8 octombrie 2008 şi 24 

iulie 2009), Autoritatea Palestiniană (2 decembrie 2008), Tunisia (17 octombrie 2008) şi Liban (17 

noiembrie 2008). Grupul de lucru informal pentru drepturile omului cu Israel s-a întrunit la 3 

septembrie 2009. Cu Egiptul, angajamentele în domeniul drepturilor omului din cadrul planului de 

acţiune PEV au fost discutate la 7-8 iulie 2009 în cadrul Subcomitetului pentru chestiuni politice, 

drepturile omului şi democraţie, chestiuni internaţionale şi regionale.

În ceea ce priveşte ţările partenere din est, subcomitetele pentru justiţie, libertate şi securitate s-au 

întâlnit cu Moldova în septembrie 2008 şi cu Ucraina în mai 2009. Serviciile Comisiei au desfăşurat 

trei „reuniuni informale la nivel de experţi în domeniul drepturilor omului” cu Moldova (mai şi 

septembrie 2008, octombrie 2009) în cadrul cărora au fost evaluate progresele înregistrate în 

îndeplinirea angajamentelor privind drepturile omului asumate în cadrul planului de acţiune; 

reprezentanţii OSCE şi ai Consiliului Europei au participat activ.

UE a încercat să iniţieze dialoguri privind drepturile omului cu trei ţări din Caucazul de Sud. În 

2009, au avut loc două runde de dialog privind drepturile omului cu Georgia. În noiembrie 2009, a 

avut loc un seminar al societăţii civile privind libertatea mass-mediei şi persoanele strămutate în 

interiorul ţării în completarea dialogului interguvernamental. Dialogul privind drepturile omului cu 

Armenia a fost lansat în decembrie 2009. Sunt în desfăşurare negocieri cu Azerbaidjan cu privire la 

modalităţile unui subcomitet pentru justiţie, libertate şi securitate, drepturile omului şi democraţie. 

De asemenea, UE a iniţiat un dialog privind drepturile omului cu Belarus; prima reuniune a acestuia 

s-a desfăşurat la Praga, în iunie 2009.

În cadrul rapoartelor anuale PEV privind progresele înregistrate1 emise la 23 aprilie 2009, Comisia 

Europeană a evaluat realizările concrete în domeniul reformelor obţinute de douăsprezece ţări din 

cadrul PEV şi a identificat domeniile în care sunt necesare eforturi suplimentare. În Comunicarea 

privind punerea în aplicare a PEV2, Comisia a făcut o prezentare generală a evoluţiilor din toate 

cele şaisprezece ţări din cadrul PEV.

  
1 http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm
2 http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/progress2009/com09_188_en.pdf
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În pofida contextului politic şi economic dificil din 2008, marcat de încetinirea eforturilor în 

domeniul reformelor, în special în domeniul guvernanţei, s-au înregistrat numeroase realizări în 

ţările partenere. Au fost consolidate substanţial legăturile prin două noi cadre regionale destinate 

completării relaţiilor bilaterale: Uniunea pentru Mediterana (UM) şi Parteneriatul estic (PE). Una 

dintre cele patru platforme ale PE este dedicată „democraţiei, bunei guvernanţe şi stabilităţii”. Un 

forum al societăţii civile îmbogăţeşte acţiunea guvernamentală oferind un mijloc prin care 

societatea civilă din regiune poate transmite recomandări.

În 2008, a crescut asistenţa UE către partenerii PEV în cadrul Instrumentului european de vecinătate 

şi parteneriat: au fost alocate 1,71 miliarde EUR faţă de 1,61 miliarde alocate în 2007. În plus, 

fiecare ţară beneficiază de alocări individuale (sistemele de sprijin adaptate fiecărei ţări) în cadrul 

IEDDO, care sprijină societatea civilă locală în domeniul drepturilor omului. IEDDO sprijină, de 

asemenea, programele comune ale Comisiei Europene şi Consiliului.

Studiu de caz: seminar al societăţii civile privind libertatea mass-mediei în Georgia 

· la 10-11 noiembrie 2009, Comisia Europeană a găzduit un seminar al societăţii civile finanţat 

de IEDDO privind libertatea mass-mediei pentru jurnalişti, intelectuali, activişti ai drepturilor 

omului şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile georgieni şi europeni. 

· cele cinci secţiuni s-au axat pe mass-media electronice - transparenţa proprietăţii, pluralitate; 

rolul serviciului public de difuziune; accesul la informaţie; standardele profesionale ale 

jurnalismului; mass-media ca afacere.

· Participanţii la seminar au adoptat recomandări în vederea dialogului UE-Georgia privind 

drepturilor omului, în care au invitat la o transparenţă sporită a proprietăţii mass-mediei, la 

protejarea independenţei organismului de reglementare, la asigurarea finanţării adecvate a 

serviciului public georgian de difuziune, precum şi a independenţei acestuia, la îmbunătăţirea 

accesului la informaţiile publice şi la îmbunătăţirea pregătirii jurnaliştilor.



8363/1/10 REV 1 AI/lv 34
ANEXĂ DG E/HR RO

2.8 Activităţi finanţate prin Instrumentul european pentru democraţie şi drepturile omului 

(IEDDO)

Instrumentul european pentru democraţie şi drepturile omului (IEDDO)1 este un instrument de 

finanţare independent al UE destinat sprijinirii democraţiei şi statului de drept, promovării şi 

apărării tuturor drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale în întreaga lume. Acest instrument a 

fost special conceput pentru a completa asistenţa UE acordată prin cooperarea bilaterală pentru 

dezvoltare. În timp ce aceasta din urmă vizează cooperarea cu guvernele, partenerii IEDDO sunt în 

principal organizaţii locale şi internaţionale ale societăţii civile (90% din contribuţii), dar şi 

organisme internaţionale interguvernamentale cu experienţă specifică (10% din contribuţii).

IEDDO are cinci obiective:

1. consolidarea respectării drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale în ţările şi în 

regiunile în care acestea sunt în pericol.

2. întărirea rolului societăţii civile în promovarea drepturilor omului şi a reformelor democratice, 

în susţinerea concilierii paşnice a intereselor de grup şi consolidarea participării şi 

reprezentării politice.

3. sprijinirea acţiunilor privind chestiuni vizate de orientările UE.

4. susţinerea şi consolidarea cadrului internaţional şi regional pentru protecţia drepturilor 

omului, justiţie, statul de drept şi promovarea democraţiei.

5. consolidarea încrederii în procesele electorale democratice şi creşterea fiabilităţii şi 

transparenţei acestora, în special prin observarea alegerilor.

În 2008-2009, resursele pentru drepturile omului şi democraţie au însumat peste 235 de milioane 

EUR, ceea ce a permis finanţarea a 900 de proiecte în circa 100 de ţări. Această sumă nu include 

finanţarea pentru misiunile de observare a alegerilor, care au însumat (circa) 50 de milioane EUR în 

plus pentru perioada de optsprezece luni a perioadei de raportare. Un număr deosebit de ridicat de 

proiecte a fost finanţat în ţări vizate de politica europeană de vecinătate, în timp ce ţările ACP au 

primit suma globală cea mai ridicată.

  
1 http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/eidhr_en.htm
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Particularitatea IEDDO constă în modul în care activitatea sa se desfăşoară împreună cu societatea 

civilă, pentru şi prin intermediul acesteia. Acesta promovează tipul de societate deschisă de care are 

nevoie societatea civilă dacă doreşte să se dezvolte şi sprijină societatea civilă pentru a îi permite să 

devină o forţă eficientă de dialog şi reformă. Un punct forte al IEDDO este faptul că nu depinde de 

consimţământul guvernului-gazdă. Prin urmare, se poate concentra asupra chestiunilor politice 

sensibile şi asupra abordărilor inovatoare şi poate coopera direct cu organizaţiile locale ale societăţii 

civile care trebuie să îşi păstreze independenţa faţă de autorităţile publice.

Deşi lupta pentru libertate şi demnitate umană a înregistrat succese însemnate în ultimii ani, 

drepturile fundamentale continuă să fie încălcate în numeroase ţări. IEDDO poate fi folosit în 

contexte dificile, în care drepturile fundamentale sunt ameninţate sistematic. UE s-a folosit de 

IEDDO pentru a reacţiona la noile ameninţări la adresa drepturilor omului şi pentru a oferi sprijin 

crescând apărătorilor drepturilor omului sau victimelor încălcărilor drepturilor omului. O reţea 

formată din unsprezece organizaţii finanţate de IEDDO se concentrează în mod specific pe protecţia 

apărătorilor drepturilor omului şi pe reacţia rapidă în situaţii de urgenţă. IEDDO a dobândit în 

prezent o flexibilitate sporită, astfel încât beneficiarii pot acorda finanţări reduse altor entităţi locale 

sau apărătorilor drepturilor omului individuali1. 

În ţările în care societatea civilă poate acţiona mai liber sau în cazuri justificate de politica UE, 

IEDDO poate acorda un sprijin considerabil unor proiecte de mici dimensiuni specifice unei 

anumite ţări prin „sistemele de ajutor pentru fiecare ţară” (CBSS). Acestea se bazează pe 

recunoaşterea faptului că implicarea locală este esenţială pentru constituirea unor voci puternice 

pentru apărarea democraţiei şi a drepturilor omului. Acestea răspund iniţiativelor din partea 

organizaţiilor locale ale societăţii civile în sensul reformei, al dialogului şi al participării politice. 

Finanţările individuale pot varia între 10 000 şi 300 000 EUR. Delegaţiile UE răspund de 

gestionarea proiectelor IEDDO pentru fiecare ţară şi sunt încurajate să se implice în dialoguri 

periodice cu organizaţiile locale ale societăţii civile. În 2008 şi 2009, au fost acordate 101,7 

milioane EUR pentru proiecte locale în 77 de ţări. 

  
1 Pentru mai multe informaţii privind mecanismele de protecţie în situaţii de urgenţă, a se vedea 

http://ec.europa.eu/europeaid/what/human-rights/human-rights-defenders_en.htm
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Informaţiile şi răspunsurile organizaţiilor societăţii civile sunt importante pentru dezvoltarea şi 

adaptarea IEDDO, pentru programarea şi punerea în aplicare a acestuia. Personalul Comisiei se 

întâlneşte periodic la Bruxelles cu reprezentanţii societăţii civile; aceştia organizează, de asemenea, 

seminare regionale în întreaga lume pentru favorizarea dialogului cu acei partenerii care pun în 

aplicare proiectele la faţa locului. Încununarea acestor eforturi este întruchipată de aşa-numitul 

„Proces Palermo”1. Din 2002, acest proces reuneşte Comisia Europeană, Parlamentul European, 

statele membre ale UE şi organizaţiile societăţii civile pentru a discuta principalele provocări legate 

de implicarea societăţii civile în implementarea ajutorului pentru dezvoltare. În 2010, acesta va 

dobândi o componentă specifică pentru democraţie şi drepturile omului.

Din punct de vedere tematic, IEDDO acoperă o gamă largă de subiecte.

· La nivel de ţară, priorităţile sunt identificate de delegaţiile UE, în consultare cu organizaţiile 

locale ale societăţii civile, cu statele membre ale UE şi cu alţi donatori. Temele variază de la 

promovarea guvernanţei, a participării politice şi a concilierii grupurilor de interese, la 

combaterea violenţei domestice, a rasismului, a xenofobiei şi a discriminării.

· La nivel global, IEDDO promovează priorităţile evidenţiate de orientările UE privind 

drepturile omului: combaterea pedepsei cu moartea, a torturii, protecţia apărătorilor 

drepturilor omului, a drepturilor femeii şi ale copilului.

· În plus, IEDDO finanţează misiuni ale UE de observare a alegerilor (MOA).

În decembrie 2009, UE şi ONU au sărbătorit împreună Ziua Internaţională a Drepturilor Omului, iar 

delegaţiile UE din întreaga lume au marcat această zi prin evenimente deosebite destinate 

sensibilizării cu privire la acţiunile finanţate de UE în sprijinul drepturilor omului.

Pe lângă evaluarea globală a sprijinului IEDDO acordat CPI (a se vedea studiul de caz), delegaţiile 

UE din Columbia, Rusia2 şi Sri Lanka3 au desfăşurat evaluări ale proiectelor lor locale privind 

drepturile omului.

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

rights/documents/revised_report_eidhr_russia_en.pdf
3 http://ec.europa.eu/europeaid/what/human-

rights/documents/eidhr_sri_lanka_final_report_executive_summary_en.pdf
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O defalcare în funcţie de tema proiectelor IEDDO finanţate în perioada ianuarie 2007-aprilie 2009 

este disponibilă în cea mai recentă versiune a Compendiumului la adresa

http://ec.europa.eu/europeaid/what/human-rights/documents/eidhr_compendium_en.pdf)

Studiu de caz: programele regionale de masterat

IEDDO sprijină programe regionale de masterat în domeniul drepturilor omului şi democratizării în 

patru regiuni ale lumii din afara UE. Inspirate din programul european de masterat în domeniul 

drepturilor omului şi democratizării1 cu sediul la Veneţia, în Italia (sprijinit de Comisia Europeană 

din 1997), aceste programe de masterat se concentrează pe valorile centrale ale UE şi pe politicile 

de promovare la nivel mondial a drepturilor omului şi a democraţiei.

· Africa - Universitatea din Pretoria (Africa de Sud)

· Europa de Sud - Universitatea din Sarajevo (Bosnia şi Herţegovina)

· Asia/Pacific - Universitatea din Sydney (Australia)

· America de Sud - Universidad Nacional de General San Martín (Argentina)

Studiu de caz: apărătorii drepturilor omului în Federaţia Rusă 

Centrul pentru drepturile omului Memorial, care a primit premiul Saharov în 2009 din partea 

Parlamentului European, a fost finanţat de IEDDO în cadrul unui sistem de ajutor pentru fiecare 

ţară. În 2007, au fost alese două proiecte pentru punere în aplicare: crearea unei „reţele regionale 

pentru protecţia minorităţilor împotriva discriminării etnice” şi „consolidarea statului de drept şi 

promovarea reformelor democratice în Caucazul de Nord”. Ca recunoaştere a activităţii 

Memorialului, delegaţia UE în Rusia a convenit să sprijine un proiect suplimentar pentru 

promovarea „prevenirii conflictelor şi îmbunătăţirii relaţiilor interetnice în Osetia de Nord prin 

stabilizare economică şi consolidarea toleranţei etnice”.

  
1 http://www.emahumanrights.org/
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Studiu de caz: Consolidarea capacităţii CPI

UE sprijină Curtea Penală Internaţională încă din 2002 (când a fost creată) printr-o contribuţie 

directă la programul de stagii interne şi vizite profesionale (VPI). Din 2009, sprijinul financiar a 

vizat şi un seminar anual şi formări pentru toţi avocaţii de pe lista de avocaţi ai CPI. Obiectivul 

proiectului este consolidarea principiilor fundamentale ale Statutului de la Roma: 

complementaritate şi universalitate.

Accesul la o apărare de bună calitate este fundamental pentru funcţionarea corespunzătoare a CPI. 

Este la fel de important ca CPI să poată apela la un grup de specialişti bine formaţi în domeniul 

juridic din diferite ţări, capabili să lucreze la nivel internaţional. Aceasta implică dezvoltarea 

schimburilor între CPI şi sistemele judiciare naţionale. IEDDO contribuie la acest lucru prin 

finanţarea unor programe care sunt cu adevărat globale şi cuprinzătoare, deschise participanţilor din 

toate ţările, indiferent dacă sunt parte sau nu la Statutul de la Roma. După participarea la programe, 

se aşteaptă ca participanţii să împărtăşească experienţa nou dobândită la locul lor de muncă, fie că 

este vorba de administraţia centrală, de autorităţile locale sau de organizaţiile societăţii civile.

În decembrie 2008, a fost realizată o evaluare a sprijinului IEDDO acordat creării şi funcţionării 

Curţii Penale Internaţionale (CPI)1. Aceasta a analizat 29 de proiecte individuale din întreaga lume 

care au primit sprijin din partea IEDDO din 2000 încoace. Evaluarea a conchis că sprijinul UE a 

avut un impact semnificativ asupra stadiului ratificării Statutului de la Roma, dar mai puţin în 

legătură cu legislaţia naţională de punere în aplicare şi cu promovarea complementarităţii între CPI 

şi sistemele judiciare naţionale. În general, sprijinul IEDDO a fost eficient în consolidarea 

capacităţii guvernelor, organizaţiilor societăţii civile şi experţilor din domeniul juridic în raport cu 

CPI.

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

rights/documents/final_report__main__december_2008_en.pdf
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2.9 Cum se elaborează politica UE în domeniul drepturilor omului

Politica UE în domeniul drepturilor omului se bazează direct pe dispoziţiile Tratatului privind 

Uniunea Europeană şi se inspiră, de asemenea, din tradiţiile constituţionale ale celor 27 de state 

membre ale UE. De-a lungul timpului, s-a constituit un ansamblu bogat de poziţii convenite cu 

privire la drepturile omului ca urmare a interacţiunii dintre următorii factori importanţi.

· Parlamentul European desfăşoară discuţii periodice cu privire la drepturile omului, inclusiv în 

cadrul subcomisiei dedicate (DROI) din cadrul Comisiei pentru afaceri externe (AFET);

· Consiliul UE elaborează şi coordonează politica UE cu privire la drepturile omului; deciziile 

sale sunt pregătite în cadrul discuţiilor lunare din cadrul grupului de lucru la nivel de experţi 

al Consiliului (COHOM);

· Cele 27 de state membre stabilesc politica Consiliului în unanimitate, după care răspund de 

sprijinirea politicii UE şi de punerea în aplicare în propria lor activitate;

· Comisia Europeană împărtăşeşte responsabilitatea punerii în aplicare a politicii UE, lucru pe 

care îl realizează prin diferite mijloace, inclusiv prin acordarea de asistenţă în cadrul IEDDO.

Prin esenţa sa, politica UE este consensuală, cuprinzătoare şi revizuită constant. Acesta este modul 

în care acţionează UE, iar acest lucru nu se va schimba odată cu crearea Serviciului pentru acţiune 

externă. Persoanele sau organizaţiile care doresc să evoce anumite chestiuni sunt invitate să o facă 

adresându-se în scris oricăreia dintre instituţiile UE la următoarele adrese:

· Parlamentul European

Rue Wiertz

1047 Brussels

Belgia

· Consiliul Uniunii Europene

Rue de la Loi 175

1048 Brussels

Belgia
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· Comisia Europeană

Rue de la Loi 200

1049 Brussels

Belgia
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3. Acţiunile Parlamentului European în domeniul drepturilor omului

Parlamentul European este o voce importantă cu privire la chestiunile legate de drepturile omului şi 

democraţie. Acesta caută să se asigure că drepturile şi libertăţile sunt apărate şi promovate în 

interiorul şi în afara UE. Chestiunile legate de drepturile omului se află în permanenţă printre 

priorităţile Parlamentului. 

În fiecare an, Parlamentul atribuie Premiul Saharov pentru Libertatea de Gândire, care onorează 

persoane sau organizaţii din întreaga lume pentru eforturile acestora în domeniul drepturilor omului, 

al democraţiei şi al libertăţii de exprimare şi pentru lupta acestora împotriva intoleranţei şi 

opresiunii.

În 2009, au avut loc alegeri pentru Parlamentul European. Atât Hans-Gert Pöttering, preşedintele la 

sfârşit de mandat, cât şi Jerzy Buzek, noul preşedinte, s-au angajat ferm să apere drepturile omului, 

ca parte a acţiunii la nivel mondial a Parlamentului European. 

În preajma sfârşitului celei de a şasea legislaturi, Subcomisia pentru drepturile omului a examinat 

cei cinci ani de activitate şi abordarea holistă a politicii UE privind drepturile omului pe care o 

încurajase prin analizarea instrumentelor şi orientărilor privind drepturile omului (dialogurile 

privind drepturile omului, sancţiunile şi clauzele privind drepturile omului din acorduri) şi prin 

analizarea orientărilor. De la începutul celei de a şaptea legislaturi, subcomisia o căpătat un nou 

elan, prin abordarea unor situaţii majore precum criza în urma alegerilor cu risc ridicat din 

Afganistan şi Iran, situaţiile umanitare dificile din Sri Lanka şi Myanmar, drepturile omului în ţările 

învecinate, Rusia şi Turcia, şi îngrijorarea permanentă privind drepturile omului în China. 

În decembrie 2009, Parlamentul European a decernat premiul Saharov lui Oleg Orlov, lui Serghei 

Kovalev şi Ludmilei Alexeieva în numele organizaţiei MEMORIAL, o organizaţie care promovează 

drepturile fundamentale în statele Comunităţii Statelor Independente, precum şi activitatea tuturor 

celorlalţi apărători ai drepturilor omului din Rusia. 
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Parlamentul European a continuat să aibă un rol de frunte în chestiunile legate de drepturile omului 

şi democraţie1. În perioada de raportare, PE a contribuit la redactarea, punerea în aplicare şi 

evaluarea unor politici în domeniul drepturilor omului prin intermediul unor rezoluţii, rapoarte, 

misiuni în ţări din afara UE, evenimente privind drepturile omului, delegaţii interparlamentare şi 

comisii parlamentare comune cu ţări din afara UE, întrebări cu solicitare de răspuns oral şi cu 

solicitare de răspuns scris, audieri speciale privind anumite chestiuni şi premiul său anual pentru 

drepturile omului, premiul Saharov pentru Libertatea de Gândire. Prin intermediul discuţiilor 

publice în sesiune plenară, al comisiilor, al subcomisiilor şi al grupurilor de lucru, Parlamentul 

primeşte explicaţii din partea Comisiei. De asemenea, Parlamentul a dezvoltat un dialog bine rodat 

cu Consiliul. Preşedintele Parlamentului, precum şi preşedinţii comisiilor, subcomisiilor şi 

delegaţiilor, abordează la rândul lor cu regularitate chestiuni legate de drepturile omului cu 

reprezentanţii ţărilor din afara UE, în cadrul unor discuţii directe sau prin corespondenţă.

Subcomisia pentru drepturile omului (DROI), din cadrul Comisiei pentru afaceri externe, se află în 

centrul discuţiilor privind drepturile omului în Parlament. În perioada de raportare, activităţile 

acesteia s-au desfăşurat sub preşedinţia lui Hélène Flautre, până în iulie 2009, când au avut loc 

alegeri pentru Parlamentul European, şi a lui Heidi Hautala (FI, Greens/EFA) devenită după acel 

moment noul preşedinte al subcomisiei DROI.

În timpul celei de a şasea legislaturi, Parlamentul a adoptat o serie de rapoarte care analizează 

punerea în aplicare a diferitelor instrumente privind drepturile omului disponibile la nivelul UE în 

încercarea de a elabora o abordare holistă a politicii UE în domeniul drepturilor omului (Clauze 

privind drepturile omului în acordurile UE cu ţări din afara UE2, redactat de Vittorio Agnoletto în 

2006; funcţionarea dialogurilor şi a consultărilor cu ţările terţe cu privire la drepturile omului3, de 

Elena Valenciano Martínez-Orozco, în 2007; şi eficienţa sancţiunilor UE4, de Hélène Flautre, în 

2008). Subcomisia a încheiat legislatura cu un schimb de opinii cu Consiliul şi Comisia cu privire la 

recomandările cuprinse în aceste rapoarte. Un schimb de opinii similar a avut loc în cadrul primei 

reuniuni plenare a subcomisiei după alegeri.

  
1 An overview of the European Parliament's main activities in the field of human rights in 

external relations can be found at http://www.europarl.europa.eu/DROI
2 P6_TA(2006)0056, 14 februarie 2006
3 P6_TA(2007)0381, 6 septembrie 2007
4 P6_TA(2008)0405, 14 septembrie 2008
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În perioada de raportare, subcomisia a avut, de asemenea, posibilitatea de a desfăşura schimburi de 

opinii periodice cu preşedintele Grupului de lucru al Consiliului pentru drepturile omului 

(COHOM), care a prezentat programul de activitate al COHOM şi a prezentat un raport membrilor 

subcomisiei. De asemenea, preşedintele DROI a fost invitat să aibă un schimb de opinii cu membrii 

COHOM în mai multe rânduri.

Rapoartele din proprie iniţiativă sunt printre cele mai eficiente instrumente prin care Parlamentul 

adoptă poziţii fundamentale şi atrage atenţia altor factori din domeniul drepturilor omului, inclusiv a 

Consiliului şi a Comisiei. Principalul astfel de raport este Raportul anual al Parlamentului European 

privind drepturile omului în lume şi politica UE în această privinţă, care oferă cadrul examinării 

politicilor UE, ca parte a funcţiei de responsabilitate a Parlamentului. Cel mai recent raport anual al 

Parlamentului European a fost redactat de Raimon Obiols i Germà (PSE) şi adoptat în plen la 7 mai 

2009. Rezoluţia din acest an1 subliniază ca elemente pozitive scăderea treptată a recurgerii la 

pedeapsa cu moartea în lume şi progresele înregistrate în domeniul drepturilor femeii şi ale 

copilului. De asemenea, raportul evidenţiază faptul că UE ar putea promova drepturile omului într-

un mod mai vizibil şi eficient. Raportul îndeamnă toate statele membre ale UE să ratifice toate 

convenţiile privind drepturile omului ale ONU şi ale Consiliului Europei şi se întreabă dacă UE este 

mereu la înălţimea principiilor sale, de pildă atunci când abordează chestiunea terorismului şi a 

imigraţiei.

În perioada de raportare, Subcomisia pentru drepturile omului a organizat o serie de schimburi de 

opinii şi audieri care au abordat situaţia drepturilor omului pe ţări sau regiuni:

· Cuba;

· Moldova;

· Turkmenistan;

· Kashmirul administrat de India;

· Cambodgia, Laos şi Vietnam;

· Maroc;

· Rusia;

· Turcia;

· Balcanii de Vest;

· China, după încheierea Jocurilor Olimpice;

  
1 P6_TA(2009)0385, 7 mai 2009
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· Filipine, privind execuţiile extrajudiciare, sumare sau arbitrare;

· politica europeană de vecinătate, luând exemplul Tunisiei şi Armeniei;

· lumea arabă, cu un accent pe Carta arabă a drepturilor omului;

· Uniunea pentru Mediterana;

· Fâşia Gaza, dimensiunile legate de drepturile omului şi umanitare ale conflictului.

Alte audieri au abordat chestiuni mai curând tematice legate de drepturile omului:

· drepturile economice, sociale şi culturale, inclusiv dreptul la hrană;

· afacerile şi drepturile omului;

· instituţiile privind drepturile omului ale Uniunii Africane;

· locul deosebit al copiilor în cadrul acţiunii externe a UE;

· rolul UE în combaterea încălcărilor drepturilor omului de către personalul militar privat şi 

companiile de securitate private;

· politica UE cu privire la Myanmar, în urma reînnoirii detenţiei lui Aung San Suu Kyi;

· punerea în aplicare a Declaraţiei privind drepturile populaţiilor indigene punând accentul pe 

impactul schimbărilor climatice asupra drepturilor populaţiilor indigene în urma unui studiu 

comandat de DROI cu privire la „populaţiile indigene şi schimbările climatice”.

De la începutul noii legislaturi, DROI a organizat audieri privind situaţia drepturilor omului în 

Rusia, China şi Turcia, precum şi după alegerile din Afganistan şi după încheierea războiului din Sri 

Lanka.

În 2008, au fost organizate numeroase comemorări cu ocazia celei de a 60-a aniversări a Declaraţiei 

Universale a Drepturilor Omului. Parlamentul, în asociere cu Comisia Europeană şi cu ONU, a 

promovat conferinţa „60 de ani de la Declaraţia Universală a Drepturilor Omului: apărătorii iau 

cuvântul”1. Dna Navanethem Pillay, Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului a luat 

cuvântul în cadrul conferinţei, alături de dna Benita Ferrero-Waldner, comisar european, Hans-Gert 

Pöttering, preşedintele Parlamentului European, precum şi de numeroşi alţi participanţi din partea 

societăţii civile. 

  
1 http://www.defenderstakethefloor.org/
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De asemenea, în decembrie 2008, Parlamentul a sărbătorit cea de a 20-a aniversare a premiului 

Saharov pentru Libertatea de Gândire. În cadrul acestei ceremonii, a fost organizată o conferinţă cu 

toţi laureaţii anteriori, intitulată: „20 de ani de sprijin activ pentru drepturile omului: laureaţii 

Saharov îşi spun povestea”. La Strasbourg, au venit treisprezece laureaţi, precum şi Elena Bonner, 

văduva lui Andrei Saharov. Unii laureaţi nu au putut participa, Parlamentul deplângând lipsa lui 

Aung San Su Kyi, a laureaţilor cubanezi Oswaldo José Payá Sardiñas şi „Damas de Blanco” 

(Doamnele în alb), precum şi a activiştilor pentru drepturile omului încarceraţi în China şi a 

disidentului Hu Jia, laureatul premiului Saharov din 2008. În cadrul reuniunii în plen, a fost lăsat un

scaun gol pentru el: Hu Jia ispăşeşte o pedeapsă cu închisoarea de trei ani şi jumătate pentru 

„incitare la subminarea puterii de stat”. Soţia lui Hu Jia, Zeng Jinyan, s-a adresat Parlamentului în 

numele soţului său într-un mesaj video înregistrat.

În decembrie 2009, premiul Saharov a fost decernat lui Oleg Orlov, lui Serghei Kovalev şi Ludmilei 

Alexeieva în numele organizaţiei MEMORIAL, o organizaţie care promovează drepturile 

fundamentale în statele Comunităţii Statelor Independente, precum şi activitatea tuturor celorlalţi 

apărători ai drepturilor omului din Rusia. 

Prin procesul de examinare democratică a IEDDO, instituit la 20 decembrie 2006, Parlamentul 

participă activ la examinarea punerii în aplicare a acestui instrument. În acest sens, a fost creat un 

grup de lucru specific în cadrul Comisiei AFET prezidat de preşedintele Subcomisiei DROI. Grupul 

de lucru se reuneşte periodic cu serviciile Comisiei pentru a discuta documentul de strategie 

multianual şi planurile de acţiune anuale, precum şi urmărirea generală a situaţiei actuale a punerii 

în aplicare a instrumentului. Mai mult, au avut loc mai multe schimburi de opinii privind punerea în 

aplicare şi revizuirea IEDDO în cadrul reuniunilor Subcomisiei DROI.
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În ceea ce priveşte dialogurile şi consultările privind drepturile omului cu ţări din afara EU, 

reprezentanţii Comisiei şi ai Consiliului au informat în detaliu Parlamentul prin desfăşurarea unor 

reuniuni „cu uşile închise” cu membrii Parlamentului European înainte şi după fiecare rundă a 

unora dintre dialogurile şi consultările privind drepturile omului, precum şi în cadrul reuniunilor 

unor structuri relevante dedicate dialogului privind drepturile omului, precum subcomisiile PEV 

privind drepturile omului sau dialogul privind drepturile omului UE-Uniunea Africană. Cu anumite 

ocazii, DROI a organizat audieri specifice precum cele referitoare la situaţia drepturilor omului în 

Rusia şi rezultatul consultărilor UE-Rusia privind drepturile omului şi privind situaţia drepturilor 

omului în China, în vederea dialogului UE-China privind drepturile omului şi reuniunea la nivel 

înalt UE-China. Aceste reuniuni permit Parlamentului să fie informat, să îşi exprime punctul de 

vedere cu privire la agenda dialogurilor/consultărilor/subcomisiilor şi să evalueze rezultatele 

obţinute în aceste foruri.

În completarea activităţii Subcomisiei privind drepturile omului, departamentul de relaţii externe al 

Parlamentului sprijină pregătirea notelor de informare şi a altor materiale de fond sau comandarea 

unor studii externe. În perioada de raportare, au fost pregătite următoarele studii relevante pentru 

politica externă privind drepturile omului:

· afacerile şi drepturile omului în relaţiile externe ale UE;

· acţiunea civică non-violentă în sprijinul drepturilor omului şi al democraţiei;

· integrarea drepturilor omului în relaţiile externe ale UE;

· libertatea religioasă şi de credinţă şi libertatea de exprimare;

· integrarea egalităţii de gen şi emanciparea femeilor în instrumentele UE de relaţii externe;

· actualizarea implementării orientărilor UE privind tortura şi alte tratamente sau pedepse cu 

cruzime, inumane sau degradante;

· aplicarea condiţiei legate de drepturile omului în acordurile comerciale bilaterale ale UE şi în 

alte acorduri comerciale cu ţări din afara UE;

· populaţiile indigene şi schimbările climatice;

· asistenţa consulară şi demersurile pentru sprijinirea cetăţenilor UE în ţările din afara UE.
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Un organism major pentru cooperarea în domeniul drepturilor omului este Consiliul pentru 

Drepturile Omului (CDO) al ONU, a cărui activitate este urmărită constant de Parlament cu mare 

interes. Dna Laima Liucija Andrikiené (LT, PPE) a pregătit un raport1 privind dezvoltarea CDO, 

inclusiv rolul UE. În cadrul rezoluţiei sale, Parlamentul lansează un apel către UE să joace un rol 

mai însemnat în promovarea unei viziuni clare, a unei agende politice şi a unei strategii pe termen 

lung pentru acest organism al ONU. Parlamentul urmăreşte îndeaproape evoluţiile din cadrul CDO, 

în special prin trimiterea de delegaţii pe lângă CDO, prin invitarea deţinătorilor de mandate pentru 

proceduri speciale, prin organizarea unor audieri publice şi schimburi de opinii cu părţi interesate 

relevante. În perioada de raportare, subcomisia a avut schimburi de opinii cu profesorul John 

Ruggie, reprezentantul special al Secretarului General al ONU privind chestiunea drepturilor 

omului, a corporaţiilor transnaţionale şi a altor întreprinderi comerciale, şi cu preşedintele în 

exerciţiu al Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, dl Alex Van Meeuwen.

De asemenea, Parlamentul European urmăreşte activitatea Adunării generale a ONU (AG a ONU) 

şi, la 24 martie 2009, a adoptat o recomandare către Consiliu privind priorităţile UE pentru cea de a 

64-a sesiune a Adunării generale a ONU în care, după enumerarea punctelor esenţiale pentru UE, 

statele membre sunt invitate fără echivoc „să îşi reanalizeze participarea la Conferinţa de evaluare a 

conferinţei de la Durban organizată la Geneva în aprilie 2009 dacă se confirmă încălcarea tuturor 

celor patru «linii de demarcaţie» menţionate în proiectul de document final din 20 februarie 2009 în 

negocierile ulterioare ce conduc la Conferinţă”.

În noiembrie 2009, unii membri ai Subcomisiei DROI au participat la delegaţia anuală a Comisiei 

pentru afaceri externe la AG a ONU. Vizita s-a axat pe trei piloni ai ONU: securitatea, dezvoltarea 

şi justiţia, cu un accent puternic pe chestiunile legate de drepturile omului, în special noua 

arhitectură a ONU privind egalitatea de gen, situaţia drepturilor omului în Orientul Mijlociu şi 

raportul Goldstone, impactul intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona şi reprezentarea externă 

a UE în forurile multilaterale, în special New York şi Geneva, care au un mandat puternic privind 

drepturile omului. În fine, membrii au luat act de iniţierea dezbaterii privind viitoarea revizuire a 

Consiliului pentru Drepturile Omului.

  
1 P6-TA(2009)0021, 14 ianuarie 2009
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Subcomisia desfăşoară dialoguri periodice cu organizaţiile internaţionale şi regionale, în special cu 

Adunarea parlamentară a OSCE şi Consiliul Europei. În acest context, a fost stabilit un dialog 

permanent cu biroul Comisarului pentru Drepturile Omului din cadrul Consiliului Europei, dl 

Thomas Hammarberg.

Unul dintre principalele obiective ale subcomisiei este de a încuraja integrarea chestiunilor legate de 

drepturilor omului în toate aspectele relaţiilor externe ale UE. În cadrul Parlamentului, acest lucru 

se realizează în interacţiune cu comisiile din domeniul relaţiilor externe, cu delegaţiile 

interparlamentare şi cu adunările parlamentare, în care chestiunile legate de drepturile omului sunt 

discutate periodic cu membrii parlamentului din diferite ţări. Secretarul General al Parlamentului a 

creat un grup de acţiune format din personal parlamentar din diferite servicii pentru a contribui la 

consolidarea coerenţei acţiunii instituţiei în acest domeniu.

Începând cu 2008, sprijinul Parlamentului pentru democraţiile tinere şi emergente s-a concretizat 

prin Biroul pentru promovarea democraţiei parlamentare (BPDP) care sprijină instituirea 

parlamentelor prin consolidarea capacităţii legislative, prin împărtăşirea experienţei şi prin schimbul 

de bune practici. BPDP a dezvoltat asistenţa pentru parlamentele regionale, de exemplu cu 

Parlamentul Panafrican începând cu 2004, şi a găzduit vizite de studiu tematice specifice realizate 

în special de membri şi personal al parlamentelor din Chile, Georgia şi Rebublica Kârgâzstan.

Programul de burse pentru democraţie al BPDP este destinat consolidării capacităţii instituţionale şi 

administrative a parlamentelor şi primeşte bursieri pentru formări specializate în cadrul 

Parlamentului.

Într-o rezoluţie adoptată cu privire la edificarea democraţiei în relaţiile externe ale UE1, Parlamentul 

European subliniază faptul că democraţia nu poate fi exportată sau impusă din exterior şi că o 

strategie funcţională de promovare a democraţiei trebuie să se bazeze pe dialog şi să implice 

eforturi pe scară largă de consolidare a societăţii civile.

  
1 P7_TA(2009)0056, 22 octombrie 2009
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Adunarea parlamentară euromediteraneeană (APEM) oferă posibilitatea unui dialog parlamentar 

privind chestiuni legate de drepturile omului şi democraţie cu ţările mediteraneene. Comisia sa 

pentru afaceri politice, securitate şi drepturile omului a instituit practica introducerii unui punct 

consacrat drepturilor omului pe fiecare ordine de zi. O sesiune plenară extraordinară a APEM s-a 

desfăşurat la 12-13 octombrie 2008 în Iordania şi a vizat cadrul reînnoit al Procesului de la 

Barcelona şi procesul de pace din Orientul Mijlociu. Cu ocazia celei de a cincea sesiuni plenare 

desfăşurate la 16-17 martie 2009 la Parlamentul European din Bruxelles, adunarea a adoptat o 

recomandare privind situaţia din Gaza, în care a condamnat atacurile asupra populaţiei civile din 

Gaza şi din sudul Israelului şi încălcările dreptului internaţional umanitar.

Adunarea parlamentară euro-latino-americană (Eurolat) continuă să fie un for important pentru 

dialogul interparlamentar privind chestiunile legate de drepturile omului şi democraţie cu America 

de Sud. Eurolat a creat o Comisie pentru afaceri politice, securitate şi drepturile omului: în cadrul 

celei mai recente reuniuni, desfăşurate la Panama City la 29-30 octombrie 2009, s-au discutat 

situaţia politică din Honduras şi protecţia minorităţilor în Europa şi America de Sud. Cea de a treia 

sesiune plenară ordinară a Eurolat, desfăşurată la Madrid la 6-8 aprilie 2009, a aprobat o rezoluţie 

care vizează dreptul la apă şi alte chestiuni legate de apă în contextul relaţiilor UE-America de Sud.

Principalul for de dialog politic între Parlamentul European şi parlamentari din ţările din Africa, 

Caraibi şi Pacific este Adunarea parlamentară paritară ACP-UE. În cadrul celei de a 16-a sesiuni a 

Adunării parlamentare paritare desfăşurate la Port Moresby (Papua Noua Guinee) la 24-28 

noiembrie 2008, a fost adoptată o rezoluţie comună ACP-UE privind protecţia civililor în cadrul 

operaţiilor de menţinere a păcii ale ONU şi ale organizaţiilor regionale. O altă rezoluţie comună a 

fost adoptată cu privire la chestiunea consecinţelor sociale şi a strategiilor de combatere a muncii 

copiilor. În completarea activităţii Adunării parlamentare paritare, un atelier comun ACP-UE s-a 

axat pe sănătate şi maladii precum malaria, tuberculoza şi HIV/SIDA.

Cea de a 17-a sesiune a Adunării parlamentare paritare a avut loc la Praga (Republica Cehă) la 4-9 

aprilie 2009, în cadrul căreia a fost adoptată o rezoluţie privind provocările integrării democratice a 

diversităţii etnice, culturale şi religioase în ţările ACP şi UE.
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Cu ocazia celei de a 18-a sesiuni a Adunării parlamentare paritare, desfăşurată în perioada 30 

noiembrie-3 decembrie 2009 la Luanda (Angola), a fost adoptată o rezoluţie privind integrarea 

socială şi culturală şi participarea tinerilor. La 1 decembrie (Ziua Mondială de Luptă Împotriva 

SIDA), copreşedinţii Adunării parlamentare paritare ACP-UE, Louis Michel (Belgia) şi Wilkie 

Rasmussen (Insulele Cook) au lansat un apel pentru ca persoanele infectate cu HIV/SIDA să aibă 

acces la medicamente antiretrovirale la preţuri accesibile. De asemenea, au făcut o declaraţie 

privind situaţia din Niger. Adunarea parlamentară paritară a adoptat o rezoluţie privind situaţia din 

Madagascar. Un raport al biroului privind dreptul la hrană a fost, de asemenea, dat publicităţii la 29 

noiembrie 2009.

De curând, s-a ajuns la un acord privind crearea EURONESC, Adunarea parlamentară a statelor din 

vecinătatea estică a UE, un nou for în care vor fi evocate chestiunile legate de drepturile omului şi 

democraţie în cadrul dialogului interparlamentar.

Comisia pentru dezvoltare desfăşoară reuniuni periodice privind drepturile omului şi alte chestiuni 

specifice precum violenţa împotriva femeilor în situaţii de conflict sau de postconflict sau impactul 

alegerilor prezidenţiale din Afganistan asupra viitorului ţării.

Îngrijorările privind drepturile omului sunt incluse şi în activităţile altor comisii, precum Comisia 

pentru comerţ. În perioada de raportare, sistemul de stimulare comercială din cadrul SGP+ (sistemul 

generalizat de preferinţe) al UE pentru Sri Lanka a fost supus unei examinări amănunţite, din 

perspectiva investigaţiei Comisiei legate de îngrijorările grave cu privire la situaţia drepturilor 

omului din această ţară. 

Observarea alegerilor este o parte a contribuţiei UE la consolidarea drepturilor omului şi a 

democraţiei în ţările din afara UE. Parlamentul European participă activ la misiunile de observare a

alegerilor, trimiţând o delegaţie pentru misiuni de observare pe termen scurt integrate în cadrul 

misiunilor de observare a alegerilor pe termen lung, precum şi prin observatorii-şefi ai misiunilor 

UE de observare a alegerilor, care sunt de regulă membri ai Parlamentului European. În ziua 

alegerilor, membrii Parlamentului European observă desfăşurarea votării şi numărarea voturilor. În 

perioada de raportare, Parlamentul a trimis delegaţii pe termen scurt în ţări din America de Sud 

(Ecuador, Bolivia şi El Salvador), Africa (Rwanda, Angola şi Mozambic), Asia (Bangladesh şi 

Cambodgia), Orientul Mijlociu (Liban) şi zona OSCE (Moldova şi Azerbaidjan). Respectarea 

echilibrului geografic reprezintă, de asemenea, un criteriu de selecţie important pentru Parlament.
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Un element important al activităţii Parlamentului îl reprezintă rezoluţiile privind încălcări specifice 

ale drepturilor omului din anumite ţări şi, în special, cazurile individuale care generează îngrijorare 

şi care sunt discutate în cadrul dezbaterilor lunare în plen privind chestiunile urgente. Consiliul, 

Comisia şi guvernele implicate sunt îndemnate să ia măsuri. Pe lângă rezoluţiile sus-menţionate, 

preşedintele Parlamentului, preşedintele subcomisiei şi preşedinţii delegaţiilor parlamentare 

desfăşoară demersuri periodice. Reacţiile guvernelor sugerează că acestea sunt adesea deosebit de 

sensibile la criticile venite din partea Parlamentului European.

Rezoluţiile Parlamentului European au vizat, printre altele:

· drepturile omului în Kashmirul administrat de India (prezumţii în legătură cu existenţa unor 

gropi comune);

· Tanzania (uciderea albinoşilor);

· Birmania/Myanmar;

· Republica Democratică Congo (ciocniri în zonele de la frontiera estică);

· Venezuela (drepturi civile şi politice);

· Somalia;

· Israel şi teritoriile palestiniene (în special cazul familiei al-Kurd);

· Zimbabwe;

· Kenya (libertatea presei);

· Guineea;

· Thailanda (tratamentul refugiaţilor din Myanmar);

· Sri Lanka;

· Sudan (expulzarea ONG-urilor din Darfur);

· Filipine;

· Guineea-Bissau;

· Irak (situaţia umanitară a rezidenţilor din taberele de refugiaţi de la Ashraf);

· Afganistan (drepturile femeilor);

· Madagascar;

· Iran;

· Laos şi Vietnam;

· Nicaragua;
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· Azerbaidjan (libertatea presei);

· Uganda (discriminare sexuală);

· pedeapsa cu moartea, în special cazul lui Troy Davis (SUA) şi execuţiile din Iran, Nigeria şi 

China (cu trimitere la drepturile persoanelor care aparţin minorităţilor);

· atacurile la adresa apărătorilor drepturilor omului, a jurnaliştilor şi a membrilor opoziţiei 

politice din Rusia (şi rezultatul procesului privind asasinarea Annei Politkovskaia);

· Nicaragua;

· Iran (în special cazurile lui Shirin Ebadi şi Roxanei Saberi);

· Siria (cazul lui Muhannad al-Hassani);

· Kazahstan (cazul lui Evgeni Jovtis);

· Venezuela (cazul lui Manuel Rosales);

Chestiunile referitoare la drepturile omului în cadrul PE sunt de competenţa Comisiei pentru 

libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (LIBE), care se ocupă de situaţia respectării drepturilor 

fundamentale în UE. Comisia pentru afaceri externe şi Subcomisia sa pentru drepturile omului 

cooperează îndeaproape cu această comisie pentru monitorizarea efectelor externe ale politicilor 

interne, îndeosebi cu privire la chestiunile legate de azil şi migraţie. În perioada de raportare, 

comisia LIBE s-a concentrat asupra chestiunilor legate de drepturile omului precum combaterea 

terorismului în Europa, abuzurile sexuale şi exploatarea sexuală a copiilor şi pornografia infantilă, 

precum şi pe prevenirea şi combaterea traficului de persoane. Subcomisia s-a întâlnit recent în 

cadrul unei reuniuni comune cu Comisia pentru libertăţi civile, cu directorul Agenţiei pentru 

Drepturi Fundamentale a UE privind promovarea şi protecţia drepturilor fundamentale.

Pe agenda Parlamentului au figurat adesea discuţii şi schimburi de opinii privind Programul de la 

Stockholm - noul program multianual pentru cooperarea poliţienească şi vamală în UE, servicii de 

salvare, cooperare în materie penală şi civilă, azil, migraţie şi politica în materie de vize pentru 

perioada respectivă. În rezoluţia sa din 25 noiembrie 20091, Parlamentul a subliniat că este necesar 

ca politicile comune ale UE în domeniul combaterii terorismului, criminalităţii organizate, 

imigraţiei ilegale, traficului de persoane şi exploatării sexuale să fie consolidate şi să se menţină un 

echilibru între securitate şi protejarea drepturilor fundamentale. 

  
1 P7_TA(2009)0090, 25 noiembrie 2009
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4. Chestiuni tematice

UE a continuat să îşi dezvolte activitatea conceptuală în domeniul drepturilor omului cu privire la o 

gamă largă de chestiuni. Abordarea UE vizează stabilirea unor termeni pozitivi de dezbatere. UE 

caută să stabilească standarde în funcţie de factorul comun cel mai ridicat, mai degrabă decât în 

funcţie de numitorul comun cel mai scăzut şi se străduieşte să le atingă.

În cadrul activităţii sale tematice în domeniul drepturilor omului, UE utilizează o gamă largă de 

instrumente. Cu privire la anumite chestiuni tematice, identificate ca priorităţi deosebite pentru 

Uniune, UE beneficiază de o serie specifică de instrumente practice care sprijină reprezentanţele UE 

de la faţa locului să realizeze progrese mai însemnate în politica sa privind drepturile omului: 

orientările UE privind drepturile omului.

Chestiuni tematice legate de orientările UE privind drepturile omului

4.1 Pedeapsa cu moartea

UE şi-a consolidat în continuare poziţia de factor instituţional de frunte în combaterea pedepsei cu 

moartea în întreaga lume. Dat fiind faptul că acţiunea sa în domeniu reprezintă o prioritate maximă 

a politicii sale externe privind drepturile omului, UE a continuat să utilizeze toate instrumentele 

diplomatice şi de cooperare de care dispune pentru a acţiona în direcţia abolirii pedepsei cu 

moartea1.

UE are o poziţie fermă şi principială împotriva pedepsei cu moartea. UE consideră că pedeapsa cu 

moartea este o pedeapsă crudă şi inumană care nu reuşeşte să descurajeze comportamentele 

infracţionale şi reprezintă o negare inacceptabilă a demnităţii şi a integrităţii umane. Orice eroare 

judiciară - lucru inevitabil în orice sistem juridic - este ireversibilă. Acolo unde există încă pedeapsa 

cu moartea, UE face un apel la restrângerea progresivă a utilizării acesteia şi insistă ca această 

pedeapsă să fie aplicată potrivit unor standarde minime internaţionale.

  
1 Pentru mai multe informaţii privind politica UE privind pedeapsa cu moartea, a se vedea:

http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/adp/index_en.htm
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Orientările UE privind politica UE faţă de ţările din afara UE privind pedeapsa cu moartea1, 

revizuite în 2008, rămân un instrument esenţial pentru o acţiune sistematică. Pe această bază, UE a 

salutat faptul că, în 2009, Burundi şi Togo, precum şi statul New Mexico din SUA au hotărât să 

abolească pedeapsa cu moartea, precum şi faptul că alte ţări au făcut progrese către un moratoriu, 

urmând tendinţa generală către abolire.

În mod similar, UE a deplâns continuarea utilizării pe scară largă a pedepsei cu moartea în anumite 

ţări, dar şi-a reafirmat intenţia de a îşi continua eforturile în vederea încurajării ţărilor care o menţin 

să abolească pedeapsa cu moartea. În plus, UE a întreprins demersuri într-un număr important de 

ţări pe baza standardelor minime definite de dreptul internaţional şi de Orientările UE privind 

pedeapsa cu moartea, inclusiv în cazuri în care sunt implicaţi minori, persoane cu afecţiuni psihice, 

în sentinţele de lapidare şi în cazuri de încălcare a principiului celor mai grave infracţiuni.

UE a continuat să evoce această chestiune în toate forurile relevante, în special ONU şi OSCE. UE 

a jucat un rol esenţial în adoptarea Rezoluţiei 63/168 (18 decembrie 2008) a Adunării generale a 

ONU care reafirmă apelul la un moratoriu privind utilizarea pedepsei cu moartea. Rezoluţia a fost 

aprobată cu 106 de voturi pentru, o cifră care confirmă consolidarea progresivă a opiniei publice 

mondiale împotriva pedepsei cu moartea. Ca în fiecare an, la 10 octombrie UE a sărbătorit, 

împreună cu Consiliul Europei, Ziua Europeană împotriva Pedepsei cu Moartea la aceeaşi dată cu 

Ziua Mondială împotriva Pedepsei cu Moartea. Delegaţiile UE din întreaga lume au organizat cu 

acest prilej numeroase seminare, conferinţe de presă, expoziţii şi evenimente. De asemenea, UE şi-a 

subliniat sprijinul acordat celui de al doilea Protocol opţional la Pactul internaţional cu privire la 

drepturile civile şi politice cu ocazia celei de a douăzecea aniversări a protocolului, în 2009, şi va 

continua să încurajeze statele să îl ratifice.

  
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/10015.en08.pdf 
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UE rămâne în continuare principalul donator pentru eforturile organizaţiilor societăţii civile din 

întreaga lume în direcţia abolirii pedepsei cu moartea. De fapt, abolirea pedepsei cu moartea 

reprezintă una dintre priorităţile tematice în cadrul IEDDO. Bazându-se pe rezultatele însemnate din 

anii anteriori, IEDDO a alocat în 2009 peste 8 milioane de EUR pentru şaisprezece proiecte 

aboliţioniste din întreaga lume. Proiectele monitorizează condiţiile în care este utilizată pedeapsa cu 

moartea şi aplicarea standardelor minime internaţionale. De asemenea, acestea oferă asistenţă 

deţinuţilor, sprijină reforma juridică şi constituţională în vederea restricţionării sau abolirii pedepsei 

cu moartea şi promovează semnarea, ratificarea şi punerea în aplicare a celui de al doilea Protocol 

opţional la Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice (sau a altor instrumente 

regionale similare). În plus, acestea desfăşoară programe de formare, cercetare şi elaborează studii, 

organizează acţiuni de promovare în rândul publicului, organizează campanii de sensibilizare, 

consolidează capacităţile şi dezvoltă abordări ştiinţifice pentru a face cunoscute erorile judiciare.

4.2 Tortura şi alte tratamente sau pedepse cu cruzime, inumane sau degradante

În acord cu orientările UE privind tortura (adoptate în aprilie 2001 şi actualizate în 2008)1, UE şi-a 

confirmat rolul de conducere şi acţiunea globală de combatere a torturii şi a altor forme de rele 

tratamente prin iniţiative în cadrul forurilor internaţionale, prin demersuri bilaterale în ţări din afara 

UE şi printr-un sprijin substanţial pentru proiecte elaborate de organizaţiile societăţii civile din acest 

domeniu2. 

În timpul celei de a 63-a şi a celei de a 64-a sesiuni a Adunării generale a ONU (AG a ONU), 

statele membre ale UE au cosponsorizat o rezoluţie privind tortura şi alte tratamente sau pedepse cu 

cruzime, inumane şi degradante, care a fost adoptată prin consens3. În declaraţiile sale din cadrul 

sesiunii AG a ONU, UE a reiterat interdicţia absolută a torturii şi a altor forme de rele tratamente 

din dreptul internaţional. De asemenea, statele membre ale UE au cosponsorizat o rezoluţie privind 

tortura şi relele tratamente în cadrul Consiliului pentru Drepturile Omului în martie 2009, care se 

axează pe rolul şi responsabilitatea personalului medical şi de îngrijire în protecţia prizonierilor şi a 

deţinuţilor împotriva torturii şi a altor forme de rele tratamente4.

  
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/8590.en08.pdf 
2 Pentru mai multe informaţii privind politica UE în domeniul prevenirii torturii şi reabilitării 

victimelor, a se vedea: 
http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/torture/index_en.htm

3 A se vedea Rezoluţia UNGA 63/166 la adresa http://www.un.org/ga/63/resolutions.shtml
4 A se vedea Rezoluţia CDO 10/24 la adresa 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/10session/resolutions.htm
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În declaraţia sa anuală cu ocazia Zilei Internaţionale pentru Sprijinirea Victimelor Torturii, din 26 

iunie 20091, UE a subliniat prioritatea acordată eradicării globale a torturii şi reabilitării depline a 

victimelor torturii şi a reiterat condamnarea oricărei acţiuni care vizează legalizarea sau autorizarea 

torturii şi a altor forme de rele tratamente. UE a subliniat importanţa deosebită pe care o acordă 

rolului ONU în combaterea torturii şi în sprijinirea victimelor şi şi-a subliniat sprijinul pentru 

raportorul special al ONU privind tortura, pentru OHCHR, pentru Comisia ONU împotriva torturii, 

pentru Subcomisia privind prevenirea torturii, pentru Fondul de contribuţii voluntare al Organizaţiei 

Naţiunilor Unite pentru victimele torturii şi pentru alte mecanisme care au contribuţii importante în 

domeniu, cum ar fi Comitetului european pentru prevenirea torturii (CPT) al Consiliului Europei2.

UE a salutat ratificarea Protocolului opţional la Convenţia internaţională împotriva torturii şi a altor 

tratamente sau pedepse cu cruzime, inumane sau degradante (OPCAT) în ultimul an de către 

Azerbaidjan, Bosnia şi Herţegovina, Chile, Kazahstan, Republica Kârgâzstan, Liban, Muntenegru, 

Nicaragua şi Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei şi a încurajat toate statele să semneze şi să 

ratifice OPCAT. În prezent, există 64 de semnatari şi 50 de state părţi la OPCAT, cu 13 state 

membre ale UE având statut de stat parte; alte opt state membre ale UE au semnat protocolul3 În 

prima jumătate a anului 2009, UE a desfăşurat o campanie de demersuri în ţările din cadrul 

Parteneriatului estic, Rusia şi Asia Centrală pentru a le încuraja să se alăture OPCAT şi să pună 

efectiv în aplicare protocolul.

  
1 http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/hr/news215.pdf
2 Pentru organismele relevante ale ONU, a se vedea http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/; 

pentru CPT, a se vedea: http://www.cpt.coe.int/
3 http://www2.ohchr.org/english/bodies/ratification/9.htm
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În acord cu Orientările UE privind tortura, UE a continuat să îşi manifeste activ îngrijorarea cu 

privire la tortură în ţările din afara UE prin dialog politic şi prin demersuri. Astfel de contacte -

confidenţiale sau publice, în funcţie de caz - vizează atât chestiunile legate de tortură şi cazuri 

individuale din anumite ţări, cât şi chestiuni mai generale. În perioada de raportare, UE a continuat 

să se ocupe de cazurile individuale într-o serie de ţări, inclusiv Iran, Irak, Zimbabwe, China, 

Bangladesh şi Sudan. UE a evocat permanent situaţia torturii şi a relelor tratamente în toate 

dialogurile periodice privind drepturile omului cu ţările din afara UE. Chestiunea torturii şi a relelor 

tratamente a fost evocată şi în cadrul unor seminare ale societăţii civile, organizate în completarea 

acestor dialoguri privind drepturile omului, şi în cadrul mai multor subcomitete PEV privind 

drepturile omului. De exemplu, primul dialog UE-UA al societăţii civile privind drepturile omului, 

desfăşurat la Bruxelles la 16-17 aprilie 2009, s-a axat pe „combaterea torturii în Africa şi în UE, pe 

baza instrumentelor şi instituţiilor africane şi ale UE în domeniul drepturilor omului”, şi a făcut o 

serie de recomandări în domeniu1. În scopul facilitării unui dialog informat, UE şi-a continuat 

sistemul de raportare confidenţială periodică privind drepturile omului, inclusiv tortura, de către 

şefii de misiune din ţările din afara UE. UE a făcut o serie de declaraţii legate de tortură, inclusiv în 

cadrul forurilor multilaterale precum ONU şi OSCE.

În 2009, UE a lansat o reflecţie internă privind modul de consolidare a Subcomitetului ONU privind 

prevenirea torturii (SPT). În proces au fost implicaţi preşedintele şi membrii SPT, precum şi 

OHCHR. În decembrie 2009, UE a lansat prima etapă a iniţiativei destinate consolidării punerii în 

aplicare la nivel local a orientărilor UE privind tortura.

4.3 Drepturile copilului

Obiectivul principal al politicii externe a UE privind drepturile omului în domeniul drepturilor 

copilului este respectarea prioritară a promovării şi protecţiei tuturor drepturilor copilului în relaţiile 

externe ale UE, pe baza unei acţiuni susţinute şi sistematice.

  
1 http://africa-eu-partnership.org/pdf/090511_joint_press_release_version_finale.pdf
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UE a elaborat numeroase instrumente politice pentru promovarea şi protecţia drepturilor copilului în 

relaţiile sale externe1. Comunicarea Comisiei intitulată „Către o strategie europeană în domeniul 

drepturilor copilului2” (2006) a marcat lansarea unei strategii UE pe termen lung de promovare şi de 

protecţie a drepturilor copilului în relaţiile interne şi externe ale UE. În 2008-2009, Comisia 

Europeană a înregistrat progrese în elaborarea strategiei examinând domeniile prioritare pentru 

viitoarea intervenţie a UE. În plus, UNICEF a fost însărcinat cu pregătirea unui set de instrumente 

pentru specialiştii UE cu privire la modalităţile de integrare eficientă a drepturilor copilului în 

acţiunile politice, juridice, bugetare şi de programare. 

Orientările UE privind drepturile copilului3 (2007) promovează drepturile copilului în întreaga lume 

prin punerea în aplicare a Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului şi a protocoalelor sale 

opţionale şi prin asigurarea faptului că în toate politicile şi acţiunile UE sunt luaţi în considerare 

copiii. Combaterea violenţei împotriva copiilor a fost aleasă ca domeniu principal pentru punerea în 

aplicare a orientărilor. Au fost selecţionate zece ţări-pilot, în strânsă cooperare cu UNICEF şi cu 

societatea civilă: Armenia – Barbados – Brazilia – Ghana – India – Iran – Iordania – Kenya - Maroc 

– Federaţia Rusă. În timpul preşedinţiei cehe, au fost elaborate strategii de punere în aplicare 

personalizate care răspund necesităţilor specifice ţărilor-pilot, iar punerea lor în aplicare a fost 

lansată în a doua jumătate a anului 2009.

Comunicarea Comisiei „Copiii ocupă un loc special în acţiunile externe ale Uniunii Europene”4

(2008) şi planul de acţiune ataşat identifică cadrul politic, instrumentele de programare şi principiile 

de orientare pentru înregistrarea de progrese cu privire la drepturile copilului în domeniile prioritare 

alese. În urma comunicării, Consiliul UE a adoptat Concluziile privind combaterea muncii copiilor 

(mai 2008), destinate consolidării politicii externe extinse a UE privind drepturile copilului cu un 

accent deosebit pe dimensiunile umanitară şi de dezvoltare. Pe baza concluziilor, Consiliul a 

solicitat Comisiei pregătirea unui studiu cu privire la măsuri, inclusiv măsuri legate de comerţ, 

pentru combaterea muncii copiilor în 2010.

  
1 Pentru mai multe informaţii privind drepturile copilului în relaţiile externe ale UE, a se vedea: 

http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/child/index_en.htm
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006DC0367:EN:NOT
3 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/16031.07.pdf
4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0055:FIN:EN:PDF
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UE dispune de o serie de instrumente pentru urmărirea politicii sale privind drepturile copilului.

Dialogul politic oferă posibilitatea promovării ratificării şi implementării eficiente a instrumentelor 

internaţionale pertinente privind drepturile copilului. În 2008-2009, drepturile copilului au fost 

incluse periodic pe ordinea de zi a dialogurilor politice cu ţări din afara UE şi în special pe ordinea 

de zi a dialogurilor şi consultărilor privind drepturile omului.

Cooperarea bilaterală şi multilaterală trebuie să ţină seama pe deplin de drepturile copilului. UE s-a 

implicat activ în promovarea drepturilor copilului în diferitele foruri ale ONU. În martie 2009, UE a 

propus (împreună cu GRULAC) o rezoluţie tematică privind participarea copiilor în cadrul celei de 

a zecea sesiuni a Consiliului pentru Drepturile Omului şi rezoluţii-omnibuz în cadrul celei de a 63-a 

şi al celei de a 64-a sesiuni ale AG a ONU. Aceasta din urmă a fost, pentru prima dată, aprobată 

fără votare. În plus, în cadrul celei de a zecea sesiuni a Consiliului pentru Drepturile Omului al 

ONU, UE a participat la un eveniment de o zi privind drepturile copilului. UE a sprijinit, de 

asemenea, activitatea Martei Santos Pais în calitate de nou reprezentant special al ONU al 

secretarului-general privind violenţa împotriva copiilor, numită în 2009.

A fost dezvoltată în continuare coordonarea cu organizaţiile internaţionale şi cu societatea civilă.

Comisia Europeană a organizat o serie de evenimente pentru a consulta diferite părţi interesate cu 

privire la priorităţile politice şi la punerea în aplicare a politicii. Au avut loc două evenimente la 

nivel înalt, şi anume Forumul european privind drepturile copilului cu tema „munca copiilor”, care 

s-a axat pentru prima dată pe relaţiile externe ale UE (Bruxelles, iunie 2009); şi, împreună cu 

preşedinţia suedeză, cel de al unsprezecelea Forum UE-ONG privind drepturile omului1 pe tema 

combaterii violenţei împotriva copiilor (Stockholm, iulie 2009).

În plus, UE a întreprins o serie de iniţiative în vederea sensibilizării cu privire la promovarea şi la 

protecţia drepturilor copilului şi în vederea asigurării unei vizibilităţi corespunzătoare a acţiunii UE 

în domeniu. Câteva exemple de astfel de proiecte: Educaţia în domeniul drepturilor omului cu 

privire la drepturile copilului la nivel primar (martie 2009); conferinţa privind drepturile copilului la 

centrul de informare AIDCO din Bruxelles (aprilie 2009); participarea vicepreşedintelui Barrot şi a 

comisarilor Ferrero-Waldner şi Michel la „Raportul privind situaţia copiilor în lume” al Unicef (mai 

2009); formarea privind drepturile copilului pentru personalul instituţiilor europene şi al statelor 

membre (iunie 2008, martie 2009).

  
1 http://www.humanrightsngoforum.eu/
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Cu ocazia celei de a douăzecea aniversări a Convenţiei ONU privind drepturile copilului (20 

noiembrie 2009), Comisia Europeană a organizat o serie de activităţi la Bruxelles, precum şi o 

campanie la nivel mondial împreună cu UNICEF şi Centrul regional de informare pentru Europa de 

Vest al ONU (UNRIC). Manifestările şi activităţile au inclus o expoziţie de fotografie sub 

patronajul comisarului Ferrero-Waldner, o proiecţie de film, o manifestare de o zi pentru public, o 

declaraţie comună a vicepreşedintelui Barrot şi a comisarilor Ferrero-Waldner şi de Gucht, precum 

şi manifestări locale organizate de delegaţii în întreaga lume. 

UE a organizat local evenimente în ţări din afara UE, inclusiv conferinţe la nivel înalt cu preşedinţi 

de stat, prime doamne, miniştri; conferinţe cu ONG-uri specializate; dezbateri pe secţiuni deschise 

publicului larg, evenimente cu participare masivă a copiilor, conferinţe de presă care au beneficiat 

de o publicitate largă în mass-media, lansarea unor site-uri internet conviviale pentru copii, 

diseminarea largă de materiale publicitare, lansarea unor cereri de propuneri locale ale IEDDO.

Cooperarea pentru dezvoltare este încă un instrument puternic utilizat pentru promovarea şi 

protecţia drepturilor copilului. În cadrul IEDDO au fost selecţionate cinci proiecte, care abordează 

diferite aspecte ale violenţei împotriva copiilor pentru punerea în aplicare a orientărilor UE privind 

drepturile copilului în 20091. În cadrul programului tematic „Investiţii în capitalul uman”, Comisia 

a lansat în octombrie 2009 o cerere de propuneri axată pe participarea copiilor (11 milioane EUR).

Alte proiecte au fost sprijinite de Comisie prin diferite finanţări geografice. 
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4.4 Copiii şi conflictele armate

UE acordă o prioritate ridicată ajutării copiilor asociaţi conflictelor armate. Orientările UE privind 

copiii afectaţi de conflictele armate (adoptate în 2003 şi revizuite în 2008) cuprind angajamentul EU 

de a aborda impactul conflictelor armate asupra copiilor într-un mod cuprinzător. Acest lucru se 

realizează prin monitorizare şi raportare de către şefii de misiune UE, de către comandanţii militari 

şi de către reprezentanţii speciali; prin iniţiative diplomatice; prin dialog politic; prin cooperare 

multilaterală; şi prin gestionarea crizelor. UE se concentrează pe punerea în aplicare a orientărilor în 

19 ţări sau teritorii prioritare: Afganistan - Burundi - Ciad - Columbia - RDC - Côte d'Ivoire - Haiti 

- Irak - Israel - Liban - Liberia - Myanmar - Nepal - Teritoriile Palestiniene Ocupate - Filipine -

Somalia - Sri Lanka - Sudan - Uganda.

Lista ţărilor prioritare ale UE este conformă cu lista prioritară a reprezentantului special al ONU 

pentru copiii afectaţi de conflictele armate. În 2009, preşedinţia cehă a UE a iniţiat un proces de 

evaluare a diferitelor strategii de punere în aplicare privind ţările prioritare pentru a determina cele 

mai bune practici şi a utiliza concluziile desprinse, precum şi pentru a elabora recomandări pentru 

acţiunile viitoare. Punerea în aplicare a orientărilor a fost însoţită de proiecte concrete. În 2008, 

primele proiecte de sprijinire a punerii în aplicare a orientărilor au fost selecţionate în cadrul 

programului „Investiţii în capitalul uman”. În plus, în 2009, a fost lansată o cerere de propuneri 

IEDDO cu un accent deosebit pe 19 ţări prioritare. Au fost selecţionate cinci proiecte de sprijinire a 

protecţiei copiilor în conflictele armate, de reabilitare şi reintegrare socială a copiilor afectaţi de 

conflictele armate şi de consolidare a capacităţilor de monitorizare şi de raportare a încălcărilor 

drepturilor copiilor în timpul conflictelor pentru a îi aduce pe infractori în faţa justiţiei.

UE a încercat să coopereze mai mult şi mai strâns cu ONU şi în special cu reprezentantul special al 

Secretarului General al ONU pentru copii şi conflictele armate, cu grupul de lucru al Consiliului de 

Securitate al ONU privind copiii şi conflictele armate şi cu mecanismul de monitorizare şi raportare 

instituit în temeiul Rezoluţiei 1612. De asemenea, UE a salutat şi sprijinit noua Rezoluţie 1882 

(2009) a Consiliului de Securitate al ONU, care consolidează şi mai mult protecţia copiilor afectaţi 

de conflictele armate prin extinderea mecanismului de monitorizare şi de raportare a cazurilor de 

ucidere şi mutilare a copiilor, de viol şi a altor forme de violenţă sexuală împotriva copiilor.
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4.5 Apărătorii drepturilor omului

Sprijinirea apărătorilor drepturilor omului este un element tradiţional al politicii UE în domeniul 

drepturilor omului, care se bazează pe declaraţia ONU privind apărătorii drepturilor omului din 

1998.

În perioada de raportare, au apărut noi motive de îngrijorare în urma cazurilor de hărţuire crescândă 

a apărătorilor drepturilor omului, de condamnare publică a activităţii lor, de închidere a birourilor, 

de arestări arbitrare, de absenţă a proceselor echitabile,de introducere a unor legi destinate 

împiedicării activităţii ONG-urilor, de atacuri la adresa libertăţii de exprimare şi de utilizare a noilor 

tehnologii pentru sancţionarea apărătorilor. Ca răspuns, UE a continuat să protejeze femeile şi 

bărbaţii care apără şi promovează drepturile universale ale omului. În perioada de raportare, UE a 

făcut 46 de declaraţii publice, în special privind asasinarea lui Stanislav Markelov şi a Anastasiei 

Baburova în Rusia, privind detenţia arbitrară a Roxanei Saberi şi a lui Abdolfattah Soltani în Iran şi 

privind procesul lui Liu Xiaobo în China. UE a continuat să sprijine cauza a sute de apărători în 

cadrul dialogurilor privind drepturile omului şi prin zeci de demersuri sau anchete neoficiale ale 

reprezentanţilor locali ai UE. 

O realizare esenţială în perioada de raportare a fost revizuirea Orientărilor privind apărătorii 

drepturilor omului1. În decembrie 2008 şi în urma procesului de „evaluare intermediară” care a 

debutat în timpul preşedinţiei slovene, Consiliul UE a convenit asupra revizuirii textului iniţial, 

ţinând seama de o serie de propuneri destinate îmbunătăţirii rezultatelor concrete ale orientărilor şi 

obţinerii de rezultate mai bune. Procesul a ţinut cont de opiniile societăţii civile, care a fost 

consultată îndeaproape şi care reprezintă un partener-cheie în asigurarea reuşitei punerii în aplicare 

a orientărilor. 

  
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/GuidelinesDefenders.pdf
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Principalele îmbunătăţiri ale orientărilor revizuite sunt legate de elaborarea unor strategii locale de 

punere în aplicare; au fost adoptate peste 60 de astfel de strategii. Potrivit orientărilor revizuite, 

strategiile locale ar trebui elaborate de misiunile UE care implică apărători ai drepturilor omului. Ar 

trebui organizată, o dată pe an, o reuniune a apărătorilor drepturilor omului şi diplomaţilor, ar trebui 

consolidată coordonarea şi împărtăşirea informaţiilor şi, după caz, ar trebui numit un ofiţer de 

legătură cu apărătorii. Acest lucru s-a realizat într-o serie de ţări, dar sunt necesare eforturi în 

continuare. În plus, UE şi-a reiterat angajamentul de a vizita apărătorii în arest sau în arest la 

domiciliu, a oferit în continuare o recunoaştere vizibilă a apărătorilor şi a activităţii acestora, iar 

diplomaţii UE au participat ca observatori la procesele acestora. Eforturile de formare a 

personalului misiunilor UE au continuat în scopul unei sensibilizări sporite a acestuia şi al 

operaţionalizării orientărilor, după caz. Posibilitatea eliberării vizelor de urgenţă apărătorilor 

drepturilor omului aflaţi în pericol şi facilitarea primirii temporare a acestora în state membre ale 

UE a fost, de asemenea, convenită de statele membre şi inclusă în orientările revizuite.

Orientările privind apărătorii drepturilor omului au continuat să fie punctul central de referinţă în 

cadrul contactelor cu ţări din afara UE la toate nivelurile, în special în timpul tuturor dialogurilor 

privind drepturile omului, precum şi în cadrul forurilor multilaterale privind drepturile omului, în 

scopul consolidării dreptului la apărarea drepturilor omului. UE a continuat să evoce cauzele 

apărătorilor drepturilor omului în cadrul dialogurilor politice cu ţări din afara UE şi a continuat să 

facă declaraţii în sprijinul activităţii acestora, inclusiv în cazurile în care apărătorii au fost reţinuţi, 

hărţuiţi sau asasinaţi. 

UE a acordat un sprijin public puternic procedurilor speciale ale Consiliului ONU pentru Drepturile 

Omului, în special raportorului special pentru apărătorii drepturilor omului şi mecanismelor 

regionale corespunzătoare de protecţie a apărătorilor drepturilor omului. De asemenea, UE participă 

la reuniuni de coordonare cu alte organizaţii internaţionale şi cu deţinători de mandate care se ocupă 

de chestiunea apărătorilor drepturilor omului în scopul consolidării acţiunii internaţionale legată de 

activitatea acestora. 
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UE a sporit ajutorul financiar acordat unor organizaţii care apără sau sprijină activitatea apărătorilor 

drepturilor omului, în special prin IEDDO. În perioada de raportare, peste 10 milioane de EUR au 

fost alocate pentru finanţarea unor proiecte cu 11 ONG-uri specializate în sprijinirea apărătorilor 

drepturilor omului la nivel regional şi/sau mondial. Activităţile au inclus organizarea unor formări 

privind chestiuni juridice şi de securitate, intervenţii urgente şi misiuni la faţa locului pentru a rupe 

izolarea apărătorilor hărţuiţi şi pentru a le sprijini capacităţile de acţiune, linii telefonice cu apel 

gratuit pentru sprijinirea apărătorilor drepturilor omului aflaţi în pericol imediat, sprijin direct 

acordat apărătorilor drepturilor omului (asigurarea unor veste antiglonţ şi căşti, relocarea în alte ţări, 

consiliere juridică, îngrijire medicală etc.).

4.6 Drepturile femeilor

În decembrie 2008, Consiliul UE a adoptat un nou set de linii directoare privind violenţele 

împotriva femeilor şi combaterea tuturor formelor de discriminare la adresa femeilor1. Aceste noi 

orientări evidenţiază chestiunea drepturilor femeii ca o prioritate a politicii externe a EU în 

domeniul drepturilor omului şi stabileşte o strategie pe termen lung în acest domeniu. Ca parte a 

punerii în aplicare a acestor orientări, UE se implică sistematic împreună cu ţări partenere şi cu 

organizaţii regionale partenere în combaterea violenţei împotriva femeilor şi fetelor şi a 

discriminării femeilor în general2. 

În perioada de raportare, au avut loc discuţii privind drepturile femeilor în cadrul mai multor 

dialoguri şi consultări privind drepturile omului cu Egipt, Liban, Maroc, Autoritatea Palestiniană şi 

Federaţia Rusă. Un exemplu de discuţii la nivel ministerial privind consolidarea rolului femeii în 

societate este conferinţa ministerială organizată la Marrakech la 11-12 noiembrie 2009, în cadrul 

Uniunii pentru Mediterana3.

  
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/16173cor.en08.pdf
2 Pentru mai multe informaţii privind drepturile femeilor în cadrul politicii externe a UE, a se 

vedea: http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/women/index_en.htm
3 http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/women/index_en.htm
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Punerea în aplicare a acestui set de orientări implică un rol important al delegaţiilor UE şi al 

ambasadelor statelor membre ale UE în ţările din afara UE. Reprezentanţii UE din 88 de ţări din 

afara UE au analizat deja situaţia drepturilor femeilor la faţa locului şi au propus acţiuni UE atât 

prin instrumente politice, cât şi prin instrumente financiare pentru perioada 2009-2010. Aceste 

analize ale situaţiei drepturilor femeilor realizate la faţa locului beneficiază de contactele cu

guvernele partenere, precum şi cu organizaţiile societăţii civile, cu reprezentanţii locali ai UNIFEM 

şi UNFP, precum şi de participarea directă a funcţionarilor UE la procesele apărătorilor drepturilor 

omului. Mai mult, UE ia în considerare rapoartele privind situaţia drepturilor femeilor, precum 

observaţiile finale ale CEDAW, constatările legate de comunicările individuale în temeiul 

protocolului său opţional şi rapoartele în urma vizitelor în ţară ale raportorului special al ONU 

privind violenţa împotriva femeilor. 

Ca parte a punerii în aplicare a orientărilor privind drepturile femeilor, UE a sprijinit o serie de 

activităţi ale organizaţiilor societăţii civile de monitorizare a punerii în aplicare a CEDAW şi de 

sensibilizare cu privire la aceasta, în special prin IEDDO. În 2008-2009, IEDDO a oferit sprijin 

permanent activităţii societăţii civile de eradicare a discriminării de gen, inclusiv a violenţei de gen.

Acest lucru s-a realizat prin două tipuri de acţiuni: pe de o parte, asigurându-se că perspectiva de 

gen este luată în considerare în mod corespunzător în toate cererile de propuneri şi în proiectele 

selecţionate (adică integrarea sistematică a principiului egalităţii între femei şi bărbaţi în elaborarea, 

punerea în aplicare şi monitorizarea proiectelor); şi, pe de altă parte, prin sprijinirea unor acţiuni 

specifice care vizează drepturile femeilor şi combaterea tuturor formelor de violenţă împotriva 

femeilor şi fetelor, în special în cadrul sistemelor de ajutor pentru fiecare ţară (CBSS). Până în 

aprilie 2009, erau în curs 33 de proiecte privind drepturile femeilor finanţate de IEDDO, însumând 

4,4 milioane EUR. 

Cel de al zecelea Forum anual UE-ONG1 privind drepturile omului „Egalitatea în acţiune: a pune 

capăt discriminărilor împotriva femeilor” s-a desfăşurat la 10-11 decembrie 2008 la Paris, în Franţa.

  
1 http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/docs/10th_eungo_forum_report_en.pdf
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În cadrul ONU, UE a continuat să promoveze consolidarea capacităţii ONU de a promova egalitatea 

de gen şi responsabilizarea femeilor şi a salutat finalizarea unui acord privind instituirea unei noi 

entităţi a ONU cu privire la egalitatea de gen. UE a fost un susţinător activ al unei rezoluţii privind 

prevenirea violenţei împotriva femeilor în cadrul Consiliului pentru Drepturile Omului. De 

asemenea, UE a participat activ la cea de a 53-a sesiune a Comisiei pentru statutul femeilor, care s-a 

axat pe „Repartizarea echitabilă a responsabilităţilor între femei şi bărbaţi, inclusiv îngrijirea în 

contextul HIV/SIDA”.

La 18 decembrie 2009, Catherine Ashton, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe şi 

politica de securitate, a făcut o declaraţie cu ocazia celei de a 30-a aniversări a CEDAW.

Studii de caz: acţiunea IEDDO privind drepturile femeii şi egalitatea de gen

În Pakistan, proiectul Război împotriva violului, lansat în 2008, abordează chestiunea sensibilă a 

violenţei sexuale în oraşul Karachi printr-o abordare cuprinzătoare: pe lângă extinderea serviciilor 

de consiliere juridică a victimelor violurilor şi urmărirea celerităţii actului de justiţie, acesta 

abordează şi chestiunea sprijinului acordat victimelor de instituţiile statului, inclusiv de forţele de 

poliţie şi de serviciile medicale (femei) şi sensibilizarea în rândul comunităţilor şi în mass-media.

Rezultatele acestui proiect pe trei ani vor viza reabilitarea, justiţia, prevenirea şi sensibilizarea, 

precum şi cercetarea care urmează să fie folosită pentru un lobby mai eficient cu privire la acest 

subiect.

În Mexic, IEDDO a sprijinit centrul Fray Julián Garcés şi partenerul acestuia, Colectivo Mujer y 

Utopía, în proiectul lor pe 18 luni destinat încetării violenţei împotriva femeilor şi fetelor şi 

traficului de femei din statul Tlaxcala. Pentru a spori numărul de urmăriri penale în cazuri de 

violenţă împotriva femeilor din acest stat, proiectul vizează sensibilizarea publicului cu privire la 

necesitatea ca femeile şi bărbaţii să denunţe asemenea cazuri. Prin campanii publice şi ateliere de 

consolidare a capacităţi comunităţii, proiectul încearcă să învingă teama şi reticenţa care sunt 

identificate ca principalul motiv pentru care victimele violenţei nu solicită măsuri reparatorii, 

precum şi sensibilizarea autorităţilor publice care se ocupă de victimele violenţei sexuale.

Activităţile de lobby pe lângă autorităţi şi o campanie de strângere de semnături ale cetăţenilor 

pentru promovarea adoptării unei legi naţionale împotriva traficului de persoane vor completa 

abordarea generală a acestei chestiuni sensibile în cadrul proiectului.
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În Rwanda, una dintre priorităţile IEDDO s-a axat pe promovarea drepturilor femeilor. În 

consecinţă, ONG-ul „Solidaritate feminină împotriva sărăciei (Solifem)” a primit finanţări din 2008 

încoace pentru a combate practicile tradiţionale şi tribale dăunătoare care subminează drepturile 

femeilor. Acest obiectiv va fi atins prin implicarea autorităţilor tradiţionale, a judecătorilor, a 

păstrătorilor tradiţiilor şi a ONG-urilor de femei din zona rurală prin formări şi prin sensibilizarea 

comunităţilor.

4.7 Femeile, pacea şi securitatea

UE a militat consecvent pentru punerea în aplicare cuprinzătoare a programului cu două obiective 

stabilit prin Rezoluţia 1325 (2000) a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea şi 

securitatea, şi anume prevenirea violenţei împotriva femeilor în situaţii de criză şi promovarea 

participării femeilor la consolidarea păcii. Pentru consolidarea acţiunii la nivelul UE în acest 

domeniu, Consiliul UE a adoptat la 8 decembrie 2008 „abordarea cuprinzătoare a UE privind 

femeile, pacea şi securitatea”. Abordarea cuprinzătoare vizează toate acţiunile UE aflate de-a lungul 

procesului de desfăşurare a conflictului, de la prevenirea conflictului la gestionarea crizelor, 

consolidarea păcii şi reconstrucţia pe termen lung. În primul rând, acest document de politică 

vizează îmbunătăţirea răspunsului UE la rezoluţia 1325 şi la rezoluţiile ulterioare privind femeile, 

pacea şi securitatea, de exemplu prin îmbunătăţirea posibilităţilor de formare ale funcţionarilor UE 

care lucrează la faţa locului sau la sediul central şi ale personalului misiunilor şi operaţiilor PSAC.

În al doilea rând, abordarea cuprinzătoare angajează UE să continue promovarea la nivel 

internaţional a agendei privind femeile, pacea şi securitatea. În special, UE a lansat propunerea ca 

ONU să organizeze în 2010 o conferinţă ministerială de revizuire a rezoluţiei 1325.

În scopul monitorizării punerii în aplicare a abordării cuprinzătoare, funcţionari UE şi experţi din 

statele membre ale UE participă periodic la grupuri operative ad hoc ale UE privind femeile, pacea 

şi securitatea. În februarie 2009, acest grup operativ a lansat procesul de elaborare a unui mecanism 

privind responsabilitatea şi a unor indicatori ai politicii UE cu privire la femei, pace şi securitate, 

prin consultări cu societatea civilă.
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În perioada de raportare, în acord cu rezultatele preconizate ale abordării cuprinzătoare a UE 

privind femeile, pacea şi securitatea, UE a organizat la 2 octombrie 2009 primul schimb anual al 

statelor membre ale EU privind femeile, pacea şi securitatea, dedicat elaborării şi implementării 

politicilor şi planurilor de acţiune naţionale privind rezoluţia 1325. La reuniune au asistat şi 

reprezentanţi ai Uniunii Africane şi reprezentanţi din Liberia, Bosnia şi Herţegovina şi Nepal. 

Preşedinţia suedeză a UE a realizat un studiu amplu la nivelul tuturor statelor membre ale UE 

pentru a vedea cum se desfăşoară formarea în domeniul egalităţii de gen a personalului PSAC. În 

continuarea acestei iniţiative, UE elaborează în prezent cerinţele de bază pentru un modul de 

formare în domeniul egalităţii de gen pentru personalul PSAC. UE a organizat la 9 noiembrie 2009 

la Bruxelles o primă reuniune a consilierilor PSAC în materie de egalitate de gen în scopul realizării 

unui schimb de cele mai bune practici şi al discutării provocărilor similare. Comisia Europeană a 

organizat la sfârşitul lui septembrie 2009 o formare de trei zile privind rolul fundamental al 

cooperării pentru dezvoltare a UE în promovarea punerii în aplicare a Rezoluţiei 1325.

Domeniul femeilor, păcii şi securităţii face obiectul unor schimburi şi cooperări intense între UE şi 

Uniunea Africană. La 27 februarie 2009, UE şi Uniunea Africană au organizat în comun la New 

York evenimentul „Consolidarea dialogului şi colaborării dintre ONU şi organizaţiile regionale 

pentru consolidarea punerii în aplicare a Rezoluţiilor 1325 şi 1820 ale Consiliului de Securitate”. 

Această iniţiativă a fost urmată, la 25 septembrie 2009, de un mic dejun la nivel înalt organizat de 

UE, ONU şi Uniunea Africană în marja săptămânii ministeriale a Adunării generale a ONU, care s-

a axat pe eforturile organizaţiilor regionale de punere în aplicare a rezoluţiei 1325.

Cooperarea cu organizaţiile societăţii civile este fundamentală pentru politica UE privind femeile, 

pacea şi securitatea. UE a continuat să acorde sprijin organizaţiilor specializate în domeniul

femeilor, păcii şi securităţii, în special prin intermediul IEDDO, al programului tematic „Investiţii 

în capitalul uman” şi al Instrumentului de stabilitate cu iniţiativa sa „Iniţiativa pentru consolidarea 

păcii”.
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Alte chestiuni tematice

4.8 CPI şi combaterea impunităţii

Combaterea impunităţii pentru „infracţiuni internaţionale grave” precum genocidul, crimele 

împotriva umanităţii - inclusiv tortura - şi crimele de război reprezintă o piatră de temelie a 

abordării UE în domeniul consolidării şi menţinerii păcii, al justiţiei internaţionale şi al statului de 

drept. În acest scop, UE a continuat să acorde un sprijin puternic - politic, financiar şi tehnic -

funcţionării eficiente a Curţii Penale Internaţionale (CPI) şi a altor instanţe penale, de exemplu,

tribunalele internaţionale ad hoc pentru Fosta Iugoslavie şi Rwanda, Curtea Specială pentru Sierra 

Leone, aşa-numitul Tribunal pentru Khmerii Roşii şi Tribunalul Special pentru Liban. De 

asemenea, UE şi-a menţinut asistenţa destinată reconstrucţiei şi consolidării statului de drept la 

nivel naţional. 

Sprijinul acordat de UE Curţii Penale Internaţionale (CPI) a rămas puternic şi ferm prin politicile 

externe ale UE, atât în cadrul PESC, cât şi în cadrul PSAC. Comunitatea ONG-urilor a rămas un 

aliat preţios în această privinţă. Cu ocazia celei de a zecea aniversări a Statutului de la Roma al CPI 

(17 iulie 2008), UE şi-a reafirmat sprijinul pentru CPI şi a declarat că nu se poate obţine o pace 

durabilă fără tragerea la răspundere penală a celor responsabili de cele mai grave infracţiuni 

internaţionale.

În acord cu Poziţia comună a UE1 din 2003, CPI a figurat pe ordinea de zi a principalelor reuniuni 

la nivel înalt şi dialoguri politice cu ţări din afara UE în perioada de raportare. Prin declaraţiile 

sale, UE a făcut un apel la încetarea impunităţii autorilor infracţiunilor celor mai grave comise în 

ţările vizate şi a invitat toate statele să predea persoanele pentru care au fost emise mandate de 

arestare pentru ca justiţia să îşi poată urma cursul. CPI s-a aflat deosebit de des pe ordinea de zi a 

discuţiilor cu Uniunea Africană. 

  
1 Poziţia comună a Consiliului din 16 iunie 2003, JO C 150, 18.6.2003, p. 67
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Un sistem eficient de justiţie internaţională se bazează pe participarea cea mai largă cu putinţă a 

statelor la Statutul de la Roma. Odată cu ratificarea de către Chile şi Republica Cehă, numărul de 

state părţi a ajuns la 110. UE rămâne hotărâtă să promoveze universalitatea ca parte a 

angajamentului său ferm faţă de Curte şi realizează acest lucru prin demersuri diplomatice, prin 

inserarea unor clauze în acordurile UE cu ţări din afara UE, prin sprijinirea Curţii şi a societăţii 

civile. 

Ţările în care UE întreprinde demersuri pentru promovarea universalităţii şi integrităţii 

Statutului de la Roma în perioada de raportare:

Algeria, Azerbaidjan, Bahrain, Bangladesh, Camerun, Capul Verde, Chile, Egipt, El Salvador, 

Guatemala, Haiti, Indonezia, Jamaica, Kazahstan, Kuweit, Republica Kârgâzstan, Laos, Liban, 

Malaysia, Monaco, Moldova, Maroc, Mozambic, Nicaragua, Nepal, Filipine, Singapore, Saint 

Lucia, Ucraina, Emiratele Arabe Unite, Vietnam.

Până acum, Acordul de la Cotonou revizuit din 2005, care se aplică unui număr de 751 de ţări din 

Africa, Caraibi şi Pacific şi respectiv, UE, este singurul instrument obligatoriu care cuprinde o 

clauză legată de CPI2. Cu toate acestea, o clauză CPI a fost convenită în alte acorduri de 

parteneriat şi cooperare (APC), acorduri pentru comerţ, dezvoltare şi cooperare (TDCA) şi acorduri 

de asociere cu Indonezia, Coreea de Sud, Africa de Sud, Ucraina şi Irak. Sunt în negociere clauze 

CPI în cadrul APC şi al acordurilor de asociere cu Singapore, Thailanda, Malaysia, Filipine, Brunei 

Darussalam, Vietnam, China, Rusia şi America Centrală şi în cadrul acordului-cadru cu Libia. 

TDCA cu Africa de Sud a fost semnat în septembrie 2009, iar APC cu Indonezia în noiembrie 2009.

  
1 Guineea Ecuatorială, Africa de Sud şi Sudan nu au ratificat acordul. La 8 decembrie 2009, 

Consiliul a aprobat un proiect de scrisoare care urmează să fie trimisă grupului de state ACP, 
în care se subliniază implicaţiile pe care le poate avea neratificarea acordului revizuit de 
parteneriat ACP-UE (Cotonou). Cuba nu a semnat acordul.

2 Articolul 11 din acordul de la Cotonou (JO L 317, 15.12.2000, p. 3-353, modificat prin JO L 
209, 11.9.2005, p. 27-64)
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În cadrul poziţiei comune a UE şi a planului de acţiune din 20041, UE a iniţiat eforturi comune sau 

coordonate cu state din afara UE în vederea consolidării universalităţii şi protejării integrităţii CPI2.

Date fiind cadrele speciale pentru cooperarea cu privire la CPI care există cu Canada, Japonia, 

Australia, Brazilia şi clauza CPI cu Africa de Sud din noiembrie 2008, UE a dezvoltat un parteneriat 

cu aceste ţări pentru promovarea eficientă a Curţii.

UE analizează şi activitatea internă necesară în ceea ce priveşte punerea în aplicare a Statutului de 

la Roma. În decembrie 2009, Consiliul European a adoptat3 noul program multianual cunoscut sub 

numele de Program de la Stockholm4, pentru perioada 2010-2014. Programul invită instituţiile UE 

să sprijine şi să promoveze în continuare activitatea UE şi a statelor membre împotriva impunităţii 

şi să lupte împotriva crimelor de genocid, a crimelor împotriva umanităţii şi a crimelor de război; şi, 

în acest context, să promoveze cooperarea între statele membre şi CPI. Statele membre sunt 

încurajate să dezvolte schimburi de informaţii judiciare şi de cele mai bune practici în legătură cu 

urmărirea penală a acestor infracţiuni prin reţeaua europeană de puncte de contact în ceea ce 

priveşte persoanele care se fac vinovate de genocid, de crime împotriva umanităţii şi de crime de 

război. 

  
1 Planul de acţiune pentru continuarea poziţiei comune privind Curtea Penală Internaţională

doc. 5742/04
2 Planul de acţiune, alineatul (4) („statele părţi trebuie să promoveze proactiv universalitatea”), 

(6) litera (d) („eforturile trebuie să includă… oferirea de asistenţă tehnică sau financiară”), 
litera (e) („organizarea şi sprijinirea… conferinţelor… destinate promovării ratificării şi 
punerii în aplicare depline, precum şi sprijinirea Statutului de la Roma”) şi litera (f) 
(diseminarea largă a informaţiilor despre Curte şi rolul acesteia, inclusiv prin… invitarea 
reprezentanţilor Curţii… să ia cuvântul în cadrul unor manifestări naţionale, regionale şi 
internaţionale”). 

3 EUCO 6/09
4 17024/09
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Reţeaua europeană de puncte de contact1 cu privire la persoanele care se fac vinovate de genocid, 

de crime împotriva umanităţii şi de crime de război (reţeaua genocid) este o reţea de procurori 

naţionali specializaţi în aceste infracţiuni. În general, aceasta se reuneşte o dată la şase luni la sediul 

Eurojust, unitatea de cooperare judiciară a UE cu sediul la Haga. Procurorii se întâlnesc pentru 

schimburi de bune practici, pentru schimburi de informaţii practice şi pentru a primi informaţii 

actualizate de la Eurojust şi de la alte surse cum ar fi CPI. Cea de a şaptea reuniune (decembrie 

2009) a fost dedicată rolului şi sarcinilor reţelei genocid în cadrul noii Decizii privind Eurojust2, 

care prevede că reţeaua are un secretariat permanent în cadrul Eurojust. Reuniunea anterioară 

(aprilie 2009) a fost dedicată cooperării dintre statele membre pentru asigurarea stabilirii 

răspunderii persoanelor bănuite de a fi comis infracţiunea de genocid în Rwanda şi cooperării cu 

instanţele internaţionale în vederea strategiei de încheiere a mandatului tribunalului. 

Studii de caz: sprijinul UE acordat campaniilor societăţii civile de sprijinire a CPI

· Coaliţia pentru Curtea Penală Internaţională este o reţea mondială care include circa 2 500 de 

organizaţii din întreaga lume care acţionează în parteneriat în vederea consolidării cooperării 

internaţionale cu CPI. Activităţile includ coordonarea campaniilor de susţinere naţionale, 

regionale şi mondiale privind ratificarea Statutului de la Roma, monitorizarea şi raportarea 

activităţilor CPI şi acordarea de asistenţă tehnică şi consolidarea capacităţii.

· Parlamentarii pentru acţiune globală (PGA) este o asociaţie compusă din membrii 

parlamentelor naţionale (sau regionale) din întreaga lume care convin să contribuie la o 

agendă comună, bazată pe drepturile omului. Una dintre principalele activităţi ale PGA este 

utilizarea statutului de membru al parlamentarilor naţionali pentru activităţi de lobby în 

vederea ratificării Statutului de la Roma, a legislaţiei complementare şi pentru punerea în 

aplicare a angajamentelor internaţionale în domeniul justiţiei de către guverne. 

Măsuri specifice de sprijinire a creării şi iniţierii activităţii unor tribunale cu caracter internaţional 

au fost avute în vedere în mod deosebit în cadrul Instrumentului de stabilitate (IdS) pentru 

asigurarea responsabilităţii în lume şi pentru a contribui la reconcilierea socială.

  
1 Decizia 2002/494/JAI a Consiliului
2 Decizia 2009/426/JAI a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind consolidarea Eurojust şi 

de modificare a Deciziei 2002/187/JAI de instituire a Eurojust în scopul consolidării luptei 
împotriva formelor grave de criminalitate
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Un alt instrument naţional în combaterea impunităţii este exercitarea jurisdicţiei universale. În urma 

acuzaţiilor formulate de UA cu privire la abuzuri legate de acest instrument, în noiembrie 2008, UE 

şi UA au convenit1 să instituie un grup de experţi pentru a clarifica înţelegerea principiului 

jurisdicţiei universale atât de către partea africană, cât şi de către UE. Activitatea grupului a fost 

sprijinită în cadrul Instrumentului de stabilitate al UE şi raportul a fost prezentat în aprilie 20092.

Unele proiecte din cadrul Fondului european de dezvoltare şi al Instrumentului de stabilitate s-au 

ocupat direct de justiţia penală şi de tranziţie în Rwanda, RDC, Sierra Leone, Somalia, Zimbabwe, 

Sudan, Senegal, Insulele Solomon, Timorul de Est şi Republica Centrafricană. Acestea au acoperit 

o serie întreagă de activităţi, de exemplu în Rwanda, de la un proiect mai mic prin care societatea 

civilă va fi sprijinită pentru monitorizarea şi promovarea proceselor din cadrul tribunalelor 

tradiţionale Gaçaça, până la sprijinul bugetar sectorial pentru strategia ruandeză pentru sectorul 

justiţiei, reconcilierii, legii şi ordinii. În Insulele Solomon, UE a sprijinit instituirea unui proces 

credibil pentru Comisia adevăr şi reconciliere ca o cale către justiţie pentru încălcările trecute ale 

drepturilor omului, proces a cărui activitate beneficiază în prezent de un răspuns internaţional 

coordonat. UE, un factor major de sprijinire a reformei justiţiei în RDC, a continuat să abordeze 

chestiunea impunităţii în legătură cu violenţa sexuală în partea de est a RDC. De asemenea, a 

examinat posibila cooperare cu CPI în această chestiune. 

4.9 Drepturile omului şi terorismul

UE acordă o importanţă deosebită garantării protecţiei depline şi efective a drepturilor omului şi a 

libertăţilor fundamentale în Europa şi în întreaga lume în contextul luptei împotriva terorismului. 

Măsurile eficiente împotriva terorismului şi protecţia drepturilor omului nu sunt obiective 

contradictorii, dimpotrivă, ele sunt complementare şi se susţin reciproc. Angajamentul strategic al 

UE, definit în strategia de luptă împotriva terorismului, este extrem de clar în acest sens: „Să lupte 

împotriva terorismului la nivel mondial respectând totodată drepturile omului şi să sporească 

securitatea în Europa, permiţându-le cetăţenilor Uniunii să trăiască într-un spaţiu de libertate, 

securitate şi justiţie.”

  
1 Reuniunea troicii ministeriale UE-UA
2 Doc. 8672/1/09
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În declaraţiile sale din cadrul diferitelor foruri ale ONU, UE a reafirmat importanţa asigurării 

respectării drepturilor omului în combaterea terorismului. În cadrul celui de al şaselea Comitet 

privind măsurile de eliminare a terorismului internaţional al AG a ONU, din 6 octombrie 2009, UE 

a notat că toate măsurile împotriva terorismului trebuie luate în conformitate cu dreptul 

internaţional, inclusiv cu dreptul internaţional al drepturilor omului, cu dreptul internaţional al 

refugiaţilor şi cu dreptul internaţional umanitar. Confruntate cu provocarea terorismului, 

democraţiile nu ar trebui nicicând să îşi compromită valorile fundamentale. Preşedinţia a notat că 

UE a încurajat o integrare aprofundată a elementelor legate de drepturile omului în activitatea 

Comitetului pentru combaterea terorismului şi a Direcţiei executive pentru combaterea terorismului 

cu statele membre ale ONU.

La 23 ianuarie 2009, preşedinţia UE a făcut o declaraţie în care a salutat decizia preşedintelui 

Obama de a semna decretele prezidenţiale care vor duce la închiderea centrului de detenţie de la 

Guantánamo Bay în termen de un an şi renunţarea la tehnicile dure de interogare utilizate înainte cu 

suspecţii de terorism. Statele membre ale UE au colaborat ulterior cu Statele Unite pentru a stabili 

un cadru de sprijinire a închiderii Guantánamo. La 4 iunie 2009, Consiliul UE a adoptat concluzii 

care au salutat decizia preşedintelui Obama de a închide centrul de detenţie de la Guantánamo Bay 

şi de a cere revizuirea politicilor de detenţie, de judecare, de transfer şi de interogare în combaterea 

terorismului. Concluziile au luat act de solicitarea guvernului Statelor Unite privind acordarea de 

asistenţă în vederea găsirii unor soluţii de găzduire pentru persoanele cărora li s-a acordat aprobarea 

de eliberare şi care, din motive întemeiate, nu se pot întoarce în ţara lor de origine, dar şi-au 

exprimat dorinţa de a fi primite de unul dintre statele membre ale UE sau de una dintre ţările 

asociate spaţiului Schengen, Concluziile au invitat statele membre dispuse să primească foşti 

deţinuţi să aibă în vedere acceptarea acestor persoane şi, în acest scop, să stabilească un mecanism 

de schimb de informaţii între statele membre cu privire la foştii deţinuţi.
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La 15 iunie 2009, UE şi statele sale membre şi Statele Unite au adoptat o declaraţie comună cu 

privire la închiderea centrului de detenţie de la Guantánamo Bay şi la viitoarea cooperare în 

domeniul combaterii terorismului. Declaraţia a salutat voinţa fermă a Statelor Unite de a închide 

Guantánamo şi alte măsuri întreprinse, inclusiv revizuirea profundă a politicilor de detenţie, 

transfer, judecare şi interogare ale SUA în cadrul luptei împotriva terorismului şi transparenţa 

sporită în ceea ce priveşte practicile anterioare referitoare la aceste politici, precum şi eliminarea 

centrelor de detenţie secrete. Declaraţia comună a reafirmat faptul că responsabilitatea primară în 

ceea ce priveşte închiderea Guantánamo şi găsirea unor reşedinţe pentru foştii deţinuţi le revine 

Statelor Unite. Declaraţia a reamintit solicitarea SUA privind acordarea de asistenţă în vederea 

găsirii unor soluţii de găzduire pentru persoanele cărora li s-a acordat aprobarea de eliberare din 

Guantánamo şi a notat că, în speranţa că vor fi abordate chestiunile politice de bază, UE şi statele 

sale membre doresc să ajute SUA să întoarcă această pagină. În acest context, anumite state 

membre şi-au exprimat disponibilitatea de a acorda sprijin pentru primirea anumitor foşti deţinuţi 

din centrul de detenţie de la Guantánamo, de la caz la caz. Declaraţia a stabilit un cadru convenit 

pentru primirea de către statele membre a unor foşti deţinuţi de la Guantánamo. 

Statele membre ale UE au continuat dialogul cu consilierul juridic al Departamentului de Stat al 

SUA privind dreptul internaţional şi diferitele aspecte ale eforturilor de luptă împotriva 

terorismului. Declaraţia comună UE-SUA a subliniat importanţa aprofundării dialogului privind 

principiile juridice internaţionale relevante pentru combaterea terorismului. Declaraţia a notat că 

dialogul cu consilierul juridic al Departamentului de Stat al SUA va continua. 



8363/1/10 REV 1 AI/lv 76
ANEXĂ DG E/HR RO

4.10 Libertatea de exprimare inclusiv „noile mass-media”

Plecând de la importanţa fundamentală acordată de UE libertăţii de exprimare, s-a acordat o atenţie 

sporită raportului dintre libertatea de exprimare şi noile tehnologii. Libertatea de exprimare include 

dreptul de a căuta, a primi şi a împărtăşi informaţii şi idei prin orice mediu. Libertatea de opinie şi 

de exprimare se aplică şi internetului. Această opinie este împământenită şi a fost pronunţată în mai 

multe rânduri de o serie de organisme, inclusiv Comitetul pentru Drepturile Omului, organismul 

Pactului internaţional cu privire la drepturile civile şi politice. Totuşi, astfel cum prevede pactul, 

exercitarea libertăţilor comportă obligaţii şi răspunderi speciale legate de respectarea drepturilor 

altora. Libertatea de exprimare, prin intermediul internetului sau în alte mass-media, trebuie văzută 

prin urmare din perspectiva garanţiilor privind protecţia copilului împotriva exploatării şi a 

garanţiilor împotriva incitării la infracţiuni motivate de ură.

În cadrul celei de a douăsprezecea sesiuni din octombrie 2009, Consiliul pentru Drepturile Omului 

al ONU a adoptat prin consens o rezoluţie privind libertatea de opinie şi de exprimare 

(A/HRC/RES/12/16), care recunoaşte importanţa internetului în exercitarea, promovarea şi protecţia 

dreptului la libertatea de opinie şi de exprimare şi şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la cenzurarea 

utilizatorilor internetului. De asemenea, a recunoscut responsabilităţile care decurg din libertatea de 

exprimare, astfel cum prevede articolul 19 din PIDCP.

Noile tehnologii oferă persoanelor un acces fără precedent la informaţii privind drepturile omului şi

capacitatea de a face cunoscute abuzurile în întreaga lume. Internetul promovează libertatea de 

opinie şi de exprimare. De asemenea, oferă posibilitatea promovării altor drepturi ale omului, 

precum educaţia şi participarea la procesele democratice.

În mod regretabil, restricţiile şi limitările utilizării unor astfel de tehnologii au apărut ca un obstacol 

major în calea respectării drepturilor omului, subminând potenţialul tehnologiilor de a promova 

libertatea de exprimare. Restricţiile îmbracă numeroase forme: monitorizarea utilizării traficului 

internet şi email; cenzurarea site-urilor web prin eliminarea anumitor site-uri sau prin filtrarea 

conţinutului; şi hărţuirea, persecuţia şi chiar detenţia şi încarcerarea persoanelor care utilizează 

internetul pentru a îşi exercita libertatea de opinie şi de exprimare. 
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UE a fost, de asemenea, îngrijorată de faptul că statele utilizează tehnici tot mai sofisticate de 

monitorizare a activităţilor pe internet, iar detenţia sau chiar încarcerarea bloggerilor s-a întâmplat 

în mai multe ţări. Acest lucru încalcă dreptul la caracterul privat al corespondenţei. 

În ultimul an, UE şi-a consolidat eforturile în domeniu, accentuând sensibilizarea în cadrul forurilor 

internaţionale şi transmiţând poziţia UE ţărilor care aplică restricţii abuzive cu privire la internet şi 

la alte noi tehnologii. S-a acordat o atenţie deosebită domeniului guvernării internetului, cu privire 

la care UE a depus eforturi concertate în vederea integrării perspectivei drepturilor omului, inclusiv 

în declaraţiile UE în cadrul Forumului pentru guvernarea internetului1 din noiembrie 2009 şi în 

eforturile sale de a asigura continuarea forumului.

4.11 Libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie

Politica UE în domeniul drepturilor omului cuprinde libertatea de gândire, de conştiinţă, precum şi 

libertatea de religie sau de credinţă, care este consacrată în diferite instrumente internaţionale 

privind drepturile omului. Concluziile Consiliului (noiembrie 2009) au subliniat importanţa 

strategică a libertăţii religioase sau de credinţă şi a combaterii intoleranţei religioase şi au reafirmat 

intenţia de a continua să acorde prioritate acestei chestiuni ca parte a politicii UE în domeniul 

drepturilor omului. Pe baza unei evaluări în curs a iniţiativelor existente, UE are în vedere măsuri 

practice suplimentare de combatere a intoleranţei religioase şi de promovare a libertăţii religioase 

sau de credinţă în întreaga lume. 

Libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie este evocată la nivel bilateral cu o serie de ţări la 

diferite niveluri ale dialogului politic, inclusiv în dialogurile şi consultările privind drepturile 

omului. UE îşi exprimă îngrijorarea cu privire la libertatea religioasă şi intoleranţa şi discriminarea 

asociate prin demersuri, declaraţii publice şi concluzii ale Consiliului, cum a fost cazul pentru Iran 

şi Irak. UE susţine respectarea deplină a libertăţii de gândire şi de conştiinţă, în acord cu standardele 

internaţionale. 

  
1 http://www.intgovforum.org/cms/
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UE acţionează împotriva intoleranţei şi discriminării bazate pe religie sau credinţă, în special în 

forurile ONU şi OSCE. În cadrul OSCE, UE a contribuit la dezvoltarea în continuare a 

angajamentelor privind libertatea de religie sau de credinţă. UE şi-a exprimat îngrijorarea în cadrul 

Consiliului permanent al OSCE atunci când propuneri legislative din anumite state din Asia 

Centrale nu au întrunit standardele OSCE privind libertatea de religie sau de credinţă.

UE a introdus în cadrul celei de a 63-a şi celei de a 64-a sesiuni a AG a ONU rezoluţia sa obişnuită 

privind eliminarea tuturor formelor de intoleranţă bazată pe religie sau credinţă (63/181; 64/L.39), 

care a fost adoptată fără votare. În cadrul Consiliului pentru Drepturile Omului, UE a sprijinit 

mandatul reînnoit al raportorului special al ONU pentru libertatea de religie sau de credinţă. Pe baza 

raportului raportorului special, UE a susţinut o rezoluţie (10/25) privind discriminarea bazată pe 

religie sau credinţă şi impactul acesteia asupra posibilităţii de a beneficia de drepturi economice, 

sociale şi culturale. 

Ca şi în anii anteriori, UE a votat împotriva Rezoluţiei AG a ONU privind combaterea defăimării 

religiilor (63/171 şi 64/L.27) datorită îngrijorării sale cu privire la abordarea generală, la cadrul 

conceptual şi la terminologia rezoluţiei. Potrivit UE, conceptul de defăimare a religiilor limitează 

grav libertatea de exprimare şi pune în pericol însăşi deschiderea şi toleranţa care permit oamenilor 

de credinţe diferite să coexiste şi să îşi practice credinţa fără teamă. Este esenţial să se facă 

distincţia între criticarea religiilor sau credinţelor şi incitarea la ură religioasă. UE crede cu tărie că 

acest concept de defăimare a religiilor nu este în acord cu dreptul drepturilor omului. Dreptul 

internaţional al drepturilor omului apără persoanele individuale în exerciţiul libertăţilor lor şi nu 

apără şi nici nu ar trebui să apere sistemele religioase sau de credinţă ca atare. 

De asemenea, UE este implicată în diferite iniţiative de promovare a toleranţei religioase şi a 

înţelegerii interculturale. De exemplu, procesul ASEM (Reuniunea Asia-Europa) este angajat în 

promovarea dialogului şi în consolidarea armoniei între diferitele religii şi credinţe. Republica 

Coreea şi Finlanda au găzduit împreună cel de al cincilea dialog interconfesional ASEM privind 

„Aplanarea divergenţelor prin dialogul interconfesional”1, care a avut loc la Seoul la 23-25 

septembrie 2009. Din 2005, aceste reuniuni de dialog au analizat diferite religii, credinţe şi societăţi 

în încercarea de a reconcilia diferenţele şi de a genera un consens general de respect şi înţelegere 

transculturală. 

  
1 Cel de al cincilea dialog interconfesional ASEM: http://ifd2009korea.com/
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În cadrul IEDDO, UE sprijină proiecte ale societăţii civile din întreaga lume de combatere a 

rasismului, xenofobiei şi discriminării din orice motiv, inclusiv din motive de religie sau de 

credinţă. De exemplu, părţile interesate la nivel local au fost ajutate să aplaneze divergenţele 

sociale, politice şi religioase în Serbia. Tot cu sprijinul IEDDO, participarea persoanelor aparţinând 

tuturor minorităţilor etnice şi religioase a fost promovată în vederea creării unui mediu favorabil 

drepturilor omului în Sri Lanka. 

4.12 Drepturile omului şi afacerile

Această perioadă a cunoscut o serie de evoluţii importante ale politicii UE cu privire la 

responsabilitatea socială a întreprinderilor (RSI). În martie 2009, Comisia a convocat o reuniune 

plenară a „Forumului diferitelor părţi interesate cu privire la RSI” pentru un schimb de experienţă 

între UE şi părţile interesate. În noiembrie 2009, preşedinţia suedeză a organizat o conferinţă a 

diferitelor părţi interesate pentru a discuta răspunsul UE la recomandările făcute de profesorul John 

Ruggie, reprezentantul special al ONU privind drepturile omului şi corporaţiile transnaţionale, 

precum şi alte întreprinderi. Consiliul UE a subliniat rolul important şi tot mai accentuat al 

întreprinderilor în îndeplinirea respectării depline a drepturilor omului şi şi-a exprimat sprijinul 

deplin pentru activitatea profesorului Ruggie. Acest lucru este important şi în raport cu punerea în 

aplicare a unei strategii de ieşire durabilă din recenta criză economică şi financiară internaţională. În 

special, Consiliul a început să analizeze implicaţiile activităţii profesorului Ruggie pentru politica 

externă şi de securitate a UE.

În decembrie 2009, Comisia Europeană a lansat un studiu privind cadrul juridic în domeniul 

drepturilor omului şi al mediului aplicabil companiilor cu sediul în UE care operează în afara UE: 

În acelaşi timp, Comisia a lansat şi un studiu complementar privind exemple practice ale modului în 

care companiile îşi administrează relaţiile în cadrul lanţului de aprovizionare şi al raportării RSI, 

precum şi o evaluare a costurilor şi beneficiilor legate de considerentele sociale în cadrul achiziţiilor 

publice. De asemenea, Comisia a continuat să promoveze activ procesul Kimberly privind 

diamantele de război şi a început să se implice în procesul de revizuire a Orientărilor OCDE privind 

întreprinderile multinaţionale. În contextul parteneriatului energetic UE-Africa, semnat la 8 

septembrie 2009, UE a lansat un apel pentru ca mai multe ţări să devină membre ale Iniţiativei 

pentru transparenţa în industriile extractive (EITI) şi pentru ca acestea să îşi elaboreze propriile 

orientări privind transparenţa pentru societăţile din industriile extractive.
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4.13 Sprijinirea democraţiei

Promovarea democraţiei este o piatră de temelie a politicilor şi a acţiunii externe ale UE. 

Consolidarea procedurilor şi instituţiilor democratice şi promovarea statului de drept şi a drepturilor 

omului sunt obiective-cheie ale parteneriatului UE cu ţările din afara UE. 

Consiliul a adoptat la 17 noiembrie 2009 Concluziile privind sprijinirea democraţiei în relaţiile 

externe ale UE1. Concluziile solicitau Comisiei şi Secretariatului Consiliului punerea în aplicare, pe 

baza unor ţări-pilot, a recomandărilor cuprinse în „documentul comun al Comisiei şi al 

Secretariatului General al Consiliului privind consolidarea democraţiei în relaţiile externe ale UE2”.

Aceste recomandări propun adoptarea unei abordări adaptate fiecărei ţări, ţinând seama ca punct de 

plecare de situaţia specifică, de istoria, geografia şi cultura ţării, Gradul de ambiţie va fi determinat 

ţinând seama de strategia generală a UE cu privire la o regiune dată, de disponibilitatea şi de 

angajamentul conducerii politice a ţării de a progresa către democraţie şi de nivelul de aşteptare al 

societăţii civile şi politice. După aceea, va fi elaborată o combinaţie adecvată de instrumente pentru 

a răspunde situaţiei specifice din fiecare ţară, în funcţie de gradul la care a ajuns deja ţara respectivă 

pe calea spre democraţie.

Dialogul şi parteneriatul reprezintă principiile de orientare, pe baza recunoaşterii faptului că 

parteneriatele reale bazate pe dialog şi consultare asigură asumarea proceselor democratice. În mod 

evident, acest lucru nu implică faptul că UE se abate de la principiile şi obiectivele sale sau este 

dispusă să negocieze cu privire la acestea, ci faptul că iniţiază un dialog între egali, fără o atitudine 

condescendentă, cu privire la aspectele pentru care se pot înregistra progrese şi cu privire la cea mai 

bună modalitate de asistare a punerii în aplicare a obligaţiilor internaţionale asumate de state într-un 

mod suveran (convenţii ONU, pacte etc.), inclusiv prin împărtăşirea celor mai bune practici 

regionale. 

  
1 16081/09
2 [SEC(2009) 1095 final din 27 iulie 2009] 
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Dialogul cu alţi parteneri - ONU, organizaţii regionale, donatori multilaterali şi bilaterali - este 

esenţială pentru realizarea principiilor de la Paris şi Accra1, evitând dublarea în rândul donatorilor şi 

maximizând impactul în folosul întregii populaţii.

4.14 Sprijinirea alegerilor

Alegerile sunt un exemplu al drepturilor omului în acţiune. Un proces electoral democratic este 

parte a creării unui sistem de guvernare care poate asigura respectarea drepturilor omului şi a 

statului de drept, contribuind prin aceasta la prevenirea conflictelor violente. Alegerile nu oferă 

oamenilor în toate cazurile o posibilitate reală de a îşi alege liber reprezentanţii. Tranziţia 

democratică este un proces deosebit de complex, strâns legat de evoluţiile politicilor sociale, 

economice, culturale şi de securitate. Prin urmare, pentru a sprijini desfăşurarea unor alegeri reale, 

democratice, UE a oferit sprijin electoral unui număr însemnat de ţări partenere.

UE este unul dintre actorii globali de frunte în privinţa sprijinirii alegerilor; abordarea utilizată este 

descrisă în Comunicarea Comisiei privind asistenţa electorală şi observarea alegerilor2. Principalele 

componente ale sprijinului electoral al UE sunt asistenţa electorală şi misiunile de observare a 

alegerilor (MOA). Există complementarităţi importante între obiectivele acestor activităţi, având în 

vedere că rezultatul proiectelor de asistenţă electorală şi recomandările MOA sunt integrate în 

viitoarea asistenţă electorală şi în sprijinul democratic mai larg.

Observarea alegerilor

Observarea alegerilor de către UE, în special observarea pe termen lung, oferă o posibilitate 

specifică de evaluare a procesului electoral în conformitate cu standardele internaţionale şi cu cele 

mai bune practici pentru alegeri cu adevărat democratice. Standardele internaţionale instituite prin 

tratate juridice internaţionale şi regionale şi prin angajamentele politice asumate de ţările care 

găzduiesc observatori includ principiile universale care se aplică desfăşurării alegerilor, cum ar fi 

libertăţile fundamentale şi drepturile politice, astfel cum figurează în Declaraţia Universală a 

Drepturilor Omului şi în Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice.

  
1 http://www.oecd.org/document/18/0,2340,en_2649_3236398_35401554_1_1_1_1,00.html
2 COM (2000) 191; aprobată de Consiliu şi de Parlamentul European în 2001.
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Standardele internaţionale pentru alegeri democratice includ în primul rând dreptul de a participa la 

guvernare prin intermediul:

· alegerilor periodice

· alegerilor reale
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· votului universal

· votului egal

· dreptului de a candida

· dreptului la vot

· dreptului la vot secret

· liberei exprimări a voinţei alegătorilor

În plus, standardele internaţionale se întemeiază pe libertatea de exprimare, libertatea de asociere, 

libertatea de întrunire, libertatea de circulaţie, dreptul de a nu fi discriminat şi dreptul la un recurs 

efectiv.

MOA ale UE evaluează, de asemenea, măsura în care alegerile s-au desfăşurat în conformitate cu 

practicile alegerilor democratice, cum ar fi transparenţa procesului electoral; imparţialitatea în 

gestionarea alegerilor şi în folosirea resurselor statului; accesul echitabil la mass-media publică şi 

acoperirea echilibrată din partea acestora.

UE urmăreşte constant cele mai înalte standarde pentru observarea alegerilor. În perioada de 

raportare, Comisia Europeană a asigurat distribuirea pe scară largă a noilor manuale UE care 

detaliază, printre altele, modul în care standardele şi cele mai bune practici internaţionale pentru 

alegeri trebuie utilizate în observarea alegerilor de către UE.

„Manualul UE pentru observarea alegerilor”1oferă o imagine de ansamblu a metodologiei MOA ale 

UE, cu accentul pe modul în care sunt folosite standardele internaţionale în evaluare şi raportare. 

Manualul explică şi modul în care MOA ale UE sunt planificate, desfăşurate şi puse în aplicare.

„Culegerea de standarde internaţionale pentru alegeri”2 subliniază obligaţiile şi angajamentele 

asumate de fiecare stat prin semnarea instrumentelor internaţionale şi regionale. Prin acest 

document se va intensifica trimiterea la standardele internaţionale pentru alegeri în evaluarea şi 

raportarea MOA ale UE, precum şi în activitatea altor observatori internaţionali şi interni şi a altor 

factori implicaţi în alegeri.

  
1 http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/election_observation/docs/

handbook_en.pdf
2 http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/election_observation/docs/

compendium_en.pdf
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Consolidarea abordării europene a observării alegerilor în rândul specialiştilor din UE şi cu ţările 

partenere ale UE reprezintă o prioritate pentru UE. În perioada de raportare, a fost lansat proiectul 

NEEDS în vederea derulării unei formări cuprinzătoare a membrilor echipelor centrale ale MOA ale 

UE şi a observatorilor pe termen lung, precum şi în vederea organizării unor reuniuni regionale şi a 

asistenţei tehnice pentru observatorii locali. Prin intermediul proiectului NEEDS, au fost formaţi 

peste 100 de observatori şi experţi electorali şi au avut loc patru evenimente implicând reţele 

regionale de observatori naţionali la Johannesburg, la Bangkok, în Costa Rica şi la Bucureşti.

De asemenea, în perioada 1-2 decembrie 2009, Comisia a organizat la Bruxelles o informare pentru 

toţi observatorii şi experţii care au lucrat pentru UE în domeniul alegerilor în 2009 pentru a face 

schimb de experienţă şi a desprinde concluzii pentru viitor.

MOA ale UE

Din 2000, au fost desfăşurate aproximativ 80 de misiuni de observare a alegerilor ale UE şi 15 

misiuni de experţi la alegeri pe toate continentele, cu excepţia regiunii OSCE. Nu au fost 

desfăşurate MOA ale UE în Europa şi Asia Centrală, având în vedere că un proces credibil de 

observare a alegerilor este desfăşurat în prezent în aceste regiuni de către Biroul pentru instituţii 

democratice şi drepturile omului al Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa 

(OSCE/BIDDO) cu sprijinul observatorilor detaşaţi de statele membre, al delegaţiilor de observatori 

ai Parlamentului European şi, în situaţii excepţionale, cu sprijinul Comisiei prin Instrumentul de 

stabilitate şi IEDDO.

Între iulie 2008 şi decembrie 2009, au fost desfăşurate 16 MOA ale UE, cu finanţare IEDDO. Toate 

misiunile aderă la Declaraţia de principii privind observarea internaţională a alegerilor, adoptată de 

Organizaţia Naţiunilor Unite în octombrie 2005 şi aprobată de Comisia Europeană şi de 

Parlamentul European1.

  
1 http://ec.europa.eu/europeaid/observer/declaration_of_principles_code_of_conduct_en.pdf
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UE a făcut eforturi deosebite pentru a ţine seama de constatările şi recomandările MOA ale EU, în 

special prin includerea lor în declaraţii ale UE, în dialogul politic, în programele de cooperare, 

inclusiv în programarea IEDDO. Ca parte a acestor eforturi, şefii observatorilor EOM ale UE 

trebuie să prezinte un raport final al MOA unei mari varietăţi de interlocutori din ţara în care au 

observat alegerile.

Obiectivele MOA ale UE sunt:

· evaluarea conformităţii modului de desfăşurare a alegerilor cu standardele şi cele mai bune 

practici internaţionale pentru alegeri democratice;

· prevenirea/reducerea fraudei electorale şi a neregulilor;

· prevenirea/reducerea actelor de violenţă şi de intimidare;

· consolidarea încrederii adversarilor politici, a societăţii civile şi a electoratului de a participa 

la alegeri;

· oferirea unei imagini a unui întreg evantai de aspecte ce ţin de democratizare, precum 

independenţa şi modul în care acţionează sistemul judiciar, precum şi respectarea în general a 

drepturilor omului; şi

· elaborarea de recomandări în vederea ameliorării cadrului alegerilor şi a mediului democratic.
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MOA ale UE desfăşurate în perioada iulie 2008 - decembrie 2009 (16 misiuni)1:

Cambodgia Alegeri parlamentare 27 iulie 2008

Angola Alegeri legislative 5 septembrie 2008

Rwanda Alegeri legislative 15 septembrie 2008

Ecuador Referendum constituţional 28 septembrie 2008

Guineea-Bissau Alegeri legislative 16 noiembrie 2008

Ghana Alegeri prezidenţiale

Alegeri parlamentare

7 decembrie 2008

28 decembrie 2008

Bangladesh Alegeri legislative 29 decembrie 2008

El Salvador Alegeri prezidenţiale

Alegeri parlamentare

18 ianuarie

15 martie 2009

Bolivia Referendum constituţional 25 ianuarie 2009

Ecuador Alegeri generale 26 aprilie 2009

Malawi Alegeri prezidenţiale

Alegeri parlamentare

19 mai 2009

Liban Alegeri prezidenţiale

Alegeri parlamentare

7 iunie 2009

Guineea-Bissau Alegeri prezidenţiale 28 iunie

26 iulie 2009

Afganistan Alegeri prezidenţiale

Alegeri pentru Consiliul provincial

20 august 2009

Mozambic Alegeri prezidenţiale

Alegeri legislative

Alegeri pentru adunarea provincială

28 octombrie 2009

Bolivia Alegeri prezidenţiale

Alegeri parlamentare

Referendumuri privind autonomia

6 decembrie 2009

  
1 Pentru mai multe informaţii privind MOA, a se vedea: 

http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/election_observation/index_en.htm
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Misiuni electorale de experţi

Comisia a desfăşurat nouă misiuni electorale de experţi (MEE) în şapte ţări pe durata perioadei de 

raportare cuprinse între 2008-2009. MEE desfăşurate au fost alcătuite de regulă din unul până la trei 

experţi, trimişi cu câteva săptămâni înainte de un eveniment electoral. Mandatul experţilor electorali 

urmăreşte să ofere informaţii necesare pentru măsurile de consolidare a încrederii, pe durata 

alegerilor şi ulterior acestora. Aceştia întreprind o analiză detaliată a procesului electoral aflat în 

curs de desfăşurare şi transmit un raport factorilor electorali relevanţi din ţara respectivă şi 

instituţiilor UE. MEE nu sunt observatori şi nu fac declaraţii publice referitoare la un proces 

electoral.

Asistenţa electorală

În perioada 2000-2009, UE a acordat peste 620 de milioane euro pentru aproximativ 120 de proiecte 

de asistenţă electorală, inclusiv în contexte postconflict, cum ar fi în Ciad, Sierra Leone şi Haiti.

Beneficiar An Proiect Sursa venitului Suma / 

(EUR)

Côte d'Ivoire 2008 Sprijinirea procesului electoral 18 000 000

Malawi 2008 Sprijinirea reformei electorale şi a alegerilor 1 500 000

Tanzania 2008 Aprofundarea programului de democratizare 2 440 000

Zambia 2008 Sprijinirea alegerilor prezidenţiale parţiale din 

2008

Instrumentul de 

stabilitate

1 000 000

Liban 2008 Promovarea stabilizării politice şi a reconcilierii 

naţionale prin consolidarea legitimităţii 

democratice a Parlamentului

Instrumentul de 

stabilitate

4 000 000

Teritoriile 

Palestiniene 

Ocupate şi 

Timorul de 

Est

2009 Sprijinirea ciclurilor electorale 2010-2013 Al zecelea FED 6 100 000

Togo 2009 Sprijinirea procesului electoral Al zecelea FED 9 000 000

Comore 2009 Sprijinirea alegerilor legislative din 2009 Instrumentul de 

stabilitate

1 000 000

Guineea-

Bissau

2009 Proiect de sprijinire a alegerilor prezidenţiale din 

2009

Al nouălea FED 1 500 000



8363/1/10 REV 1 AI/lv 88
ANEXĂ DG E/HR RO

Pe parcursul ultimilor doi ani, Comisia Europeană şi-a reformat de asemenea abordarea, regândind 

modul de acordare a asistenţei electorale şi adoptând un rol de lider în cadrul eforturilor de 

favorizare a strategiilor de sprijinire pe termen lung. În ultimii zece ani au fost finanţate şi puse în 

aplicare proiecte privind înregistrarea participanţilor la vot şi transmiterea de date electorale care 

implică folosirea de componente de mari dimensiuni de tehnologie a informaţiilor şi comunicaţiilor 

(TIC), fără o evaluare critică a aspectelor ce ţin de durabilitate. Obiectivul studiului privind 

utilizarea TIC în cadrul proceselor electorale este identificarea corespunzătoare a necesităţilor şi 

strategiilor, analizarea riscurilor asociate şi a constrângerilor de gestionare a lanţurilor de 

aprovizionare - toate aspectele care trebuie planificate într-o etapă iniţială a proiectelor de asistenţă 

electorală care implică utilizarea TIC.

Pentru ca asistenţa electorală comunitară furnizată să fie mai eficace, în conformitate cu principiile 

majore ale Declaraţiei de la Paris (2005) şi cu Agenda pentru acţiune de la Accra (2008), Comisia a 

elaborat, în cadrul Train4Dev (PNUD) şi împreună cu International IDEA, un curs de e-învăţare 

privind asistenţa electorală eficace.

4.15 Drepturile economice, sociale şi culturale

Uniunea Europeană acordă aceeaşi importanţă drepturilor economice, sociale şi culturale ca şi 

drepturilor civile şi politice, ţinând seama de universalitatea, indivizibilitatea, interdependenţa şi 

interconexiunea tuturor drepturilor omului, confirmate de Conferinţa mondială privind drepturile 

omului de la Viena din 1993. Protocolul opţional la Pactul internaţional privind drepturile 

economice, sociale şi culturale (OP-ICESCR) a fost deschis spre semnare la 24 septembrie 2009.

În cadrul Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU, UE continuă să sprijine şi să coopereze 

public cu o paletă largă de proceduri speciale care vizează drepturi economice, sociale şi culturale, 

precum mandatele pentru educaţie, locuinţe, sănătate fizică şi mentală, alimente, produse şi deşeuri 

toxice şi periculoase, persoanele strămutate în interiorul ţării, populaţiile indigene, sărăcia extremă 

şi accesul la apă potabilă şi servicii de salubrizare. 
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Mai mult, UE a continuat să sprijine consolidarea sistemului de control al Organizaţiei 
Internaţionale a Muncii (OIM) şi să intervină cu regularitate în cadrul Conferinţei internaţionale a 
muncii organizată de OIM şi în cadrul Consiliului de administraţie al OIM în legătură cu cazurile 
grave de încălcare a standardelor de bază privind munca, cele mai recente privind Belarus, 
Myanmar şi Columbia. UE continuă să sprijine OIM, de exemplu în materie de comerţ şi 
dezvoltare, sisteme statistice, politici de protecţie socială şi ocupare a forţei de muncă, precum şi 
securitate şi sănătate la locul de muncă.

În relaţiile sale de ansamblu cu ţările din afara UE, Uniunea Europeană continuă să încurajeze şi să 
faciliteze punerea în aplicare a convenţiilor OIM privind standardele de bază în materie de muncă, 
inclusiv prin intermediul cooperării tehnice şi al cooperării strânse cu OIM. În anumite cazuri, UE a 
inclus aspecte privind ocuparea forţei de muncă, legislaţia muncii şi protecţia socială în cadrul 
dialogurilor bilaterale la nivel de experţi cu Brazilia, China, India şi Mexic. Dezbaterile privind 
drepturile economice, sociale şi culturale au fost abordate de asemenea în cadrul dialogurilor şi 
consultărilor UE privind drepturile omului, precum şi în cadrul reuniunilor conexe ale societăţii 
civile.

UE s-a angajat în mod ferm să promoveze standardele de bază în materie de muncă şi condiţiile 
decente de muncă în cadrul politicii sale comerciale şi să includă în mod obişnuit iniţiativele şi 
stimulentele de cooperare pentru condiţii de muncă mai bune în cadrul tuturor acordurilor 
comerciale pe care le negociază. Proiectele de acorduri comerciale ale UE cu alte ţări şi regiuni sunt 
examinate cu atenţie din perspectiva efectelor potenţiale ale acestora asupra dezvoltării sociale, 
inclusiv a standardelor de muncă. În conformitate cu sistemul generalizat de preferinţe ale UE, ţările 
în curs de dezvoltare care au ratificat şi pus în aplicare standardele de bază în materie de muncă ale 
OIM pot beneficia de reduceri speciale ale taxelor vamale în situaţia în care exportă către UE. UE 
sprijină de asemenea promovarea responsabilităţii sociale a întreprinderilor, atât la nivelul Uniunii, 
cât şi la nivel internaţional (cu un accent deosebit pe iniţiativa „Global Compact” a ONU şi pe 
Orientările OCDE pentru întreprinderile multinaţionale), ca o contribuţie-cheie a mediului de 
afaceri la dezvoltarea durabilă. UE consideră că angajamentele voluntare în materie socială şi de 
mediu care depăşesc obligaţiile juridice ale societăţilor comerciale pot completa şi sprijini acţiunea 
guvernamentală în vederea dezvoltării durabile şi a promovării standardelor de bază în materie de 
muncă.

Promovarea drepturilor economice, sociale şi culturale are legături profunde cu dezvoltarea 
cuprinzătoare şi echitabilă: în mod semnificativ, şase dintre cele opt Obiective de Dezvoltare ale 
Mileniului (ODM) ale Organizaţiei Naţiunilor Unite pun un accent deosebit pe dezvoltarea umană 
şi socială.
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4.16 Azil, migraţie, refugiaţi şi persoane strămutate

Aspectele privind migraţia, azilul şi refugiaţii se numără printre domeniile prioritare ale politicilor 

UE, în cadrul UE şi în relaţiile externe ale acesteia.

UE a continuat punerea în aplicare a Programului de la Haga privind justiţia şi afacerile interne în 

perioada de raportare şi a elaborat măsuri care să succeadă acestor programe pentru a consolida şi 

mai mult securitatea internă a Europei, precum şi libertăţile fundamentale şi drepturile cetăţenilor 

săi.

Programul de la Stockholm adoptat în decembrie 2009 a confirmat faptul că dezvoltarea unei 

politici europene a migraţiei orientate spre viitor şi cuprinzătoare, bazată pe solidaritate şi 

responsabilitate, rămâne un obiectiv-cheie de politică pentru UE şi a arătat că efectele pe termen 

lung ale migraţiei, de exemplu asupra pieţelor muncii şi situaţiei sociale a migranţilor, trebuie luate 

în considerare şi că interconectarea dintre imigraţie şi integrare rămâne crucială, între altele cu 

privire la valorile fundamentale ale Uniunii. 

De la adoptarea în 2005 a abordării globale privind migraţia de către Consiliul European, UE şi-a 

asumat un rol de pionierat pe plan internaţional prin promovarea unei abordări globale şi echilibrate 

pentru tratarea aspectelor privind migraţia în parteneriat cu ţări din afara UE. Abordarea globală 

privind migraţia are ca obiectiv formularea de politici complete şi coerente care să acopere o gamă 

largă de aspecte legate de migraţie, reunind diferite domenii de politici - dezvoltare, chestiuni 

sociale şi ocuparea forţei de muncă, relaţii externe, justiţie şi afaceri interne - şi adoptând atât 

măsuri pe termen scurt, cât şi o viziune pe un termen mai îndelungat pentru a se ocupa de cauzele 

profunde ale migraţiei şi ale migraţiei forţate. Abordarea globală pune accentul îndeosebi pe 

colaborarea sub formă de parteneriat cu ţările de origine şi de tranzit: conceptele sale cheie sunt 

parteneriatul, solidaritatea şi responsabilitatea comună.
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Începând din iulie 2008, UE a acţionat în direcţia creării unui parteneriat cuprinzător cu ţările de 

origine şi de tranzit pentru a încuraja sinergia dintre migraţie şi dezvoltare prin intermediul unei 

serii de iniţiative, precum parteneriatele pentru mobilitate cu Moldova şi Capul Verde. UE a semnat 

de asemenea la 30 noiembrie 2009 un parteneriat pentru mobilitate cu Georgia. În septembrie 2009, 

Comisia a dat publicităţii documentul de lucru al serviciilor sale privind evaluarea parteneriatelor-

pilot pentru. Au fost finanţate profilurile de migraţie din 10 ţări din Africa de Vest şi din 17 ţări din 

Europa de Est şi de Sud-Est şi s-au înregistrat noi progrese în privinţa platformei de cooperare din 

Etiopia.

S-au întreprins eforturi considerabile în privinţa acţiunilor ulterioare concluziilor Consiliului 

European din iunie 2009 în Mediterana, în special în ceea ce priveşte dialogul şi cooperarea cu 

Turcia, dar şi în vederea dezvoltării unei abordări a UE în privinţa Libiei.

În ceea ce priveşte Africa, UE a susţinut o serie de acţiuni în domenii incluse în Parteneriatul UE-

Africa privind migraţia şi ocuparea forţei de muncă şi în programul de cooperare de la Rabat/Paris. 

Aceste acţiuni au inclus elemente care urmăreau să faciliteze acţiunile administrative ulterioare ale 

respectivelor procese. 

În Europa de Est, UE a sprijinit conferinţa ministerială de la Praga din aprilie 2009 şi proiectul 

„Construirea parteneriatelor în domeniul migraţiei”, care urmăreşte asigurarea acţiunilor ulterioare 

acesteia.

Dialogul structurat privind migraţia dintre UE şi ţările din America Latină a fost lansat la 30 iunie 

2009. La 25 septembrie 2009, a fost organizată prima reuniune la nivel înalt privind migraţia 

dedicată migraţiei şi dezvoltării, iar la 14 decembrie 2009, s-a desfăşurat reuniunea grupului de 

lucru UE-ALC, aflat la Bruxelles. 

În ceea ce priveşte Asia, reuniunea anuală UE-ASEM la nivel de directori generali în domeniul 

migraţiei a fost organizată la Goa, în perioada 1-2 decembrie 2009, iar la 3 decembrie 2009 s-a 

desfăşurat de asemenea o reuniune bilaterală cu autorităţile indiene în vederea dezvoltării unui 

dialog bilateral privind migraţia.
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În septembrie 2009, Comisia a publicat o comunicare privind coerenţa politicilor în favoarea 

dezvoltării care a inclus un capitol privind coerenţa politicii din domeniul migraţiei cu politica din 

domeniul dezvoltării.

În ceea ce priveşte angajarea UE în dezbaterea privind migraţia la nivel global, Comisia şi statele 

membre au sprijinit în mod activ pregătirea şi au participat la a treia reuniune a Forumului mondial 

privind migraţia internaţională şi dezvoltarea, găzduită de Grecia la Atena, în noiembrie 2009.

Forumul este o iniţiativă la nivel de stat şi un instrument util pentru schimburile de opinii şi de idei 

referitoare la raportul dintre dezvoltare şi provocările legate de migraţie. Acesta oferă ţărilor 

oportunitatea de a continua dialogul privind migraţia şi dezvoltarea şi de a contribui la elaborarea 

unor abordări holistice ale acestui aspect. Cea de a patra reuniune a Forumului mondial privind 

migraţia internaţională şi dezvoltarea urmează să se desfăşoare la Ciudad de Mexico în 2010.

În materie de azil, în conformitate cu ceea ce s-a afirmat în Planul strategic în materie de azil al 

Comisiei din iunie 2008 şi în Pactul european privind imigraţia şi azilul adoptat de Consiliul 

European în octombrie 2008, Comisia a înaintat o serie de iniţiative pentru a avansa în direcţia 

instituirii unui sistem european comun de azil, care este în acelaşi timp mai protector, mai just şi 

mai eficient.

În decembrie 2008, Comisia a prezentat un prim set de propuneri legislative, prin modificarea a trei 

dintre instrumentele legislative existente: Directiva privind condiţiile de primire pentru solicitanţii 

de azil; Regulamentul de la Dublin care determină statul membru răspunzător pentru o cerere de 

azil; şi Regulamentul Eurodac privind o bază de date care conţine amprentele digitale ale 

solicitanţilor de azil, care sprijină funcţionarea Regulamentului de la Dublin. Obiectivul principal al 

acestor propuneri este garantarea faptului că toţi solicitanţii de azil sunt trataţi în mod echitabil şi 

nediscriminatoriu indiferent de locul unde formulează cererea de azil în cadrul UE şi consolidarea 

eficienţei sistemului de azil al UE.
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În octombrie 2009, Comisia a înaintat propuneri de modificare a Directivei privind standardele 

minime (care arată ce persoană ar trebui recunoscută în calitate de refugiat sau de beneficiar al 

protecţiei subsidiare ca urmare a persecuţiilor sau a vătămărilor grave suferite în ţara de origine) şi a 

Directivei privind procedurile de azil (care prevede o serie de garanţii şi drepturi procedurale pentru 

refugiaţii veritabili care solicită protecţie în statele membre). Măsurile vizate ar trebui să ducă la 

îmbunătăţirea coerenţei între instrumentele de azil ale UE, să simplifice, să eficientizeze şi să 

consolideze standardele de fond şi cele procedurale de protecţie în ansamblul UE şi să ducă la 

decizii mai bine fundamentate în primă instanţă, prevenind, astfel, abuzurile şi îmbunătăţind 

eficienţa sistemului de azil. 

În decembrie 2009, Consiliul şi Parlamentul European au ajuns la un acord privind instituirea 

Biroului European de Sprijin pentru Azil în Malta. Biroul va fi o agenţie operaţională a UE, care va 

coordona şi va consolida cooperarea în materie de azil între statele membre şi care va sprijini statele 

membre în eforturile acestora de punere în aplicare a unei politici mai coerente şi mai echitabile în 

domeniul azilului.

UE a adoptat de asemenea măsuri de dezvoltare în continuare a dimensiunii externe în domeniul 

azilului. Obiectivul general al acestor politici este consolidarea protecţiei refugiaţilor nu numai în 

cadrul UE, dar şi în ţările din afara UE, care găzduiesc o mare proporţie a refugiaţilor din întreaga 

lume. În septembrie 2009, Comisia a înaintat o propunere de instituire a unui program comun al UE 

de relocare a refugiaţilor, care urmăreşte să dezvolte în continuare reinstalarea în cadrul UE şi să 

sporească astfel solidaritatea faţă de ţările din afara UE şi care găzduiesc un număr mare de 

refugiaţi.

Programul de la Stockholm a reafirmat obiectivul de instituire a unui spaţiu comun de protecţie şi 

solidaritate, bazat pe o procedură de azil comună şi pe un statut uniform pentru cei care beneficiază 

de protecţie internaţională. Acesta a confirmat obiectivul de politică de finalizare a sistemului 

european comun de azil până în 2012, de realizare a unui grad sporit de armonizare între statele 

membre prin intermediul armonizării legislative şi a cooperării consolidate la nivel practic şi de 

sporire a solidarităţii şi a partajării responsabilităţii între statele membre. Acesta a solicitat în 

continuare sporirea solidarităţii cu ţările din afara UE pentru a promova şi a consolida capacitatea 

acestora de a gestiona fluxurile migratorii şi statutul prelungit de refugiat.
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UE a continuat să furnizeze asistenţă financiară ţărilor din afara UE prin intermediul programului 

său tematic privind migraţia şi azilul1 2007-2013, cu un buget total de 70 de milioane EUR pentru 

2009-2010. Acest program acoperă o varietate largă de activităţi care privesc: migraţia şi 

dezvoltarea, migraţia forţei de muncă, azilul şi protecţia refugiaţilor, migraţia clandestină şi traficul 

de persoane, precum şi imigraţia ilegală.

În acest cadru, UE a sprijinit o serie de proiecte pentru a preveni exodul de creiere (urmărind să 

promoveze schemele de migraţie circulară în Ghana), pentru a preveni migraţia ilegală (centrele de 

cooperare Seahorse de promovare a cooperării interregionale în Africa de Vest; constituirea de 

reţele ale autorităţilor însărcinate cu gestionarea imigraţiei; asistenţa tehnică prin intermediul 

programului MIEUX pentru a sprijini ţările din afara UE să prevină şi să gestioneze migraţia 

ilegală), pentru a promova acţiunile de dezvoltare în comun (printre altele o iniţiativă comună UE-

ONU privind migraţia şi dezvoltarea, crearea de întreprinderi în Maroc de către diaspora marocană 

din Europa şi sprijinirea de către migranţii senegalezi din Italia a investiţiilor în ţara lor de origine), 

pentru a sprijini transferurile de bani ale migranţilor în mod sigur şi mai puţin costisitor (o serie de 

proiecte de îmbunătăţire a capacităţii asociaţiilor de imigranţi din ţările subsahariene de a sprijini în 

mod activ dezvoltarea ţărilor lor de origine şi de a permite instituţiilor microfinanciare facilitarea 

transferurilor de bani ale migranţilor). În plus, a fost programată o finanţare importantă a viitoarelor 

activităţi din domeniul migraţiei în cadrul unor instrumente geografice. 

4.17 Traficul de persoane

Cadrul politicii UE de combatere a traficului de persoane este oferit de Comunicarea Comisiei 

„Combaterea traficului de persoane – o abordare integrată şi propuneri pentru un plan de acţiune” 

(octombrie 2005) şi de planul de acţiune asociat al UE privind cele mai bune practici, normele şi 

procedurile pentru combaterea şi prevenirea traficului de persoane (decembrie 2005)2, adoptat de 

Consiliu în conformitate cu Programul de la Haga privind consolidarea libertăţii, securităţii şi 

justiţiei în UE. Programul de la Stockholm, care îi succede, va eficientiza în continuare acţiunile UE 

în materie de trafic de persoane, inclusiv prin instituirea unui coordonator al activităţii de combatere 

a traficului.

  
1 http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci/migration_en.htm
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005DC0514:EN:NOT.
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În martie 2009, Comisia a propus o nouă decizie-cadru privind combaterea traficului de persoane şi 

protecţia victimelor pentru a moderniza cadrul juridic al UE în materie de trafic de persoane. 

Cadrul de politică al UE promovează o abordare multidisciplinară a traficului de persoane, care 

cuprinde strategiile de aplicare a legii şi o gamă largă de măsuri de prevenire şi de sprijinire a 

victimelor. Strategia se întemeiază pe o abordare bazată pe drepturile omului, este centrată pe 

drepturile victimelor şi ţine seama de dificultăţile suplimentare ale grupurilor specifice, cum ar fi 

femeile şi copiii, precum şi persoanele discriminate din orice motiv, cum ar fi persoanele care 

aparţin minorităţilor şi populaţiile indigene. Mai mult, combaterea traficului de femei şi copii 

reprezintă o prioritate a politicilor UE privind egalitatea de gen şi drepturile copilului.

Combaterea traficului de persoane este inclusă într-o serie de planuri de acţiune bilaterale ale 

politicii europene de vecinătate şi în acordurile de stabilizare şi de asociere cu Balcanii de Vest.

Traficul de persoane reprezintă un punct de discuţie în dialogul cu ţările din afara UE, în special în 

cadrul dialogurilor şi consultărilor în materie de drepturile omului. 

UE sprijină eforturile internaţionale în cadrul diverselor foruri ale ONU promovând prevenirea, 

protecţia şi asistenţa victimelor, instituirea unui cadru legislativ, dezvoltarea politicii şi asigurarea 

respectării legii, cooperarea şi coordonarea internaţionale referitoare la combaterea traficului de 

persoane. Un document esenţial în acest sens este primul Protocol adiţional la Convenţia ONU 

împotriva criminalităţii transnaţionale, semnată la Palermo în 2000.
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În 2009, s-a acordat o atenţie specială consolidării dimensiunii externe a traficului de persoane1. În 

decembrie 2009, Consiliul UE a adoptat un „Document orientat către acţiune privind consolidarea 

dimensiunii externe a UE în ceea ce priveşte combaterea traficului de persoane: Către acţiuni ale 

UE la nivel mondial împotriva traficului de persoane”2. Documentul reflectă obiectivul Uniunii 

Europene de a îşi consolida rolul şi capacitatea de a acţiona în cooperare şi parteneriat cu ţările din 

afara UE, cu regiunile şi organizaţiile la nivel internaţional, în scopul soluţionării problemelor 

comune şi al îndeplinirii obiectivelor privind politicile comune. Documentul conţine de asemenea o 

serie de recomandări pentru acţiunile Comisiei Europene în ceea ce priveşte consolidarea cooperării 

şi coordonării acţiunilor UE faţă de ţările din afara UE şi dezvoltarea de parteneriate la nivel 

internaţional în vederea combaterii traficului de persoane.

Activitatea întreprinsă anterior în vederea elaborării acestui document a servit drept sursă de 

inspiraţie pentru concluziile unei conferinţe ministeriale desfăşurate cu ocazia cele de a treia Zile a 

UE de Luptă Împotriva Traficului de Persoane (17 octombrie 2009). Conferinţa ministerială a UE a 

reunit aproape 600 de participanţi din statele membre ale UE, din ţările candidate, din ţările care au 

perspectiva de a deveni membre UE, precum şi din multe alte ţări din afara UE, din organizaţii 

regionale şi internaţionale, din organizaţii neguvernamentale şi din instituţii şi agenţii ale UE. 

Conferinţa a fost organizată în comun de preşedinţia suedeză, Comisia Europeană, OIM 

(Organizaţia Internaţională pentru Migraţie) şi alţi parteneri. Conferinţa s-a axat pe relaţiile şi 

cooperarea cu ţările de origine în materie de trafic de persoane şi cu ţările de tranzit. Declaraţia 

adoptată a subliniat importanţa combaterii traficului de persoane şi a furnizat recomandări pentru 

acţiunile viitoare. 

Combaterea traficului de persoane în Europa constituie prioritatea noului program de finanţare 

privind „Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii” - ca parte a programului general „Securitate şi 

protecţia libertăţilor” – (2007-2013). În prima jumătate a anului 2010 va fi lansată o cerere de 

proiecte (4 milioane EUR) în materie de trafic de persoane. 

  
1 Pentru mai multe informaţii privind politica UE de combatere a traficului de persoane, a se 

vedea: http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/traffic/index_en.htm
2 http://www.se2009.eu/en/the_presidency/about_the_eu/justice_and_home_affairs/
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Combaterea traficului de persoane reprezintă o prioritate în cadrul cooperării geografice şi tematice 

a UE cu ţările care nu sunt membre ale UE. Aceasta este integrată în documentele de strategie 

naţională şi în programele orientative naţionale şi regionale, de exemplu cele cu ţările din Asia de 

Sud şi de Sud-Est, unde această problemă este una persistentă atât la nivel naţional, cât şi la nivel 

regional. Există fonduri disponibile în temeiul unor instrumente financiare precum programul 

tematic privind migraţia şi azilul, Instrumentul de stabilitate, Investiţia în capitalul uman şi 

IEDDO). La începutul lui 2008 au fost selecţionate spre finanţare proiecte ale societăţii civile în 

materie de prevenire şi combatere a traficului de copii în temeiul programului de investiţii în resurse 

umane, cărora li s-au alocat 15,2 milioane EUR. În vara anului 2009 a fost lansată o cerere de 

propuneri în temeiul programului tematic privind migraţia şi azilul, inclusiv traficul ca unul din 

domeniile prioritare principale (sumele totale alocate în conformitate cu această cerere s-au ridicat 

la 70 milioane EUR).

4.18 Rasismul, xenofobia, nediscriminarea şi respectarea diversităţii

UE a continuat să contribuie în mod semnificativ la combaterea discriminării, a rasismului şi a 

xenofobiei la nivel mondial. UE a abordat chestiuni privind rasismul şi xenofobia în dialogurile sale 

politice cu ţările din afara UE, de exemplu Rusia şi China. Aceste aspecte au fost luate în continuare 

în considerare, de asemenea, în strategiile de cooperare; de exemplu, în planurile de acţiune privind 

politica europeană de vecinătate, ţările partenere se angajează să combată toate formele de 

discriminare, intoleranţă religioasă, rasism şi xenofobie.

UE a continuat să colaboreze cu organisme regionale precum Comisia Europeană împotriva 

Rasismului şi Intoleranţei (CERI) din cadrul Consiliului Europei. În cadrul OSCE, UE s-a 

coordonat îndeaproape pentru a realiza progrese privind punerea în aplicare a angajamentelor 

asumate de cele 56 de state participante ale OSCE referitoare la lupta împotriva rasismului şi 

xenofobiei, pentru nediscriminare şi respectarea diversităţii.
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UE a cooperat de asemenea activ cu ONU în eforturile de combatere a rasismului şi a discriminării. 

Uniunea a sprijinit mandatul raportorului special al ONU privind formele contemporane de rasism, 

xenofobie şi intoleranţa asociată acestora, Githu Muigai. În plus, prin intermediul IEDDO, UE l-a 

sprijinit pe Înaltul Comisar al Naţiunilor Unite pentru Drepturile Omului (OHCHR) în 

implementarea standardelor internaţionale existente privind egalitatea şi nediscriminarea, în special 

a Declaraţiei şi a programului de acţiune de la Durban şi a Convenţiei internaţionale privind 

eliminarea discriminării rasiale. Prin intermediul programului PROGRESS şi al programului 

privind drepturile fundamentale şi cetăţenia, UE a furnizat sprijin ONG-urilor europene şi altor 

actori implicaţi în activitatea acestora de combatere a rasismului, xenofobiei şi discriminării.

Conferinţa de evaluare a conferinţei de la Durban a avut loc la Geneva în aprilie 2009. UE a 

contribuit în mod ferm şi constructiv la etapa de pregătire a conferinţei, în special în privinţa 

redactării documentului care a rezultat în urma acesteia. Adoptarea consensuală a documentului 

rezultat de către cele 182 de ţări care au participat la conferinţa de evaluare a reafirmat 

angajamentul asumat la nivel internaţional de combatere a rasismului şi a discriminării Acest lucru 

ar trebui să constituie un răspuns puternic la încercările regretabile ale unor ţări de a deturna 

obiectivele conferinţei, încercări la care UE a răspuns în mod ferm şi care au determinat o serie de 

state membre ale UE să se retragă de la conferinţă.

La 14 octombrie 2009, la Bruxelles, Comisia a organizat împreună cu OHCHR un seminar la nivel 

de experţi intitulat „Consolidarea cooperării UE-ONU în materie de combatere a tuturor formelor 

de discriminare” care a examinat manifestările şi semnele concrete de discriminare, impactul 

discriminării asupra vieţii persoanelor şi care a împărtăşit exemple de bune practici şi legislaţie de 

combatere a discriminării din diferite regiuni.

Ziua Drepturilor Omului 2009 (10 decembrie) s-a axat pe nediscriminare, având ca motto 

„Îmbrăţişând diversitatea, să punem capăt discriminării”. În lumina unei noi iniţiative de 

comunicare a UE-ONU „Parteneriat pentru o lume mai bună”, delegaţiile UE şi birourile ONU au 

marcat ziua respectivă prin seminare, evenimente, grupuri de discuţii, expoziţii şi proiecţii de filme.
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4.19 Drepturile persoanelor care aparţin minorităţilor

În toate regiunile lumii, persoanele care aparţin minorităţilor se confruntă în continuare cu 

ameninţări, grave, discriminare şi rasism şi sunt excluse în mod frecvent de la participarea deplină 

la viaţa economică, politică, socială şi culturală de care se bucură populaţia majoritară din ţările sau 

societăţile în care trăiesc. Tratatul privind Uniunea Europeană, astfel cum a fost modificat prin 

Tratatul de la Lisabona, prevede în mod explicit faptul că drepturile persoanelor care aparţin 

minorităţilor fac parte dintre valorile fundamentale ale Uniunii Europene, pe care aceasta s-a 

angajat să le promoveze în relaţiile sale cu întreaga lume.

La nivel internaţional, Declaraţia privind drepturile persoanelor care aparţin minorităţilor naţionale, 

etnice, religioase şi lingvistice1 reprezintă textul de referinţă cheie în materie de drepturi ale 

persoanelor care aparţin minorităţilor. În Europa, Consiliul Europei a adoptat Convenţia-cadru 

pentru protecţia minorităţilor naţionale2 şi Carta europeană a limbilor regionale şi minoritare3.

În prezent, comunitatea romă reprezintă cea mai mare minoritate etnică din UE. Prin urmare, 

măsurile de promovare a egalităţii de tratament pentru romi sunt deosebit de importante pentru UE, 

care sprijină în mod activ comunităţile de romi, de gitani şi comunităţile nomade din întreaga 

Europă4. La solicitarea Consiliului, Comisia, împreună cu preşedinţiile UE, a instituit în 2009 

platforma europeană pentru integrarea romilor ca un nou mecanism de guvernanţă. În cadrul acestei 

platforme, actori-cheie precum instituţiile UE, guvernele naţionale, organizaţiile internaţionale, 

ONG-urile şi experţii interacţionează şi elaborează consiliere strategică pentru factorii de decizie, 

cu privire la includerea aspectelor referitoare la romi în politicile europene şi naţionale. Prima 

reuniune a platformei a avut loc în aprilie 2009 la Praga şi a prezentat 10 principii comune de bază 

care trebuie luate în considerare în momentul elaborării unor politici eficiente pentru integrarea 

romilor. Ceade a doua reuniune a platformei, desfăşurată în septembrie 2009 la Bruxelles, s-a axat 

pe chestiunea educaţiei romilor.

  
1 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuideMinoritiesDeclarationen.pdf
2 http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/157.htm.
3 http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/148.htm.
4 UE şi romii: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=518
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De asemenea, în multe ţări din vecinătatea UE, persoanele care aparţin minorităţilor au fost 

identificate ca fiind printre cele mai vulnerabile. În acest context, situaţia ţărilor candidate şi 

potenţial candidate în privinţa aspectelor referitoare la minorităţi continuă să fie evaluată în cadrul 

rapoartelor privind progresele înregistrate prezentate de Comisia Europeană. În plus, UE a furnizat 

asistenţă financiară de preaderare orientată pentru ţările candidate şi potenţial candidate, pentru a le 

sprijini în vederea introducerii reformelor politice, economice şi instituţionale necesare, în 

conformitate cu standardele UE. Proiectele sprijinite pentru persoanele care aparţin minorităţilor au 

drept obiectiv predominant reducerea disparităţilor sociale şi îmbunătăţirea şi promovarea unei 

calităţi mai bune a vieţii. Consolidarea coeziunii sociale din aceste ţări acoperă integrarea 

persoanelor dezavantajate, combaterea discriminării şi consolidarea capitalului uman, în special prin 

reforma sistemului de educaţie.

Chestiunile referitoare la minorităţi continuă să reprezinte un aspect important al relaţiilor Uniunii 

Europene la nivel mondial. În perioada de raportare, UE a abordat chestiuni privind minorităţile în 

dialogurile sale politice cu ţările din afara UE, de exemplu Georgia, Moldova şi Federaţia Rusă. 

Chestiunile referitoare la minorităţi au fost integrate, de asemenea, în strategiile de cooperare şi în 

planurile de acţiune. De exemplu, documentul de strategie naţională UE Columbia 2007-2013 

abordează situaţia persoanelor care aparţin minorităţilor din punct de vedere umanitar şi al 

drepturilor omului şi include printre priorităţile-cheie consolidarea păcii prin implicarea cetăţenilor 

marginalizaţi în guvernanţa locală şi în economia participativă, precum şi promovarea drepturilor 

omului, a bunei guvernanţe şi combaterea impunităţii. Un alt exemplu îl reprezintă trimiterea 

explicită la respectarea drepturilor persoanelor care aparţin minorităţilor naţionale în cadrul Planului 

de acţiune PEV cu Ucraina.

UE a cooperat de asemenea în mod activ în cadrul forumurilor ONU în vederea promovării şi a 

protecţiei drepturilor persoanelor care aparţin minorităţilor. Procesele de la nivelul ONU includ 

forumul privind aspectele referitoare la minorităţi şi activitatea expertului independent pentru 

aspecte privind minorităţile. De asemenea, UE a continuat să colaboreze cu alte organizaţii 

internaţionale şi organisme multilaterale active în acest domeniu, precum OSCE şi în special Înaltul 

Comisar pentru Minorităţi Naţionale, Consiliul Europei şi Banca Mondială.
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În plus, UE a continuat să utilizeze o paletă largă de instrumente de cooperare financiară şi tehnică, 

inclusiv cooperarea bilaterală cu guvernele şi sprijinul direct acordat societăţii civile, care se 

completează reciproc şi activează în sinergie pentru a promova şi proteja drepturile persoanelor care 

aparţin minorităţilor. În acest scop, UE a sprijinit programele şi politicile guvernelor orientate către 

minorităţi sau care au un impact potenţial în acest domeniu, prin intermediul cooperării bilaterale. 

De exemplu, UE a sprijinit soluţiile pe termen lung pentru situaţia prelungită din Bangladesh a 

refugiaţilor proveniţi din rândul minorităţii musulmane din Myanmar (statul Rakhine de Nord) şi 

consolidarea coeziunii sociale a populaţiei vulnerabile din districtul Cox's Bazar.

UE a sprijinit de asemenea organizaţiile societăţii civile care activează în domeniul protecţiei şi 

promovării drepturilor persoanelor care aparţin minorităţilor, mai ales prin intermediul IEDDO, în 

special pentru a contribui la combaterea discriminării, promovarea protecţiei şi dezvoltarea 

participării egale a bărbaţilor şi femeilor care provin din comunităţile minoritare la viaţa socială, 

economică şi politică în contextul mai larg al consolidării drepturilor omului, al pluralismului 

politic şi al participării politice democratice. De exemplu, IEDDO a finanţat un proiect în Republica 

Kârghâzstan care urmăreşte consolidarea interacţiunii grupurilor minoritare cu organismele de stat 

şi cu ONG-urile, reprezentarea şi participarea politică la nivel local şi naţional şi implicarea în 

reformele democratice. Un alt exemplu îl reprezintă programul comun UE-Consiliul Europei 

intitulat „Minorităţile din Rusia: dezvoltarea limbilor, culturii, mass-mediei şi societăţii civile” care 

urmăreşte facilitarea procesului de ratificare a Cartei europene a limbilor regionale şi minoritare de 

către Federaţia Rusă.

4.20 Drepturile persoanelor cu handicap

Se estimează că persoanele cu handicap reprezintă 10% din populaţia lumii şi reprezintă un grup 

eclectic de persoane. Acesta include persoane care sunt vulnerabile la abuzuri grave în materie de 

drepturile omului şi persoane confruntate cu excluderea din societate. În perioada de raportare, UE a 

continuat eforturile de protejare şi promovare a drepturilor persoanelor cu handicap.
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Principiul conform căruia drepturile persoanelor cu handicap intră în categoria drepturilor omului a 

fost formulat în cadrul Rezoluţiei ONU 48/96 şi confirmat în 1996 de Convenţia Naţiunilor Unite 

privind drepturile persoanelor cu handicap (UNCRPD). UNCRPD reprezintă primul instrument 

internaţional având forţă juridică obligatorie care stabileşte standarde minime pentru protecţia şi 

garantarea unei game întregi de drepturi civile, politice, sociale, economice şi culturale pentru 

persoanele cu handicap din întreaga lume. În ceea ce priveşte conţinutul său, UNCRPD 

completează tratatele internaţionale existente în materie de drepturile omului. Aceasta nu recunoaşte 

drepturi noi persoanelor cu handicap, ci mai degrabă clarifică obligaţiile şi obligaţiile juridice ale 

statelor/organizaţiilor de integrare regională de a respecta şi a garanta faptul că toate persoanele cu 

handicap beneficiază în mod egal de toate drepturile omului. Cu toate acestea, convenţia reprezintă 

o schimbare majoră: stabileşte că handicapul nu reprezintă numai un aspect care ţine de protecţia 

socială, ci şi o chestiune de drept, recunoscând că handicapul este un concept evolutiv şi că 

handicapul rezultă din interacţiunea dintre persoane cu deficienţe şi atitudinile şi mediul care 

împiedică participarea lor deplină şi eficientă în societate, pe picior de egalitate cu ceilalţi. Aceasta 

prevede o gamă largă de obiective de politică şi obligaţii ale statelor părţi care urmăresc garantarea 

faptului că persoanele cu handicap beneficiază de toate drepturile omului şi libertăţile 

fundamentale.

Convenţia este completată de un protocol opţional care permite persoanelor sau grupurilor de 

persoane să depună o plângere la Comisia pentru drepturile persoanelor cu handicap în legătură cu 

un fapt perceput ca o încălcare a convenţiei de către un stat parte. Protocolul opţional prevede de 

asemenea o procedură de anchetă pe care comisia o poate aplica în situaţia unei încălcări grave şi 

sistematice a convenţiei de către un stat.

UE şi toate statele membre au semnat UNCRPD, iar unele dintre ele au ratificat deja convenţia, în 

timp ce altele se află în proces de ratificare. Comisia Europeană a adoptat propunerile necesare în 

acest scop la 29 august 2008. La 24 aprilie 2009, Parlamentul a aprobat ambele propuneri. La 26 

noiembrie 2009, Consiliul a deschis calea aderării UE la UNCRPD. Decizia Consiliului va fi urmată 

mai târziu de depunerea pe lângă ONU a instrumentului de confirmare formală. Procedurile interne 

ale UE pentru aderarea Uniunii la Protocolul opţional sunt în curs de desfăşurare. Încheierea 

UNCRPD reprezintă un moment de referinţă pentru UE care devine astfel pentru prima dată parte la 

o convenţie cuprinzătoare a ONU privind drepturile omului.
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UE şi-a continuat eforturile de protejare şi de promovare a drepturilor persoanelor cu handicap în 

afara UE prin includerea sistematică a persoanelor cu handicap în cooperarea pentru dezvoltare a 

UE. Din 2000, Comisia a finanţat peste 280 de proiecte (în valoare de peste 145 de milioane EUR) 

orientate în mod specific spre persoanele cu handicap din 69 de ţări. Principalele activităţi susţinute 

includ: consolidarea capacităţilor, dezvoltarea politicilor, reabilitarea bazată pe comunitate, 

promovarea drepturilor omului, dezinstituţionalizarea, incluziunea socială şi ameliorarea colectării 

de date. În contextul UNCRPD, Comisia s-a angajat prin intermediul comunicării sale referitoare la 

planul european de acţiune pentru persoanele cu handicap 2008-2009 să garanteze faptul că 

drepturile omului ale persoanelor cu handicap sunt abordate în continuare în mod eficient în 

politicile şi programele din domeniul relaţiilor externe ale UE.

4.21 Aspecte legate de populaţiile indigene

Principiile angajamentului UE în privinţa populaţiilor indigene se aplică în contextul Declaraţiei 

ONU privind drepturile populaţiilor indigene din 2007 care marchează progrese în domeniul 

drepturilor şi asigură continuarea dezvoltării populaţiilor indigene din lume. Un mecanism intern 

din cadrul Comisiei Europene asigură coordonarea activităţilor referitoare la populaţiile indigene 

desfăşurate de diferitele servicii ale Comisiei, precum şi consolidarea profilului aspectelor care ţin 

de populaţiile indigene în ansamblul agendei de dezvoltare a UE1.

De la instituirea Zilei Internaţionale a Populaţiilor Indigene în 1994, Comisarul responsabil cu 

relaţiile externe şi politica europeană de vecinătate a făcut o declaraţie cu ocazia acestei zile, la 9 

august, aproape în fiecare an. În plus, delegaţiile UE din întreaga lume au organizat numeroase 

evenimente la data de sau în jurul datei de 9 august, inclusiv întâlniri cu conducători ai populaţiilor 

indigene, conferinţe de presă, articole de presă, participare la seminare şi vizite ale proiectelor 

finanţate de UE.

  
1 Pentru mai multe informaţii privind politica UE referitoare la populaţiile indigene, a se vedea: 

http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/ip/index_en.htm



8363/1/10 REV 1 AI/lv 104
ANEXĂ DG E/HR RO

UE se implică în continuare cu interes în forumurile Organizaţiei Naţiunilor Unite care abordează 

chestiuni privind populaţiile indigene şi contribuie la activitatea de cooperare cu agenţiile ONU care 

abordează chestiuni privind populaţiile indigene. Procesele internaţionale includ Forumul 

permanent al Organizaţiei Naţiunilor Unite privind problemele legate de populaţia indigenă, 

mecanismul de experţi pentru drepturile populaţiilor indigene, raportorul special pentru situaţia 

drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale ale populaţiilor indigene, Convenţia privind 

diversitatea biologică, Comisia africană pentru drepturile omului şi ale popoarelor şi Consiliul 

arctic.

Chestiunile referitoare la populaţiile indigene au continuat să fie integrate în strategiile de cooperare 

pentru dezvoltare ale UE şi să consolideze gradul de sensibilizare cu privire la acest domeniu. În 

2008, Comisia Europeană a finalizat un studiu privind integrarea asistenţei pentru promovarea 

drepturilor şi a chestiunilor referitoare la populaţiile indigene în cadrul cooperării UE cu ţările din 

Africa, Caraibi şi Pacific, cu studii de caz din Suriname şi Kenya, inclusiv recomandări operaţionale 

către delegaţiile UE cu privire la modalităţile de integrare a chestiunilor referitoare la populaţiile 

indigene în cooperarea pentru dezvoltare. Concluziile operaţionale ale respectivului studiu au 

condus la pregătirea unui „Proiect de instrument pentru cooperarea UE cu populaţiile indigene din 

ţările ACP” care urmăreşte să furnizeze consiliere şi asistenţă delegaţiilor UE din ţările în care 

activităţile de cooperare ar putea afecta populaţiile indigene sau teritoriile/drepturile acestora.

În septembrie 2009, Comisia Europeană a lansat un studiu intitulat „Configurarea societăţii civile 

din Asia”, axat în principal pe Nepal. Studiul va include o analiză a rolului organizaţiilor 

populaţiilor indigene în cadrul societăţii civile şi va adresa recomandări delegaţiei UE din Nepal 

referitoare la modalităţi de implicare a acestor organizaţii în dialogul de politică şi în ciclul de 

programare ale UE.

În cadrul IEDDO, există un domeniu de aplicare larg pentru acţiuni specifice în materie de populaţii 

indigene, care urmează să fie puse în aplicare la nivel naţional, transnaţional sau regional. Proiectele 

finanţate în perioada de raportare au fost orientate către organizaţii internaţionale, ONG-uri şi 

organizaţii ale populaţiilor indigene care urmăreau: 

(a) sprijinirea populaţiilor indigene şi a reprezentanţilor acestora în participarea la procesele ONU 

relevante pentru populaţiile indigene şi în urmărirea acestora 

(b) sprijinirea activităţilor societăţii civile care urmăresc promovarea Convenţiei nr. 169 a OIM şi 

a principiilor acesteia.
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Pentru a oferi un exemplu concret, IEDDO a susţinut un proiect de consolidare a capacităţilor 

pentru populaţiile indigene la ONU. Populaţiile indigene sunt cei mai buni promotori ai propriilor 

lor drepturi dacă dispun de logistica, documentaţia şi informaţiile adecvate. Având în vedere acest 

lucru, IEDDO sprijină activităţile doCip, Centrul de documentare, cercetare şi informare al 

populaţiilor indigene, aflat la Geneva. Acest proiect cu o durată de trei ani urmăreşte să consolideze 

eficienţa diferitelor procese ale UE care abordează drepturile populaţiilor indigene.
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5. Acţiunea UE în cadrul forurilor internaţionale

5.1 Cea de a 63-a şi cea de a 64-a sesiune a Adunării generale a Organizaţiei Naţiunilor 

Unite1

Comitetul III (Afaceri Sociale, Umanitare şi Culturale) al celei de a 63-a Adunări generale a ONU 

s-a reunit în perioada 8 octombrie-26 noiembrie 2008. În total, Comitetul a examinat 58 de proiecte 

de rezoluţii, reprezentând o scădere uşoară faţă de numărul de proiecte din anul anterior (63). Dintre 

acestea, 37 de rezoluţii au fost adoptate prin consens. Ca şi în 2007, 21 de rezoluţii au condus la vot, 

confirmând divergenţele persistente cu privire la anumite chestiuni, care reflectă diferenţe serioase 

de gândire între grupările geografice. 

Rezultatul activităţii Comitetului III reprezintă un succes de ansamblu pentru UE şi statele membre 

ale acesteia. Toate iniţiativele acestora s-au bucurat de succes. UE a jucat un rol central, decisiv şi 

vizibil în cadrul negocierilor şi al dezbaterilor. Preşedinţia franceză a înaintat cinci rezoluţii în 

numele UE. Alte state membre au înaintat 10 rezoluţii la nivel naţional. UE şi-a păstrat o poziţie 

unitară cu privire la majoritatea punctelor, cu excepţia a două dintre ele, rezoluţia privind Convenţia 

internaţională privind eliminarea discriminării rasiale şi acţiunile ulterioare Conferinţei de revizuire 

a conferinţei de la Durban. 

UE a înaintat două dintre cele trei rezoluţii de ţară, care denunţă încălcările în materie de drepturi 

ale omului din Republica Democratică Coreea (înaintată împreună cu Japonia) şi din Myanmar. 

Uniunea a susţinut de asemenea în mod activ proiectul de rezoluţie înaintat de Canada privind 

situaţia drepturilor omului din Iran. Campania iniţiată de către UE împotriva moţiunilor de 

neintervenţie şi de susţinere a celor trei rezoluţii a produs rezultate. Cele trei rezoluţii au fost 

adoptate. Rezoluţiile înaintate de UE au fost adoptate în adunarea plenară cu o largă majoritate 

(Myanmar - 80/25/45, RPDC - 94/22/63).

  
1 Pentru mai multe informaţii privind activitatea UE în cadrul ONU, a se vedea: http://www.eu-

un.europa.eu/
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În timpul acestei sesiuni, UE şi-a reafirmat angajamentul de protejare a persoanelor LGBT 

(lesbiene, homosexuale, bisexuale şi transsexuale). La 18 decembrie 2008, a fost pronunţată pentru 

prima data în numele a 66 de state în cadrul Adunării generale a ONU o Declaraţie privind 

drepturile omului, orientarea sexuală şi identitatea de gen, susţinută de ţări de pe toate continentele 

(Argentina, Brazilia, Gabon, Japonia, Croaţia, Norvegia şi Ţările de Jos), care solicită 

dezincriminarea la nivel universal a homosexualităţii. Dna Rama Yade, secretarul de stat pentru 

afaceri externe şi drepturile omului din Franţa, a coprezidat un eveniment la New York, împreună 

cu dl Maxime Verhagen, ministrul olandez al afacerilor externe, pentru a promova acest text istoric; 

la eveniment au participat numeroase ONG-uri şi personalităţi.

La iniţiativa UE, a fost adoptată o nouă rezoluţie interregională privind pedeapsa cu moartea, care a 

spart tiparele consacrate ale poziţiilor grupărilor geografice şi a consolidat votul istoric din 2007, 

întrucât numărul statelor care s-au opus acestei iniţiative a scăzut considerabil (nouă state mai 

puţin). Rezultatul votului (106 pentru/46 împotrivă/31de abţineri) a demonstrat o susţinere crescută 

pentru introducerea unui moratoriu privind aplicarea pedepsei cu moartea şi o acceptare aflată în 

creştere a principiului conform căruia acest aspect trebuie revizuit în mod periodic în cadrul 

Adunării generale a ONU. Abordarea deschisă adoptată de UE a facilitat o responsabilizare 

veritabilă a altor cosponsori în cadrul acestui proces. Acest lucru nu a condus totuşi la o poziţie mai 

conciliantă a ţărilor care se opun rezoluţiei, ceea ce a condus la o tactică de blocare, la fel ca în 

2007.

Cea de a 63-a sesiune a Adunării generale a ONU a confirmat atenţia tot mai mare acordată 

dezbaterii referitoare la religie şi la drepturile omului. Şi în acest an, OCI şi-a susţinut propunerea 

privind defăimarea religiilor. Rezoluţia privind eliminarea tuturor formelor de intoleranţă şi de 

discriminare bazate pe religie şi credinţă, înaintată de UE, a fost adoptată prin consens. În timpul 

negocierilor, UE a înregistrat un succes reunind statele în jurul unui text de compromis care a 

echilibrat libertatea de exprimare şi interzicerea incitării la ură religioasă.

Rezoluţia omnibuz privind drepturile copilului, înaintată de asemenea în comun cu GRULAC, a 

constituit un succes răsunător. Textul conţine elemente importante privind munca copiilor. 

Rezoluţia a reînnoit de asemenea mandatul reprezentantului special al Secretarului General privind 

chestiunea copiilor în conflictele armate.
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Adoptarea raportului Consiliului pentru Drepturile Omului a dat naştere la negocieri dificile. După 

discuţii de durată, Comitetul general al AG a hotărât că numai raportul va fi înaintat Adunării 

generale spre examinare, în timp ce recomandările acestuia vor fi dezbătute numai în cadrul 

Comitetului III. Această soluţie instituţională provizorie este nesatisfăcătoare. Acest lucru ilustrează 

lacunele existente în relaţiile dintre AG şi Comitetul III. Pentru UE în special, aceasta reprezintă 

una dintre dificultăţile reformei Consiliului pentru Drepturile Omului.

Adoptarea deciziei privind Programul 19 a reprezentat un succes pentru UE care, cu sprijinul 

statelor care îi împărtăşesc opinia, a reuşit să protejeze independenţa Oficiului Înaltului Comisar 

pentru Drepturile Omului şi a domeniului de activitate al acestuia. Trimiterea din textul final la 

revizuirea Declaraţiei şi a programului de acţiune de la Durban a creat dificultăţi, dat fiind faptul că 

nu a existat un consens cu privire la oportunitatea ca Oficiul Înaltului Comisar pentru Drepturile 

Omului să sprijine conferinţa de evaluare şi acţiunile ulterioare. Având în vedere că textul a fost 

deschis cosponsorizării chiar în momentul adoptării, singurii cosponsori au fost Franţa (la acel 

moment, Preşedinte ale UE) şi Belgia (care va deţine Preşedinţia UE în a doua jumătate a anului 

2010, când Programul 19 va figura din nou pe ordinea de zi a Comitetului III).

Rezoluţia privind respectarea drepturilor omului în activitatea de combatere a terorismului a condus 

la negocieri susţinute, în special cu privire la chestiunea procedurilor de elaborare a listelor adoptate 

de Consiliul de Securitate. Rezoluţia privind protecţia migranţilor, una dintre priorităţile ţărilor 

GRULAC, a fost adoptată prin consens.

Această sesiune a fost marcată de o îmbunătăţire a dialogului cu ţările din grupul G77 şi cu ţările 

nealiniate cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale şi de adoptare a Protocolului 

opţional la Pactul internaţional privind drepturile economice, sociale şi culturale, care creează o 

procedură de recurs individual, introdusă de Portugalia. UE a putut să sprijine rezoluţiile privind 

dreptul la dezvoltare şi dreptul la hrană. 

Negocierile privind acţiunile ulterioare Declaraţiei şi programului de acţiune de la Durban au 

condus la o serie de progrese. Cu toate acestea, UE nu a putut să adopte o poziţie comună 

referitoare la textul final al proiectului de rezoluţie.
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Sesiunea Comitetului III (privind chestiuni sociale, umanitare şi culturale) al AG 64 a ONU s-a 

desfăşurat în perioada 5 octombrie-24 noiembrie 2009. În total, a examinat 65 de rezoluţii.

În cadrul Comitetului III, priorităţile Uniunii Europene s-au concentrat asupra a două rezoluţii 

tematice (drepturile copilului, prezentată împreună cu ţările din America Latină şi Caraibi şi 

intoleranţa religioasă) şi asupra două rezoluţii privind situaţia drepturilor omului în anumite ţări 

(Birmania/Myanmar şi Republica Populară Democrată Coreeană). De asemenea, UE a sprijinit 

îndeaproape adoptarea rezoluţiei privind situaţia drepturilor omului din Iran prezentată de Canada şi 

a participat activ la grupul de lucru pentru lobby. Toate aceste rezoluţii au fost adoptate cu succes. 

Rezultatul negocierilor privind rezoluţia omnibuz privind drepturile copilului a fost salutat cu 

deosebire. Rezoluţia a fost adoptată prin consens pentru prima dată din 2001, cu un număr record de 

138 de cosponsori. Rezoluţia privind eliminarea tuturor formelor de intoleranţă şi de discriminare 

bazate pe religie şi credinţă, care a fost aprobată fără votare, a fost de asemenea cosponsorizată de 

un număr record de state şi anume 82. Rezoluţiile privind rezoluţiile specifice ţărilor au beneficiat 

de mai multe voturi de susţinere decât în decursul anului anterior. Anul acesta nu a fost adoptată 

nicio moţiune de neintervenţie.

UE în ansamblul său, inclusiv iniţiativele anumitor state membre şi în cosponsorizare cu ţări din alte 

regiuni, a propus 11 rezoluţii în cadrul Comitetului, trei dintre acestea fiind votate şi adoptate. Toate 

iniţiativele naţionale ale statelor membre ale UE au fost adoptate cu succes, inclusiv cele referitoare 

la: prevenirea criminalităţii (IT), violenţa împotriva femeilor (NL/FR), CEDAW (FI), tortură (DK), 

pactele internaţionale privind drepturile omului (FI), Convenţia privind dispariţiile forţate 

(FR/Argentina), instituţiile naţionale pentru drepturile omului (DE). În privinţa rezoluţiei privind 

violenţa împotriva femeilor, a fost contracarată cu succes o încercare de introducere a unui 

amendament, după care rezoluţia a fost adoptată fără votare. Cu toate acestea, rezoluţia privind 

pactele internaţionale a făcut obiectul unor amendamente atât în cadrul Comitetului, cât şi în cadrul 

Adunării plenare şi a făcut obiectul votării.
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Ca şi în decursul anilor anteriori, UE s-a opus rezoluţiei privind defăimarea religiilor. UE subliniază 

faptul că noţiunea de defăimare a religiilor nu este relevantă în contextul discuţiilor privind 

drepturile omului, întrucât dreptul în materie protejează persoane, nu concepte. Prin urmare, UE a 

salutat numărul de voturi aflat în descreştere în favoarea rezoluţiei. În cadrul adoptării rezoluţiei 

privind dialogul intercultural şi interreligios, a fost formulată o argumentare comună a poziţiei în 

care s-a precizat cu claritate că UE consideră că dialogul implică persoane, nu concepte sau state, şi 

că dialogul interreligios face parte din dialogul intercultural mult mai larg, dat fiind faptul că religia 

şi credinţa nu sunt singurele surse de identitate. Mai mult, UE s-a exprimat în favoarea 

independenţei procedurilor speciale în materie de drepturile omului, ca răspuns la eforturile unor 

state membre de a limita şi submina efectele acestora, inclusiv prin solicitarea unui raport privind 

trimiterile la raportul raportorului special pe probleme de promovare şi protecţie a drepturilor 

omului în combaterea terorismului.

5.2 Consiliul pentru Drepturile Omului al Organizaţiei Naţiunilor Unite 

Cea de a noua sesiune ordinară a CDO a avut loc în septembrie 2008. În timpul sesiunii, au fost 

adoptate 24 de rezoluţii, dintre care trei prin vot. În această sesiune a prevalat consensul, dar s-au 

desfăşurat votări cu privire la rezoluţiile tradiţionale ale Cubei privind solidaritatea internaţională şi 

măsurile coercitive şi cu privire la rezoluţia înaintată de Pakistan în numele OCI şi al Grupului 

ţărilor africane privind încălcările drepturilor omului comise în timpul incursiunilor militare 

israeliene în Teritoriile Palestiniene Ocupate. Respectivele rezoluţii au fost adoptate deşi statele 

membre ale UE au votat împotriva acestora.

Sesiunea a fost marcată de discuţii privind reînnoirea procedurilor speciale de abordare a situaţiilor 

în materie de drepturile omului din anumite ţări. Patru din cele cinci mandate au fost reînnoite. 

Mandatul pentru Liberia nu a putut fi prelungit din cauza faptului că respectiva ţară s-a opus unei 

astfel de prelungiri. Ca urmare a unei propuneri a preşedinţiei franceze a UE, a fost adoptată o 

scurtă rezoluţie care prevede acţiuni ulterioare prin intermediul Biroului Înaltului Comisar pentru 

Drepturile Omului, care urma să prezinte un raport în septembrie 2009. Au fost reînnoite 

următoarele mandate: Burundi, Cambodgia, Haiti (în mod excepţional pentru doi ani) şi Sudan 

(pentru şase luni). Discuţiile au confirmat ostilitatea anumitor state (în special Grupul ţărilor 

africane) faţă de menţinerea mandatelor naţionale. Prin urmare, continuarea a patru mandate 

naţionale reprezintă un succes pentru UE care a jucat un rol decisiv în cadrul negocierilor, în special 

cu ţările-gazdă.
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În timpul respectivei sesiuni, dialogul interactiv cu raportorul special privind formele contemporane 

de rasism, xenofobie şi intoleranţa asociată acestora a dat naştere unei dezbateri aprinse, în special 

cu privire la propunerea OCI şi a Grupului african de a introduce standarde suplimentare de 

combatere a defăimării religiei. Franţa (în numele UE) împreună cu Chile (în numele GRULAC) au 

salutat încercările noului raportor special de a transforma această problemă într-o chestiune ce ţine 

de incitarea la ură naţională, rasială şi religioasă. Cu toate acestea, în urma discuţiilor nu s-a reuşit 

realizarea unui consens cu privire la această chestiune şi prin urmare UE va rămâne în continuare 

vigilentă în domeniu. În ciuda contextului dificil, preşedinţia franceză a făcut tot posibilul pentru a 

garanta faptul că activitatea de bază a fost întreprinsă în mod corespunzător în vederea Conferinţei 

de evaluare a conferinţei de la Durban.

Cea de a opta sesiune specială a CDO (28 noiembrie-1 decembrie 2008) a fost dedicată situaţiei în 

materie de drepturi ale omului din estul Republicii Democratice Congo. După o serie de negocieri 

dificile, sesiunea specială a condus la adoptarea unei rezoluţii care include rezultate specifice, care 

prevăd între altele ca o serie de raportori speciali să înainteze CDO rapoarte privind regiunea în 

cauză în martie 2009.

La 12 decembrie 2008, CDO a desfăşurat o sesiune comemorativă pentru a marca cea de a şaizecea 

aniversare a adoptării Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, la care au participat Secretarul 

General al Organizaţiei Naţiunilor Unite şi diferiţi reprezentanţi naţionali, inclusiv aproximativ 

cincisprezece miniştri. În sprijinul preşedinţiei franceze, o serie de state membre UE s-au exprimat 

în favoarea reafirmării caracterului universal al drepturilor omului faţă de tendinţele relativismului. 

Delegatul Comisiei Europene a menţionat instrumentele instituite de UE pentru a sprijini drepturile 

omului în întreaga lume.

Cea de a 42-a sesiune a Comitetului pentru eliminarea discriminării împotriva femeilor (CEDAW) 

din decembrie 2008 a ridicat problema oportunităţii creării, în cadrul CDO, a unui nou mecanism 

privind actele legislative discriminatorii pentru femei; acest principiu a fost susţinut de o serie de 

state, inclusiv state membre ale UE.
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Cea de a noua sesiune specială a Consiliului s-a desfăşurat pe 9 ianuarie 2009 şi s-a axat pe 

evenimentele desfăşurat în Fâşia Gaza pe parcursul lunii anterioare. Prin rezoluţia adoptată, a fost 

instituită o misiune de investigare a evenimentelor din punct de vedere al drepturilor omului. 

Întrucât în text, mandatul misiunii nu era echilibrat, UE s-a abţinut de la vot. UE a sprijinit alegerea

judecătorului Richard Goldstone, şeful misiunii, de a extinde mandatul pentru a investiga conduita 

tuturor părţilor implicate în conflict.

Vineri, 20 februarie 2009 a avut loc cea de a zecea sesiune specială a Consiliului pentru Drepturile 

Omului: „Impactul crizelor economice şi financiare globale asupra realizării universale şi 

posibilităţii de a se bucura de drepturile omului”. Pe parcursul întregului an, UE a fost angajată la 

cel mai înalt nivel în combaterea crizei şi a consecinţelor acesteia, în cadrul unei serii de foruri 

internaţionale. Cu toate acestea, întrucât este important ca CDO să se poată concentra asupra 

atribuţiilor sale fundamentale, UE a ales să se abţină de la votul asupra rezoluţiei rezultate în urma 

sesiunii.

Cea de a zecea sesiune ordinară a CDO a avut loc în martie 2009. Dl Schwarzenberg, ministrul 

afacerilor externe din Republica Cehă, a participat la reuniunea la nivel înalt din cadrul sesiunii, 

vorbind în numele UE. CDO a adoptat 36 de rezoluţii. Atenţia UE s-a îndreptat în principal în 

direcţia protejării mecanismelor speciale ale CDO şi a sprijinirii activităţii independente a Înaltului 

Comisar pentru Drepturile Omului. UE a reuşit să garanteze prelungirea mandatelor pentru 

Birmania/Myanmar şi pentru RPDC, dar, în pofida unor eforturi susţinute ale UE pentru prelungirea 

mandatului pentru RDC, acest lucru a fost blocat de alţii. Totuşi, mandatul pentru Somalia a fost 

prelungit provizoriu pentru o perioadă de şase luni. În ciuda opoziţiei UE, au fost adoptate o 

rezoluţie care urmăreşte să limiteze independenţa OHCHR şi altele care promovează concepte 

nocive/dăunătoare pentru noţiunea de drepturi ale omului, de exemplu defăimarea religiei. A fost 

adoptată cu uşurinţă o rezoluţie privind statutul Convenţiei privind drepturile copilului şi a 

protocoalelor opţionale la aceasta, ca primă iniţiativă tematică după decizia ambelor grupuri, UE şi 

GRULAC, de a repeta rezoluţiile omnibuz doar la patru ani (în loc de repetări anuale).
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Având în vedere evoluţiile îngrijorătoare din Sri Lanka din primăvara anului 2009, UE a sprijinit în 

mod activ desfăşurarea unei a unsprezecea sesiuni speciale a Consiliului pentru Drepturile Omului 

referitoare la situaţia în materie de drepturi ale omului din ţara în cauză (26-27 mai 2009). Din 

nefericire, textul rezoluţiei înaintat în timpul sesiunii nu a conţinut o evaluare a situaţiei în materie 

de drepturi ale omului şi măsuri ulterioare suficient de ferme care să necesite sprijinul UE. 

Cea de a unsprezecea sesiune ordinară a CDO a avut loc în perioada 2-18 iunie 2009. Aceasta a 

adoptat 11 rezoluţii şi o decizie. Obiectivul principal al UE în timpul sesiunii a fost să asigure 

acordarea unei atenţii continue situaţiei în materie de drepturi ale omului din Sudan. CDO a adoptat 

o rezoluţie care instituie mandatul expertului independent pentru situaţia în materie de drepturi ale 

omului din Sudan care va înlocui mandatul raportorului special. În ciuda opoziţiei UE, au fost 

adoptate o serie de rezoluţii referitoare la concepte care nu sunt recunoscute de UE. În primul rând, 

este vorba de iniţiativa cubaneză privind dreptul la pace şi în al doilea rând de impactul datoriei 

externe asupra exercitării drepturilor fundamentale ale omului. Textele controversate privind 

consolidarea procedurilor speciale şi o iniţiativă a Rusiei privind valorile tradiţionale au fost 

amânate până la sesiunea din septembrie a CDO.

În cadrul sesiunii organizatorice a CDO din 19 iunie 2009, au fost numiţi noul preşedinte al CDO 

pentru al treilea ciclu al acestuia, ambasadorul belgian, dl Alex Van Meeuwen, şi un nou birou, 

format din reprezentanţi ai Sloveniei (EEG), Egiptului (AG), Chile (GRULAC) şi Indoneziei 

(Grupul ţărilor asiatice).

Cea de a douăsprezecea sesiune ordinară a CDO (14 septembrie - 2 octombrie 2009) a adoptat 28 de 

rezoluţii. Sesiunea a condus la o serie de rezultate pozitive pentru UE. Rezoluţia referitoare la Aung 

San Suu Kyi şi alţi prizonieri politici din Birmania/Myanmar, înaintată de UE, a fost adoptată prin 

consens. De asemenea, au fost reînnoite mandatele geografice de proceduri speciale pentru Somalia 

şi Cambodgia şi a fost menţinut mandatul pentru Burundi. A fost adoptată o rezoluţie consensuală 

privind libertatea de exprimare, iar UE a sprijinit rezoluţiile adoptate privind justiţia de tranziţie şi 

independenţa sistemului judiciar.
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Conceptul de valori tradiţionale ar putea fi introdus în cadrul Consiliului prin intermediul adoptării 

unei rezoluţii în materie, însă multe state din Grupul WEOG precum şi state africane s-au alăturat 

UE, exprimându-şi rezervele. UE şi-a subliniat îngrijorarea ca rezoluţia şi conceptul în cauză să nu 

fie utilizate pentru a submina caracterul universal al drepturilor omului. 

Discuţiile privind Orientul Mijlociu au fost dominate de prezentarea raportului comisiei de 

informare privind Gaza („raportul Goldstone”) şi de negocierile privind posibilele acţiuni ulterioare 

respectivului raport. UE s-a angajat în mod pozitiv împreună cu Autoritatea Palestiniană cu privire 

la un posibil rezultat al sesiunii, înainte ca rezoluţia să fie retrasă, pentru a reapărea curând după 

aceea într-o sesiunea specială. 

O a douăsprezecea sesiune specială a Consiliului pentru Drepturile Omului s-a desfăşurat la 15-16 

octombrie 2009, la iniţiativa delegaţiei palestiniene. Sesiunea, intitulată „Situaţia în materie de 

drepturi ale omului în Teritoriile Palestiniene Ocupate şi în Ierusalimul de Est”, a privit în special 

raportul şi recomandările misiunii informare referitoare la evenimentele din fâşia Gaza, condusă de 

judecătorul Goldstone. UE s-a angajat în mod activ în negocierile privind rezultatul sesiunii, dar nu 

a putut susţine rezoluţia întrucât amendamentele propuse nu au fost încorporate. 

UE continuă să sprijine activitatea Oficiului Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului, atât prin 

reuniuni periodice, cât şi printr-un angajament faţă de menţinerea independenţei Înaltului Comisar 

şi a biroului acestuia.

Evaluarea periodică universală 

UE continuă să facă tot posibilul pentru a evita ca procesul de evaluare periodică universală să facă 

obiectul unor încercări de subminare a credibilităţii sale şi pentru a susţine capacitatea ONG-urilor 

de a participa la proces
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Cea de a treia sesiune a evaluării periodice universale (1-15 decembrie 2008) a reprezentat o ocazie 

pentru examinarea a 16 ţări, inclusiv Burundi, Israel, Emiratele Arabe Unite, Uzbekistan, 

Turkmenistan şi Luxemburg. Sesiunea s-a remarcat printr-o mai largă participare a statelor la acest 

exerciţiu, prin recomandări mai precise şi mai bine orientate şi prin prezenţa delegaţiilor la nivel 

înalt din statele care fac obiectul procesului de evaluare periodică universală, toate aceste aspecte 

demonstrând seriozitatea cu care acest exerciţiu a fost tratat de majoritatea ţărilor. Cu toate acestea, 

adoptarea anumitor rapoarte a dat naştere la dificultăţi, în special în cazul Burundi şi al Uzbekistan, 

care au încercat să modifice structura tradiţională a părţii din raport referitoare la recomandări; 

aceasta ar fi constituit a sursă de confuzie şi de ambiguitate în privinţa poziţiilor ţărilor în cauză. 

Pentru statele membre ale UE, sesiunea a confirmat validitatea evaluării periodice universale .

În februarie şi mai 2009 au avut loc două sesiuni ale evaluării periodice universale . Sesiunea din 

februarie, care a examinat printre altele Cuba, Arabia Saudită, China, Federaţia Rusă şi Nigeria, a 

cunoscut numeroase puncte negative datorită obstrucţionărilor procedurale şi eforturilor de 

manipulare a procesului. Preşedintele CDO nu a reuşit să obţină acordul statelor cu privire la nicio 

soluţie.

5.3 Consiliul Europei

Cooperarea dintre UE şi Consiliul Europei (CoE) şi-a continuat tendinţa pozitivă, cu schimburi 

intensificate şi consolidarea relaţiilor, inclusiv în domeniul drepturilor omului1.

Reuniuni cvadripartite între Preşedinţia UE, Comisie, Secretarul General al Consiliului Europei şi 

preşedintele Comitetului Miniştrilor al Consiliului Europei au avut loc la 11 mai 2009 şi la 27 

octombrie 2009. Participanţii au salutat punerea în aplicare cu succes a memorandumului de 

înţelegere dintre UE şi CoE, semnat în 2007, şi au discutat chestiunile referitoare la cooperarea din 

domeniile democratizării, drepturilor omului şi statului de drept. 

  
1 http://ec.europa.eu/external_relations/organisations/coe/index_en.htm
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Înalţi funcţionari ai CoE, inclusiv comisarul CoE pentru drepturile omului şi grefierul Curţii 

Europene a Drepturilor Omului au continuat să fie invitaţi periodici în marja grupurilor de lucru din 

cadrul Consiliului Europei. În februarie 2009, comisarul CoE pentru drepturile omului s-a întâlnit 

cu Înaltul Reprezentant de atunci, Javier Solana, pentru a discuta chestiuni privind drepturile 

omului. În octombrie 2009, Secretarul General al CoE nou ales a vizitat Bruxelles-ul şi s-a întâlnit 

cu preşedintele Comisiei. O serie de înalţi funcţionari din cadrul Comisiei Europene au vizitat 

oraşul Strasbourg pentru o sesiune de informare referitoare la diferitele politici ale UE, inclusiv 

iniţiativa Parteneriatului estic.

Una dintre cele mai importante chestiuni pe agenda UE-CoE o reprezintă aderarea Uniunii 

Europene la Convenţia europeană a drepturilor omului. Pregătirile în acest scop au început după 

ratificarea Tratatului de la Lisabona. UE susţine cu fermitate eforturile de consolidare a Curţii 

Europene a Drepturilor Omului şi se angajează să contribuie la eficienţa acesteia. În acest sens, UE 

sprijină pe deplin procesul de la Interlaken în cadrul Conferinţei la nivel înalt privind viitorul Curţii 

Europene a Drepturilor Omului. 

UE apreciază activitatea Comisiei de la Veneţia a CoE şi salută rolul acesteia în activitatea de 

consultare în materie de compatibilitate a legislaţiei din statele membre CoE cu standardele şi 

normele europene în domeniul drepturilor şi libertăţilor fundamentale.

UE a beneficiat de o bună cooperare cu comisarul CoE pentru drepturile omului, în special în ceea 

ce priveşte situaţia de postconflict din Georgia şi situaţia postelectorală din Moldova. CoE a 

asigurat de asemenea formare în materie de drepturile omului pentru misiunea de monitorizare a UE 

din Georgia.

UE şi Consiliul Europei au continuat să coopereze îndeaproape în efortul de abolire a pedepsei cu 

moartea în întreaga lume, astfel cum demonstrează publicarea unei declaraţii comune cu ocazia 

Zilei Internaţionale şi a Zilei Europene Împotriva Pedepsei cu Moartea la 10 octombrie 2008 şi 

2009.

UE continuă să fie un contribuitor de primă importanţă la activităţile CoE prin finanţarea de 

programe şi activităţi comune. UE va menţine în continuare o cooperare strânsă cu CoE în 

domeniile de interes comun, astfel cum se prevede în memorandumul de înţelegere UE-CoE.



8363/1/10 REV 1 AI/lv 117
ANEXĂ DG E/HR RO

5.4 Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE)

UE a continuat să sprijine eforturile OSCE de consolidare a securităţii prin intermediul tuturor 

celor trei aşa-numite „dimensiuni” ale acesteia:

· dimensiunea politicomilitară;

· dimensiunea economică şi cea ecologică; şi

· dimensiunea umană.

În perioada de raportare, UE s-a angajat în mod constructiv şi pe fond în cadrul OSCE cu privire 

la dialogul referitor la viitorul securităţii europene, care a reprezentat dominanta agendei OSCE 

în 20091. Uniunea Europeană a fost importantă în susţinerea preşedinţiei elene în activitatea de 

asigurare a lansării cu succes a procesului de la Corfu de consolidare şi revitalizare a OSCE cu 

ocazia primei reuniuni ministeriale informale a OSCE. Obiectivul acesteia a fost restaurarea 

încrederii între statele membre ale OSCE, slăbită de conflictul armat dintre Rusia şi Georgia din 

august 2008. Consiliul ministerial de la Atena (1-2 decembrie 2009) a înregistrat un succes în 

adoptarea unei declaraţii şi a unei decizii privind procesul de la Corfu, în conformitate cu 

obiectivele UE, care afirmă fără ezitare un angajament ferm în direcţia unui dialog extins privind 

securitatea în cadrul OSCE şi care instituie o agendă pe fond pentru realizarea de progrese în 

timpul preşedinţiei kazahe (în 2010) şi ulterior.

UE a acordat prioritate deosebită prevenirii şi soluţionării conflictelor, inclusiv prin intermediul 

activităţii Înaltului Comisar pentru Minorităţi Naţionale. UE a continuat să acţioneze în mod 

activ în direcţia realizării unui consens în vederea restaurării unei prezenţe utile a OSCE în 

Georgia.

În cadrul dimensiunii umane, UE a continuat să sublinieze importanţa asigurării independenţei 

instituţiilor OSCE, în special BIDDO. UE s-a exprimat în mod constant în favoarea măsurilor de 

abordare a evoluţiilor negative în materie de libertate a mass-mediei din regiunea OSCE, precum 

şi a atacurilor împotriva jurnaliştilor şi a altor apărători ai drepturilor omului.

  
1 http://ec.europa.eu/external_relations/organisations/osce/index_en.htm
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Dialogul politic periodic cu OSCE a continuat atât la nivel ministerial, cât şi la nivel de 

ambasadori, precum şi prin intermediul întâlnirii Secretarului General al OSCE cu Comitetul 

politic şi de securitate şi al participării reprezentanţilor instituţiilor OSCE la reuniunile grupurilor 

de lucru ale Consiliului. În septembrie 2009, reprezentantul personal al Înaltului Reprezentant 

Javier Solana a desfăşurat o vizită de sensibilizare la OSCE pentru a informa cu privire la 

evoluţiile în materie de politică şi instrumente ale UE în domeniul drepturilor omului. 
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6. Ţări, regiuni şi teritorii

6.1 Candidate la aderarea la UE şi alte ţări

Turcia

UE monitorizează în continuare situaţia în cadrul procesului de negociere, precum şi prin 

intermediul dialogului politic periodic la nivel de miniştri şi directori politici. Cea mai recentă 

evaluare a situaţiei de către UE se bazează pe raportul anual privind progresele înregistrate întocmit 

de Comisie, publicat la 14 octombrie 2009, care a luat act de o serie de progrese, dar a identificat şi 

o serie de chestiuni nesoluţionate pentru care mai sunt necesare reforme.

În 2009, guvernul Turciei a lansat o iniţiativă democratică, inclusiv o deschidere referitoare la 

chestiunea kurdă. La 8 decembrie 2009, Consiliul UE a salutat acest lucru, arătând că respectiva 

iniţiativă ar trebui să conducă la măsuri concrete care vor îmbunătăţi semnificativ situaţia din sud-

est prin garantarea protecţiei diversităţii în rândul cetăţenilor turci.

UE a invitat Turcia să accelereze reformele, pentru a garanta că Turcia îndeplineşte integral 

criteriile de la Copenhaga. Aceasta a evidenţiat diferite domenii în care sunt necesare progrese, 

inclusiv libertatea de exprimare, libertatea presei, libertatea religiei, respectarea dreptului de 

proprietate, drepturile sindicale, drepturile persoanelor care aparţin minorităţilor, perspectiva civilă 

asupra domeniului militar, drepturile femeilor şi ale copilului, nediscriminarea şi egalitatea de gen. 

UE a salutat intenţia guvernului de a îşi accelera eforturile de combatere a torturii şi a relelor 

tratamente, inclusiv în privinţa chestiunii impunităţii.

Cu ocazia Consiliului de asociere UE-Turcia din 19 mai 2009, UE a evidenţiat o serie similară de 

chestiuni, inclusiv respectarea dreptului internaţional al drepturilor omului, promovarea şi aplicarea 

drepturilor omului şi a drepturilor sindicale. UE a aşteptat de asemenea cu interes modificarea 

Constituţiei, care să permită progresul democratizării într-o serie de domenii şi care să ofere garanţii 

mai solide pentru drepturile fundamentale, în conformitate cu standardele UE.
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În ceea ce priveşte regiunea de est şi de sud-est, UE a salutat decizia de a finaliza proiectul pentru 

Anatolia de Sud-Est şi a subliniat importanţa unei abordări globale a dificultăţilor economice şi 

sociale cu care se confruntă regiunea, care să creeze condiţiile necesare pentru ca populaţia 

predominant kurdă să se bucure de drepturi şi libertăţi depline. S-au înregistrat unele progrese cu 

privire la drepturile culturale, în special odată cu crearea unui canal naţional de televiziune care 

emite în limba kurdă, dar mai sunt necesare eforturi considerabile. 

În 2009, un total de 567 de milioane EUR de asistenţă financiară de preaderare a fost destinat 

Turciei din Instrumentul de asistenţă pentru preaderare (IPA). În plus, Turcia a beneficiat de 

programele regionale şi orizontale în temeiul IPA, de susţinere a dezvoltării societăţii civile.

Ţările din Balcanii de Vest

Urmărind să adere la UE, aceste ţări se aliniază politicilor sale în materie de drepturile omului. Până 

la aderare, cadrul de politică pentru ţările din Balcanii de Vest este asigurat de procesul de 

stabilizare şi de asociere (PSA), care stabileşte condiţiile, inclusiv respectarea principiilor 

democratice, a statului de drept, a drepturilor omului şi a drepturilor persoanelor aparţinând 

minorităţilor, libertăţile fundamentale şi principiile dreptului internaţional şi cooperarea regională. 

În centrul PSA se află acordurile de stabilizare şi de asociere şi acordurile interimare. Principiile 

democratice şi protecţia drepturilor omului reprezintă elemente esenţiale ale fiecărui acord.

Cea mai recentă evaluare a situaţiei de către UE se bazează pe rapoartele anuale privind progresele 

înregistrate întocmite de Comisie, publicate la 14 octombrie 2009, care a luat act de o serie de 

progrese în diferite domenii. Rapoartele identifică statul de drept, în special corupţia şi 

criminalitatea organizată, dar şi consolidarea capacităţilor administrative, ca o dificultate majoră în 

Balcanii de Vest. Trebuie rezolvate urgent şi problemele care afectează libertatea de expresie şi 

libertatea mass-mediei.
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UE discută periodic chestiunile privind drepturile omului cu ţările din regiune. Asistenţa UE este 

furnizată prin intermediul Instrumentului de asistenţă pentru preaderare (IPA)1 şi este orientată spre 

priorităţile pe termen scurt şi mediu pentru a se avansa în direcţia integrării europene. UE conduce 

trei operaţii PSAC în regiune - două în Bosnia şi Herţegovina şi una în Kosovo - precum şi trei 

birouri RSUE. Mandatul fiecărei operaţii subliniază importanţa chestiunilor privind drepturile 

omului şi statul de drept.

O serie dintre iniţiativele regionale afiliate Consiliului de Cooperare Regională referitoare la 

combaterea criminalităţii şi a corupţiei transfrontaliere, aplicarea legii şi cooperarea poliţienească 

urmăresc consolidarea respectării drepturilor omului. Condiţiile PSA includ cooperarea deplină cu 

Tribunalul Penal Internaţional pentru Fosta Iugoslavie (TPII), pentru a promova reconcilierea prin 

abordarea încălcărilor precedente ale drepturilor omului. UE sprijină activitatea TPII prin

impunerea îngheţării activelor acuzaţilor care fug din calea justiţiei şi prin interdicţii de călătorie 

pentru persoanele care sprijină pe cei acuzaţi de TPII să eludeze justiţia.

La 7 decembrie 2009, Consiliul UE a subliniat importanţa protejării tuturor minorităţilor şi 

încurajează guvernele din regiune să ia măsurile necesare pentru a aborda aceste aspecte. În general, 

minoritatea romă se confruntă în continuare cu condiţii de trai foarte dificile şi cu un tratament 

discriminatoriu.

Croaţia

UE a continuat monitorizarea îndeaproape a respectării drepturilor omului în cadrul negocierilor de 

aderare, precum şi al procesului de stabilizare şi de asociere. Cea mai recentă evaluare a situaţiei de 

către UE se bazează pe raportul anual privind progresele înregistrate întocmit de Comisie, pentru 

anul 2009. Acesta a luat act de progresele înregistrate în diferite domenii, dar a subliniat faptul că 

promovarea şi aplicarea drepturilor omului a fost adesea compromisă de neajunsurile din 

administrarea justiţiei.

  
1 JO L 210, 31.7.2006, p. 82. În total, 6,3 miliarde EUR sunt prevăzute pentru a asista 

pregătirea pentru aderarea ţărilor din Balcanii de Vest, 903 milioane EUR fiind prevăzute 
pentru 2010.
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Cu ocazia reuniunii sale din 7 decembrie 2009, Consiliul UE a luat act de faptul că va fi necesară 

accelerarea de către Croaţia a eforturilor de reformă în combaterea criminalităţii organizate, pentru 

a garanta drepturile persoanelor care aparţin minorităţilor, inclusiv returnarea refugiaţilor şi 

procesele pentru crime de război, în vederea obţinerii de rezultate în acest domeniu. Consiliul a 

precizat cu claritate că abordarea acestor reforme şi îndeplinirea tuturor obiectivelor de referinţă în 

timp util, îndeplinind astfel toate cerinţele statutului de membru, în special cu privire la sistemul 

judiciar şi la drepturile fundamentale, vor fi esenţiale pentru ca Croaţia să îşi îndeplinească 

obiectivul de a încheia negocierile în 2010.

Cu ocazia celei de a cincea reuniuni a Consiliului de asociere UE-Croaţia din 28 aprilie 2009 şi cu 

ocazia celei de cincea reuniuni a Comitetului de stabilizare şi de asociere UE-Croaţia din 9 

decembrie 2009, UE a reiterat mesaje similare, subliniind faptul că protecţia drepturilor omului este 

în general garantată, însă există în continuare dificultăţi majore în materie de aplicare.

În 2009, asistenţa financiară furnizată în temeiul programelor IPA s-a ridicat la 151 milioane EUR. 

Domeniile de aplicare au inclus consolidarea instituţională. În plus, Croaţia a continuat să 

beneficieze de programe regionale şi orizontale În temeiul IPA 2009, a fost instituit un sistem de 

subvenţii în valoare de 2,5 milioane EUR pentru dezvoltarea societăţii civile.

Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei

Acordul de stabilizare şi de asociere semnat în aprilie 2001 este pus în aplicare fără dificultăţi. În 

cadrul documentului de strategie pentru extindere şi al raportului privind progresele înregistrate din 

2009, Comisia Europeană a arătat faptul că ţara a realizat suficiente progrese privind criteriile de 

aderare pentru a permite Comisiei să recomande deschiderea negocierilor de aderare la UE. Cu 

ocazia reuniunii sale din 7-8 decembrie 2009, Consiliul a hotărât să revină asupra chestiunii în 

prima jumătate a anului 2010.

Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei a ratificat toate principalele convenţii internaţionale şi ale 

ONU privind drepturile omului, deşi punerea în aplicare trebuie încă ameliorată. Persoanele şi 

minorităţile vulnerabile din punct de vedere social sunt afectate de un cadru legal şi financiar 

fragmentat. Populaţia romă se confruntă în continuare cu condiţii de viaţă foarte dificile şi cu un 

tratament discriminatoriu .
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UE a subliniat faptul că programul de reformă trebuie continuat. În special, sunt necesare eforturi 

constante în vederea combaterii corupţiei şi a asigurării independenţei şi imparţialităţii sistemului 

judiciar. UE a subliniat de asemenea importanţa bunelor relaţii între comunităţi.

Prin urmare, Uniunea Europeană continuă să monitorizeze situaţia în cadrul procesului de 

stabilizare şi asociere şi al dialogului politic, în temeiul Parteneriatului pentru aderare şi prin 

raportul anual al Comisiei privind progresele înregistrate.

În cadrul celei de a şasea reuniuni a Consiliului de stabilizare şi de asociere desfăşurată la Bruxelles 

la 27 iulie 2009, evoluţiile-cheie examinate au privit îndeplinirea criteriilor politice pentru aderarea 

la UE. UE a salutat constatările BIDDO conform cărora desfăşurarea alegerilor prezidenţiale şi 

municipale (martie/aprilie 2009) a îndeplinit majoritatea standardelor internaţionale şi a solicitat ca 

toate recomandările BIDDO să fie puse în aplicare pe deplin cât mai curând posibil.

UE a salutat progresele înregistrate în punerea în aplicare a Acordului-cadru de la Ohrid, care este o 

parte integrantă a ordinii constituţionale şi juridice din Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei. UE 

a subliniat necesitatea realizării de noi progrese în direcţia integrării şi a reprezentării comunităţilor 

etnice. Aceasta a salutat de asemenea crearea unei agenţii specializate pentru protecţia minorităţilor 

etnice. În sfârşit, UE a solicitat noi eforturi astfel încât libertatea de expresie, inclusiv a mass-

mediei, să fie garantată în mod eficace în practică.

Pentru 2009, sumele alocate la nivel naţional în temeiul IPA s-au ridicat la 81 de milioane EUR. 

Domeniile-ţintă au inclus punerea în aplicare a Acordului-cadru de la Ohrid şi consolidarea 

capacităţii administrative, în special în domeniul statului de drept. Sprijinul financiar extensiv al UE 

a fost acordat societăţii civile, inclusiv ajutoare pentru instituirea forumului naţional al societăţii 

civile, consolidarea capacităţii a organizaţiilor societăţii civile şi instituirea centrelor regionale de 

susţinere a ONG-urilor.
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Albania

Acordul de stabilizare şi de asociere (ASA) cu Albania a fost semnat la 12 iunie 2006 şi a intrat în 

vigoare în aprilie 2009. Prin urmare, Consiliul de stabilizare şi de asociere s-a întrunit pentru prima 

dată la 18 mai 2009. Obiectivul principal al acestuia a fost examinarea progreselor ţării în direcţia 

aderării la UE. În domeniul drepturilor omului şi al protecţiei minorităţilor, UE a încurajat Albania 

să îşi folosească cadrul legislativ pentru a-şi îndeplini angajamentele.

În aprilie 2009, Albania a înaintat o cerere de aderare la UE. Comisia a început pregătirile pentru un 

aviz privind cererea Albaniei ca urmare a deciziei Consiliului UE din noiembrie 2009.

Ca urmare a alegerilor generale din 28 iunie 2009, UE a luat act de faptul că au fost îndeplinite 

majoritatea angajamentelor OSCE, deşi sunt necesare eforturi suplimentare pentru soluţionarea 

neajunsurilor identificate. Principalul partid de opoziţie a hotărât să boicoteze noul parlament, 

începând cu prima sesiune a acestuia din 7 septembrie. Începând de atunci, UE a continuat să 

urmărească situaţia.

UE continuă să monitorizeze situaţia drepturilor omului din Albania, în special situaţia grupurilor 

sociale şi a minorităţilor vulnerabile din punct de vedere social. Acest lucru se realizează în cadrul 

procesului de stabilizare şi de asociere, pe baza Parteneriatului european şi prin intermediul 

raportului anual privind progresele înregistrate. În ansamblu, Albania a ratificat majoritatea 

convenţiilor internaţionale importante din domeniul drepturilor omului, dar punerea în aplicare 

trebuie încă îmbunătăţită. Libertatea de exprimare este garantată prin Constituţie, însă numeroase 

mass-media sunt supuse intereselor politice. Persoanele şi minorităţile vulnerabile din punct de 

vedere social sunt afectate de un cadru legal şi financiar fragmentat. Populaţia romă se confruntă în 

continuare cu condiţii de viaţă foarte dificile şi cu un tratament discriminatoriu.

Într-o declaraţie din 13 februarie 2009, EU a subliniat îngrijorarea sa cu privire la legea lustraţiei 

din Albania şi la implicaţiile acesteia pentru independenţa sistemului judiciar. Uniunea a solicitat 

guvernului Albaniei să garanteze independenţa tuturor instituţiilor constituţionale.

În 2009, asistenţa acordată Albaniei în temeiul IPA s-a ridicat în total la 81,2 milioane EUR. 

Principalele domenii-ţintă au inclus justiţia şi afacerile interne, consolidarea capacităţii 

administrative şi stabilizarea democratică.
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Bosnia şi Herţegovina (BiH)

La 16 iunie 2008, UE a semnat un Acord de stabilizare şi de asociere cu Bosnia şi Heţegovina 

(BiH). Cu toate acestea, de atunci, situaţia politică s-a deteriorat avându-se în vedere discursul 

naţionalist aflat în creştere, campania preelectorală pentru alegerile din octombrie 2010, şi blocajele 

din instituţiile statale. În toamna anului 2009, UE şi SUA au lansat în comun o iniţiativă la nivel 

înalt care are drept obiectiv facilitarea unui acord politic în vederea reformei constituţionale, 

inclusiv transformarea actualelor acorduri constituţionale pentru a le face conforme cu Convenţia 

europeană a drepturilor omului, ceea ce reprezintă de asemenea o obligaţie în temeiul ASA şi al 

acordului interimar. Totuşi, din cauza calendarului pentru etapele legale necesare pentru 

modificarea Constituţiei, este puţin probabil ca amendamentele să fie făcute în timp util pentru a 

permite desfăşurarea alegerilor din 2010 în conformitate cu Convenţia europeană a drepturilor 

omului.

UE a continuat să monitorizeze situaţia drepturilor omului şi, în special, situaţia grupurilor sociale şi 

a minorităţilor vulnerabile din punct de vedere social în cadrul procesului de stabilizare şi de 

asociere, în temeiul Parteneriatului european şi prin intermediul raportului anual al Comisiei privind 

progresele înregistrate. UE a continuat să solicite realizarea de noi progrese în activitatea de 

monitorizare eficace a drepturilor omului de către instituţiile statale naţionale şi punerea în aplicare 

a jurisprudenţei relevante a Curţii. De asemenea, UE a luat act de faptul că, în ciuda creşterii 

resurselor financiare alocate pentru punerea în aplicare a strategiei privind romii, această minoritate 

se confruntă în continuare cu condiţii de trai foarte dificile şi cu un tratament discriminatoriu .

RSUE în BiH a continuat să promoveze o abordare coerentă şi consecventă în ceea ce priveşte 

integrarea drepturilor omului. În coordonare cu alţi actori internaţionali, acesta a asistat în mod activ 

autorităţile naţionale în elaborarea unei legi privind interzicerea discriminării. În mod similar, acesta 

a jucat un rol central în susţinerea reformelor în domeniul statului de drept.

Ambele misiuni PSAC din BiH, adică Misiunea de Poliţie a UE (MPUE) şi operaţia ALTHEA 

(forţă condusă de UE din 2007), au susţinut statul de drept şi un climat de siguranţă şi securitate. 

În temeiul programului IPA pentru 2009, UE a alocat 89,1 milioane EUR. Domeniile principale de 

asistenţă au inclus administraţia publică, reforma constituţională şi statul de drept. Au fost alocate 3 

milioane EUR pentru a sprijini dezvoltarea societăţii civile.
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Muntenegru

În octombrie 2007, UE a semnat un Acord de stabilizare şi de asociere cu Muntenegru, care 

urmează să intre în vigoare în prima jumătate a anului 2010. Prin urmare, la 15 decembrie 2008, 

Muntenegru a înaintat o cerere de aderare la UE, iar Comisia pregăteşte un aviz cu privire la 

aceasta.

În conformitate cu condiţionalitatea criteriilor de la Copenhaga şi cu procesul de stabilizare şi de 

asociere, UE a continuat să monitorizeze situaţia drepturilor omului în Muntenegru, în special 

situaţia grupurilor sociale şi a minorităţilor vulnerabile din punct de vedere social.

În 2009, UE a luat act de noile evoluţii din domeniu, care plasează Muntenegru, în linii mari, în 

conformitate cu standardele europene. Constituţia din octombrie 2007 prevede un nivel ridicat de 

protecţie a drepturilor omului şi a libertăţilor, inclusiv pentru persoanele care aparţin minorităţilor, 

dar sunt încă necesare îmbunătăţiri la nivelul punerii în aplicare. În special, Legea privind drepturile 

şi libertăţile minorităţilor nu a fost încă armonizată cu Constituţia. Deşi au fost luate anumite 

măsuri, situaţia economică şi socială a persoanelor strămutate, precum şi cea a populaţiilor romă, 

ashkali şi egipteană, este în continuare o chestiune care dă naştere unor preocupări serioase, întrucât 

aceste populaţii se confruntă în continuare cu condiţii de trai foarte dificile şi cu un tratament 

discriminatoriu.

UE a solicitat Muntenegrului să consolideze statul de drept, inclusiv independenţa sistemului 

judiciar şi să obţină rezultate durabile în combaterea criminalităţii organizate şi a corupţiei. Mai 

concret, aceasta a solicitat eforturi suplimentare pentru a se îmbunătăţi punerea în aplicare a legilor 

privind tortura şi relele tratamente, sistemul penitenciar şi accesul la justiţie. Uniunea a ridicat de 

asemenea chestiunea necesităţii unor eforturi suplimentare pentru a garanta libertatea de exprimare, 

în special în ceea ce priveşte mass-media. La 26 iunie 2009, UE a făcut o declaraţie prin care salută 

ratificarea de către Muntenegru (şi diferite alte ţări) a Convenţiei împotriva torturii şi altor pedepse 

şi tratamente cu cruzime, inumane sau degradante şi a Protocolului opţional al acesteia (OPCAT).

Alegerile parlamentare desfăşurate în martie 2009 au îndeplinit aproape toate standardele 

internaţionale.



8363/1/10 REV 1 AI/lv 127
ANEXĂ DG E/HR RO

În temeiul IPA, în 2009 a fost alocată o sumă totală de 33,3 milioane EUR. Principalele domenii-

ţintă au inclus statul de drept inclusiv justiţia şi reforma sectorului de poliţie. 2,2 milioane EUR au 

fost destinate proiectelor care urmăresc consolidarea contribuţiei organizaţiilor societăţii civile în 

domenii precum bunăstarea socială, educaţia specială, îngrijirea medicală preventivă, dialogul 

intercultural, transparenţa şi răspunderea administraţiei publice, a sistemului judiciar şi a 

parlamentului. 

Serbia

Serbia a semnat un Acord de stabilizare şi de asociere (ASA) cu UE la 29 aprilie 2008. Ca urmare a 

evaluării pozitive a cooperării Serbiei, întocmite de procurorul general al TPII, la 7 decembrie 2009 

Consiliul UE a decis deblocarea acordului interimar al ASA (care a intrat ulterior în vigoare la 1 

februarie 2010) şi revenirea asupra chestiunii ratificării ASA după şase luni. La 22 decembrie 2009, 

Serbia a înaintat o cerere de aderare la Uniunea Europeană.

UE a continuat să examineze situaţia drepturilor omului, inclusiv situaţia grupurilor sociale şi a 

minorităţilor vulnerabile din punct de vedere social din Serbia în cadrul procesului de stabilizare şi 

de asociere, în temeiul Parteneriatului european şi prin intermediul raportului anual al Comisiei 

privind progresele realizate. Mai mult, delegaţia UE de la Belgrad a monitorizat îndeaproape 

situaţia drepturilor omului din Serbia, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparţin minorităţilor, 

prin diferitele modalităţi precum misiuni pe teren, precum şi prin intermediul dialogului periodic cu 

factorii implicaţi relevanţi precum organizaţiile societăţii civile şi organizaţiile internaţionale.

Reuniunea anuală la nivel ministerial pentru dialog politic (troica) dintre UE şi Serbia s-a desfăşurat 

la Bruxelles la 26 ianuarie 2009. UE şi Serbia au discutat situaţia politică din Serbia, relaţiile UE-

Serbia, evoluţiile politice din regiune şi securitatea energetică din Balcanii de Vest. UE a ridicat 

chestiuni precum reforma normelor procedurale ale parlamentului, reformele democratice generale, 

reforma judiciară şi combaterea corupţiei şi a criminalităţii organizate. UE a evidenţiat faptul că 

toate reformele ar trebui să se desfăşoare în conformitate cu standardele europene.

În februarie 2009, Înaltul Reprezentant a numit un reprezentant personal la Belgrad, care lucrează 

îndeaproape cu guvernul sârb cu privire la toate chestiunile politice şi referitoare la statul de drept.
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Pentru 2009, sumele alocate Serbiei la nivel naţional în temeiul IPA au totalizat 194,8 milioane 

EUR. Asistenţa financiară a fost orientată spre domenii care includ consolidarea statului de drept, 

drepturile omului şi educaţia. O serie de iniţiative ale societăţii civile sunt susţinute atât în temeiul 

programelor naţionale şi regionale IPA, cât şi în temeiul mecanismului de sprijinire a societăţii 

civile şi prin instrumente financiare tematice precum Iniţiativa europeană pentru democratizare şi 

drepturile omului. 

Kosovo

Lansarea operaţiilor EULEX Kosovo la 9 decembrie 2008 a reprezentat o contribuţie majoră a UE 

la consolidarea supremaţiei legii şi a drepturilor fundamentale cheie în Kosovo, în special dreptul la 

un proces echitabil, care reprezintă pivotul oricărei reforme juridice. EULEX Kosovo reprezintă un 

efort fără precedent al UE de a promova şi consolida supremaţia legii în întregul Kosovo. 

Activităţile misiunii cuprind aspecte variate de la implicarea în toate etapele lanţului justiţiei penale, 

precum şi în justiţia civilă şi în domeniul drepturilor de proprietate, la asistenţa acordată familiilor 

ale căror rude sunt date dispărute. Misiunea acordă asistenţă şi când poliţia locală nu poate răspunde 

tuturor dificultăţilor de ordine publică.

EULEX Kosovo şi-a început activitatea prin instituirea unui grup de examinare a situaţiei 

drepturilor omului care să analizeze plângerile primite de la orice persoană (altele decât personalul 

misiunii) care conţin acuzaţii de încălcări ale drepturilor omului de către EULEX Kosovo de la 

începutul mandatului acesteia. Rolul acestui grup este legat de durata mandatului executiv al 

EULEX Kosovo.

RSUE din Kosovo dispune de un mandat pentru promovarea protecţiei drepturilor omului şi a 

drepturilor persoanelor care aparţin minorităţilor (inclusiv descentralizare, educaţie, patrimoniu 

cultural, drepturile de proprietate şi întoarcerea voluntară) şi s-a implicat în mod activ în aceste 

activităţi. RSUE a monitorizat îndeaproape condiţia drepturilor omului pentru comunităţile 

minoritare care trăiesc în Kosovo, inclusiv situaţia comunităţii romilor.

Kosovo beneficiază de procesul de stabilizare şi de asociere al UE şi participă la acesta, dar, întrucât 

nu este nici membru al ONU, nici membru al Consiliului Europei, cooperarea cu organismele 

internaţionale din domeniul drepturilor omului este în mod necesar limitată. Prin urmare, asigurarea 

respectării depline a drepturilor omului în Kosovo reprezintă o prioritate deosebită pentru UE.
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Kosovo beneficiază de asistenţa UE prin intermediul IPA, al asistenţei macrofinanciare, al 

Programului de asistenţă comunitară pentru reconstrucţie, dezvoltare şi stabilizare (CARDS), al 

Instrumentului de stabilitate (IdS) şi al altor surse de finanţare. Prin intermediul programului anual 

IPA pentru 2009, au fost alocate peste 103 milioane EUR, inclusiv pentru consolidarea supremaţiei 

legii.

6.2 Ţări asociate politicii europene de vecinătate (PEV)

Politica europeană de vecinătate

Politica europeană de vecinătate (PEV) a fost dezvoltată în 2004, obiectivul fiind acela de a evita 

apariţia unor noi linii de demarcaţie între Uniunea Europeană extinsă şi vecinii săi. În cadrul 

planurilor lor de acţiune PEV, ţările partenere convin să realizeze o cooperare politică mai strânsă şi 

un dialog întemeiat pe valorile comune, şi anume respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor 

fundamentale, a democraţiei, a statului de drept, a bunei guvernanţe şi a dreptului internaţional. În 

aprilie 2009, Comisia a evaluat progresul înregistrat de ţările asociate PEV în punerea în aplicare a 

planurilor lor de acţiune, inclusiv în domeniile drepturilor omului şi democratizării1.

  
1 Document de lucru al serviciilor comisiei însoţind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi 

Consiliu privind „Punerea în aplicare a politicii europene de vecinătate în 2008” - a se vedea rapoartele privind 

progresele înregistrate de fiecare ţară la adresa http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm)
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Parteneriatul estic

Parteneriatul estic a fost lansat la Praga la 7 mai 2009. Obiectivul său este consolidarea relaţiilor UE 

cu Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Belarus, Moldova şi Ucraina. Parteneriatul estic se fondează pe 

angajamentul faţă de principiile dreptului internaţional şi faţă de valorile fundamentale, inclusiv 

democraţia, statul de drept, buna guvernanţă, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor 

fundamentale. Pe lângă promovarea acestor valori, Parteneriatul estic este conceput pentru a 

promova buna guvernanţă, pentru a încuraja reforma sectorului public şi pentru a favoriza 

contactele dintre UE şi popoarele din cele şase ţări partenere. „Platforma tematică” privind 

democraţia, buna guvernanţă şi stabilitatea s-a reunit la 5 iunie şi la 7 octombrie 2009. În plus, 

Forumul societăţii civile din Parteneriatul estic (16-17 noiembrie 2009) a elaborat recomandări, 

inclusiv referitoare la drepturile omului şi buna guvernanţă, care au fost prezentate miniştrilor de 

externe din ţările Parteneriatului estic în cadrul reuniunii anuale a acestora care a avut loc la 8 

decembrie 2009.

Caucazul de Sud

În perioada 2008-2009, UE şi-a continuat dialogul periodic privind drepturile omului cu Armenia, 

Azerbaidjan şi Georgia. În cadrul reuniunilor Comisiilor de cooperare UE-Armenia, UE-

Azerbaidjan şi UE-Georgia s-au purtat discuţii în septembrie 2009, iar, în cadrul celor trei Consilii 

de cooperare, la 26 octombrie 2009. Drepturile omului au fost de asemenea discutate în timpul 

vizitei miniştrilor de externe ai UE în Caucazul de Sud în perioada 16-29 iulie 2009. UE a instituit 

dialoguri dedicate drepturilor omului cu Georgia şi Armenia; până în prezent s-au desfăşurat două 

sesiuni ale dialogului privind drepturile omului cu Georgia şi prima rundă a dialogului privind 

drepturile omului cu Armenia.

Planurile de acţiune PEV cu cele trei ţări din Caucazul de Sud, adoptate în noiembrie 2006, au 

continuat să stabilească priorităţi operaţionale. Cele trei planuri de acţiune PEV cuprind o secţiune 

specială privind drepturile omului şi libertăţile fundamentale şi acţiuni concrete care trebuie puse în 

aplicare.
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Procesul de consolidare a guvernanţei democratice şi a accentuării respectării drepturilor omului şi 

a statului de drept în Caucazul de Sud continuă pe o traiectorie inegală. Un pluralism politic şi o 

libertate a mass-mediei inadecvate, un stat de drept în general slab, precum şi lipsa dialogului au 

continuat să creeze îngrijorare Uniunii Europene, în grade diferite, în toate cele trei ţări. Prin 

urmare, în perioada de raportare UE a evaluat îndeaproape situaţia drepturilor omului din cele trei 

ţări. UE a reiterat în mod continuu că se aşteaptă ca guvernele acestor ţări să facă tot posibilul 

pentru a continua să consolideze democraţia prin reforme ale instituţiilor statale şi prin menţinerea 

unui dialog constructiv cu opoziţia în vederea asigurării unui sprijin larg pentru consolidarea 

instituţională.

Mandatul RSUE pentru Caucazul de Sud, Peter Semneby, conţine prevederi specifice referitoare la 

drepturile omului. Atât acesta cât şi RSUE pentru criza din Georgia, Pierre Morel, au purtat discuţii 

periodice cu omologii lor cu privire la chestiuni din domeniul drepturilor omului.

Armenia

UE a continuat să încurajeze autorităţile armene să adopte măsuri suplimentare pentru a ajunge la 

încheierea situaţiei care urmat evenimentelor de la 1-2 martie 2008, ulterioare alegerilor 

prezidenţiale. Amnistia aprobată la 19 iunie 2009 de Adunarea Naţională a eliberat majoritatea 

persoanelor deţinute, dar o serie de persoane sunt încă în închisoare ca urmare a activităţilor 

politice.

UE a continuat să reamintească autorităţilor armene importanţa desfăşurării unei investigări 

independente, transparente şi credibile a evenimentelor din martie 2008. Comisia parlamentară ad 

hoc mandatată în iunie 2008 să investigheze evenimentele din martie şi să evalueze legalitatea şi 

proporţionalitatea acţiunilor de poliţie şi-a finalizat activitatea în septembrie 2009. Raportul final a 

constatat numai situaţii izolate de utilizare disproporţionată a forţei de către poliţie. Spre regretul 

UE, partidele de opoziţie şi Ombudsman-ul nu au fost reprezentaţi în cadrul Comisiei. Un grup de 

stabilire a faptelor având o bază largă, având sarcina de colectare a faptelor care urmau să fie 

înaintate comisiei parlamentare ad hoc a fost dizolvat în iunie 2009 ca urmare a rivalităţilor interne, 

lipsind astfel opoziţia neparlamentară şi alţi experţi de posibilitatea de a-şi exprima poziţia în cadrul 

investigaţiilor. UE a continuat să îndemne autorităţile să sporească eforturile de identificare şi 

urmărire penală a persoanelor care sunt răspunzătoare pentru cele zece decese.
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UE a considerat că primele alegeri municipale de la Erevan din 31 mai 2009 au reprezentat o altă 

ocazie ratată de a reinstaura încrederea în cadrul societăţii polarizate din Armenia.

Proiectul unui grup de consultare al UE pentru Republica Armenia a fost lansat cu succes în martie 

2009 şi susţine eforturile de reformă ale Armeniei, inclusiv pe cele din domeniul drepturilor omului 

şi al bunei guvernanţe. Prima sesiune a dialogului UE-Armenia privind drepturile omului s-a 

desfăşurat la Erevan la 9 decembrie 2009. Dialogul a fost franc şi deschis, partea armeană 

demonstrând voinţa de a se angaja.

Azerbaidjan

UE a luat act de faptul că există puţine progrese sau progrese nesemnificative în privinţa reformelor 

democratice din Azerbaidjan în perioada de raportare, în ciuda adoptării câtorva strategii naţionale 

privind statul de drept şi drepturile omului. UE a acordat atenţie deosebită cauzelor referitoare la 

drepturile omului, făcând declaraţii publice frecvente şi dezvoltându-le în cadrul discuţiilor private 

cu autorităţile azere. 

La 15 octombrie 2008, UE a făcut o declaraţie privind alegerile prezidenţiale din Azerbaidjan. 

Aceasta a luat act de faptul că, în ciuda eforturilor de a se ţine seama de recomandările făcute de 

BIDDO (OSCE) şi de Comisia de la Veneţia (Consiliul Europei), alegerile nu au respectat 

standardele internaţionale, în special în ceea ce priveşte organizarea dezbaterii publice, desfăşurarea 

votării şi numărarea voturilor. Prin urmare, UE a îndemnat autorităţile azere să îşi continue 

eforturile de a-şi onora angajamentele internaţionale privind pluralismul democratic şi libertatea 

mass-mediei.

Modificările Constituţiei adoptate prin referendum în martie 2009 au consolidat poziţiile 

preşedintelui şi partidului de la conducere. Modificările aduse unei serii de acte legislative cheie au 

suscitat noi îngrijorări, deşi în final restricţiile privind ONG-urile nu au fost adoptate ca urmare a 

numeroaselor intervenţii ale UE. Cu toate acestea, libertatea mass-mediei este în continuare 

limitată.
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Există în continuare câteva situaţii individuale care provoacă îngrijorare. Arestarea a doi tineri 

bloggeri la începutul lunii iulie 2009 şi condamnarea lor la pedeapsa cu închisoare în luna 

noiembrie reprezintă în continuare motive de îngrijorare pe care UE le-a urmărit îndeaproape şi le-a 

ridicat spre discuţie în câteva ocazii. În octombrie 2009, cinci jurnalişti au fost condamnaţi sub 

acuzaţia de defăimare, unul dintre aceştia fiind condamnat la pedeapsa cu închisoarea. O serie de 

jurnalişti se află în continuare în închisorile azere. În ceea ce priveşte partea pozitivă a situaţiei, o 

serie de cauze introduse împotriva unor apărători ai drepturilor omului şi personalităţi ale societăţii 

civile s-au finalizat cu achitări.

Spre deosebire de Georgia şi Armenia, Azerbaidjan a respins un dialog dedicat drepturilor omului 

cu UE, optând în schimb pentru instituirea unui Subcomitet pentru justiţie, libertate şi securitate, 

democraţie şi drepturile omului; în prezent se aşteaptă decizia UE.

Georgia

Primul dialog UE-Georgia privind drepturile omului s-a desfăşurat la Tbilisi la 28 aprilie 2009; Cea 

de a doua rundă a avut loc la Bruxelles la 16 decembrie 2009. În ambele ocazii, UE a considerat că 

partea georgiană este deschisă şi dornică să se angajeze. O a doua reuniune a Subcomitetului UE-

Georgia pentru justiţie, libertate şi securitate s-a desfăşurat la Tbilisi, la 3 iunie 2009. Aceasta a 

discutat de asemenea chestiuni referitoare la persoanele strămutate în interiorul ţării, statul de drept 

şi reforma sistemului judiciar.

UE est în continuare implicată îndeaproape în situaţia ulterioară conflictelor de stradă prelungite 

conduse de opoziţie în primăvara şi la începutul verii anului 2009. Prin intermediul RSUE pentru 

Caucazul de Sud, UE a încercat să faciliteze transformarea protestelor de stradă într-un dialog util 

între partidul aflat la conducere şi partidele neparlamentare din opoziţie.

UE a reamintit mereu autorităţilor georgiene faptul că ar trebui să îşi continue angajamentul cu 

opoziţia, societatea civilă şi ONG-urile şi să îşi îndeplinească promisiunile, în special în privinţa 

chestiunilor legate direct de situaţia drepturilor omului şi de statul de drept din ţară.

UE s-a implicat în mod activ în eforturile de soluţionare a conflictului din Georgia, aducând o 

contribuţie semnificativă la stabilizare şi normalizare prin intermediul misiunii de monitorizare a 

UE (EUMM). Mandatul acesteia include monitorizarea aspectelor umanitare, mai ales situaţia 

persoanelor strămutate în interiorul ţării şi a populaţiei care trăieşte în zonele afectate de conflict.
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UE, împreună cu OSCE şi ONU, coprezidează convorbirile de la Geneva. În perioada cuprinsă între 

15 octombrie 2008 şi sfârşitul anului 2009, au avut loc opt sesiuni ale convorbirilor de la Geneva. În 

paralele cu discuţiile din cadrul Grupului de lucru I (chestiuni de securitate), Grupul de lucru II s-a 

axat pe chestiuni umanitare, referindu-se în special la măsurile practice necesare pentru întoarcerea 

persoanelor strămutate în interiorul ţării, precum şi la identificarea etapelor necesare pentru a 

îmbunătăţi situaţia populaţiei care trăieşte în zonele afectate de conflict (aspectele care ţin de 

furnizarea de gaze şi apă). 

Belarus

Situaţia drepturilor omului din Belarus reprezintă de mult timp o cauză de îngrijorare pentru UE. În 

octombrie 2008, ca urmare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie, Consiliul UE a adoptat 

concluziile care stabilesc o politică de reluare progresivă a relaţiilor. Aceasta s-a bazat pe eliberarea 

prizonierilor politici şi pe diminuarea restricţiilor aplicate opoziţiei. Acest lucru a deschis calea spre

dialogul privind consolidarea democraţiei şi a respectării drepturilor omului în Belarus.

În noiembrie 2008, autorităţile din Belarus au publicat un document neoficial care prevede 

angajamente:

· În primul rând, angajarea în consultări la nivel de experţi cu BIDDO cu privire la 

îmbunătăţirea legislaţiei electorale. O primă rundă de consultări la nivel de experţi s-a 

desfăşurat în februarie 2009 între OSCE/BIDDO şi Centrul legislativ al administraţiei 

prezidenţiale. Dar, în ciuda acordului referitor la aceasta, Belarus nu a consultat 

OSCE/BIDDO cu privire la amendamentele propuse anterior înaintării acestora către 

parlament. Deşi răspund unei serii de îngrijorări, amendamentele nu sunt conforme 

aşteptărilor întrucât a fost eliminată o dispoziţie crucială (care le permitea observatorilor să se 

deplaseze în ţară).

· În al doilea rând, oferirea posibilităţii de tipărire şi distribuire gratuită în Belarus a ziarelor 

independente/ale opoziţiei „Narodnaya Volya” şi „Nasha Niva”, inclusiv includerea acestora 

în cataloagele de subscripţie BelPoshta. Acest lucru s-a realizat.

· În al treilea rând, organizarea împreună cu biroul OSCE de la Minsk şi cu Reprezentantul 

OSCE pentru libertatea mass-mediei, a unei mese rotunde privind publicaţiile de pe internet şi 

reglementarea internetului. aceasta a avut loc la Minsk la 24 noiembrie 2009.
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La 17 noiembrie 2008, a fost înregistrată mişcarea „Pentru libertate” a fostului candidat la 

preşedinţie Aliaksandr Milinkevich. Printre măsurile pozitive suplimentare s-a numărat alcătuirea 

de comisii consultative, inclusiv a unei comisii pentru drepturile omului, formate din reprezentanţi 

ai societăţii civile şi chiar ai opoziţiei. Cu toate acestea, până în prezent aceste aspecte par să fi avut 

un impact real. 

Anumite ONG-uri cheie au fost înregistrate, dar cazurile altora sunt încă în aşteptare, iar pentru 

unele ONG-uri s-a refuzat (în mod repetat) înregistrarea (de exemplu ONG-ul „Viasna” care 

activează în domeniul drepturilor omului). În timp ce pentru două ziare independente s-a permis 

tipărirea şi distribuirea, pentru alte unsprezece s-a refuzat acest drept. Există de asemenea probleme 

cu acreditarea anumitor mass-media independente şi cu utilizarea unei clauze privind extremismul 

pentru a închide ziare independente. La 8 februarie 2009, a intrat în vigoare o lege controversată 

privind mass-media, care ar putea accentua controlul asupra internetului. Belarus trebuie încă să 

abroge dispoziţii ale codului său penal, în special privind defăimarea preşedintelui, care au fost 

utilizate împotriva societăţii civile şi a mass-mediei cu caracter independent.

Analiştii independenţi şi personalităţile moderate din opoziţie sunt de acord asupra faptului că 

numărul actelor de hărţuire îndreptate împotriva societăţii civile/activiştilor opoziţiei a scăzut, dar 

că privările de libertate pe termen scurt continuă. Opoziţia protestează din ce în ce mai mult 

împotriva „recrutării forţate” în armată. UE urmăreşte îndeaproape cauza Avtukhovich aflată în curs 

de desfăşurare şi cauza Dubski aflată în faza de recurs. Din nou, hărţuirea a cunoscut o accentuare 

înaintea alegerilor.

În noiembrie 2009, confruntată cu lipsa unor progrese semnificative în materie de drepturile omului 

în ciuda unor măsuri încurajatoare, UE a decis să prelungească până în octombrie 2010 măsurile 

restrictive în vigoare împotriva anumitor funcţionari din Belarus. În acelaşi timp, pentru a încuraja 

progresele, restricţiile de călătorie impuse funcţionarilor din Belarus au fost suspendate pentru 

aceeaşi perioadă.

De asemenea, în 2009, UE şi-a exprimat profundul regret în legătură cu sentinţele de condamnare la 

moarte pronunţate la adresa dlui Vasili Iusepciuc şi a dlui Andrei Junk. Aceste cazuri au contrazis 

declaraţiile autorităţilor din Belarus legate de restrângerea utilizării pedepsei cu moartea. UE a 

solicitat autorităţilor din Belarus să introducă un moratoriu privind pedeapsa cu moartea în vederea 

abolirii acesteia.
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Ca urmare a acordului dintre Înaltul Reprezentant Solana şi Ministrul Afacerilor Externe Martynov, 

la 19 februarie 2009 EU a lansat dialogul cu Belarus privind drepturile omului. După câteva 

convorbiri pregătitoare, prima rundă de consultări s-a desfăşurat la Praga la 16-17 iunie 2009. Cu 

toate acestea, până în prezent acestea au rămas fără urmări, în principal din cauza dezacordului cu 

privire la locul de desfăşurare, Belarus opunându-se ideii ca dialogul privind drepturile omului să se 

desfăşoare la Minsk.

Belarus este unul dintre cei şase participanţi cu drepturi egale în cadrul Parteneriatului estic şi 

trebuie să demonstreze că este un participant activ în cadrul primelor reuniuni ale platformei, 

inclusiv Platforma 1 privind democraţia, buna guvernanţă şi stabilitatea, care acoperă de asemenea 

chestiuni privind drepturile omului. Cu toate acestea, autorităţile din Belarus au susţinut într-o 

măsură mult mai redusă Forumul societăţii civile din Parteneriatul estic. Unul dintre participanţi, 

Tatiana Şaputka, a fost exmatriculată pe nedrept din cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii de stat 

de la Belarus unde era înscrisă ca studentă pentru studii universitare, ca urmare a participării sale la 

lansarea respectivului forum. Uniunea Europeană continuă să sprijine societatea civilă în vederea 

promovării dezvoltării unui mediu democratic şi pluralist.

În ansamblu, situaţia drepturilor omului în Belarus rămâne o cauză de îngrijorare. UE s-a declarat 

gata să răspundă în mod pozitiv în cazul unor evoluţii pozitive.

Moldova

Anul 2009 a cunoscut criza politică din Moldova ca urmare a alegerilor parlamentare din luna 

aprilie. Deşi MOA internaţională a arătat că au fost întrunite majoritatea cerinţelor, opoziţia a adus 

acuzaţii de fraudă, iar protestele au devenit rapid violente. Autorităţile de aplicare a legii au 

reacţionat în forţă, săvârşind numeroase abuzuri în materie de drepturile omului, inclusiv 

maltratarea deţinuţilor.

Alegerile parlamentare repetate la 29 iulie au condus în final la crearea unei coaliţii guvernamentale 

în luna septembrie, cu o victorie strânsă a patru dintre partidele de opoziţie. UE a salutat aceasta 

printr-o declaraţie care oferea relaţii mai profunde şi mai solide cu Moldova şi perspectiva unui nou 

acord de asociere (ulterior au fost lansate negocieri la Chişinău la 12 ianuarie 2010).
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Consiliul de cooperare UE-Moldova desfăşurat la Bruxelles la 21 decembrie 2009 a convenit asupra 

necesităţii de a respecta standardele în materie de drepturile omului, principiile democratice şi statul 

de drept în Moldova şi a evidenţiat rolul societăţii civile. UE a salutat angajamentul Moldovei de a 

aborda chestiunile nesoluţionate în materie de drepturile omului şi recomandările BIDDO pentru 

viitoarele alegeri.

Consiliul de cooperare a convenit de asemenea să instituie un dialog periodic privind drepturile 

omului. (De atunci, prima reuniune a acestuia a avut loc în martie 2010). În plus, UE a convenit să 

coopereze îndeaproape cu Moldova cu privire la un program cuprinzător de consolidare 

instituţională în cadrul Parteneriatului estic. Ambele părţi au convenit asupra importanţei continuării 

de către Moldova a reformelor în conformitate cu Planul de acţiune UE-Moldova.

În perioada de raportare, RSUE pentru Moldova s-a aflat în strâns contact cu autorităţile 

moldovene, cu societatea civilă şi cu organizaţiile internaţionale în privinţa situaţiei drepturilor 

omului din ţară, inclusiv din regiunea Transnistriei. Unul dintre consilierii săi de la Chişinău a 

continuat să fie punctul de contact în legătură cu drepturile omului. RSUE a cooperat de asemenea 

îndeaproape cu comisarul CoE pentru drepturile omului în abordarea evenimentelor postelectorale 

din aprilie. RSUE a ridicat de asemenea cauze specifice cu guvernul moldovean şi cu autorităţile de 

la Tiraspol.

Ucraina

Pe parcursul anului 2009, Ucraina a continuat să consolideze numeroase aspecte importante ale 

democraţiei, inclusiv libertatea politică şi pluralismul politic, libertatea mass-mediei şi societatea 

civilă. Cu toate acestea, corupţia, independenţa şi imparţialitatea sistemului judiciar, precum şi 

funcţionarea eficientă a sistemului de instanţe reprezintă în continuare domenii privite cu îngrijorare 

de către UE. Au existat de asemenea probleme continue cu relele tratamente aplicate deţinuţilor de 

agenţiile de punere în aplicare a legii; asigurarea respectării depline a principiului nereturnării în 

contextul persoanelor care solicită azil şi a refugiaţilor; şi incidentele violente cauzate de rasism şi 

xenofobie. Instabilitatea politică din Ucraina a reprezentat un obstacol pentru noi reforme politice şi 

pentru eforturile de abordare ale acestor surse de îngrijorare.

La 3 iunie 2009, la Luxemburg, s-a desfăşurat o reuniune UE-Ucraina privind justiţia, libertatea şi 

securitatea. Aceasta a exprimat un angajament ferm în favoarea unui parteneriat întemeiat pe valori 

comune precum democraţia, drepturile omului, libertăţile fundamentale şi statul de drept.
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Cu ocazia reuniunii Consiliului de cooperare care a avut loc la Luxemburg la 16 iunie 2009, UE a 

reamintit importanţa critică a reformei constituţionale desfăşurate în mod transparent şi incluziv.

Uniunea a încurajat Ucraina să consulte în continuare Comisia de la Veneţia în cadrul acestui 

proces. De asemenea, a îndemnat Ucraina să acorde atenţie deosebită combaterii corupţiei şi 

asigurării unui sistem judiciar independent.

Planul de acţiune UE-Ucraina, lansat în februarie 2005, a fost înlocuit din noiembrie 2009 cu un 

nou instrument, „Programul de asociere”. Ca şi instrumentul anterior, Programul de asociere 

cuprinde o secţiune dedicată democraţiei, statului de drept, drepturilor omului şi libertăţilor 

fundamentale.

Reuniunea la nivel înalt UE-Ucraina a avut loc la Kiev la 4 decembrie 2009. Acesta a discutat 

punerea în aplicare a programului de reforme al Ucrainei aflat în curs de desfăşurare, luând act de 

progresele continue din domeniul justiţiei şi al afacerilor interne. Reuniunea la nivel înalt a subliniat 

importanţa promovării reformelor şi a consolidării valorilor comune, în special în ceea ce priveşte 

respectarea drepturilor omului, a democratizării şi a statului de drept, care a fost confirmată ca 

piatra de temelie a relaţiilor UE-Ucraina.

Uniunea pentru Mediterana

Uniunea pentru Mediterana a fost lansată cu ocazia reuniunii la nivel înalt de la Paris din 13 iulie 

2008 care a subliniat angajamentul în favoarea consolidării democraţiei şi a pluralismului politic 

prin extinderea participării la viaţa politică şi susţinerea tuturor drepturilor omului şi a libertăţilor 

fundamentale. Reuniunea la nivel înalt a reafirmat de asemenea ambiţia de a clădi un viitor comun 

întemeiat pe respectarea deplină a principiilor democratice, a drepturilor omului şi a libertăţilor 

fundamentale consacrate în legislaţia internaţională privind drepturile omului, precum promovarea 

drepturilor economice, sociale, culturale, civile şi politice, consolidarea rolului femeilor, respectarea 

minorităţilor, combaterea rasismului şi a xenofobiei şi intensificarea dialogului cultural şi a 

înţelegerii reciproce.

Egipt

Subcomitetul UE-Egipt pentru chestiuni politice (care acoperă drepturile omului şi democraţia) a 

desfăşurat o a doua reuniune la Cairo în perioada 7-8 iulie 2009. În cadrul reuniunii, UE şi-a 

exprimat preocuparea cu privire la respectarea drepturilor omului într-o serie de domenii.
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Cu ocazia Consiliului de asociere din aprilie 2009, UE a salutat eliberarea, din motive medicale, a 

lui Ayman Nour, unul dintre principalii contracandidaţi la alegerile preşedinţiale din 2005, cu 

câteva luni înainte de expirarea sentinţei sale de cinci ani. UE şi-a exprimat în mai multe rânduri 

îngrijorarea faţă de cazul Ayman Nour şi a urmărit îndeaproape procesul şi detenţia sa. UE a 

încurajat Egiptul să îşi continue eforturile de promovare şi de protejare a drepturilor omului, 

inclusiv eliberarea tuturor prizonierilor de conştiinţă şi a dizidenţilor politici. UE a solicitat 

Egiptului să ia mai multe măsuri pentru a îmbunătăţi libertatea de exprimare şi libertatea presei, în 

conformitate cu normele internaţionale şi, în special, să procedeze la ridicarea restricţiilor impuse 

mass-mediei, la încetarea arestărilor în cazul infracţiunilor săvârşite prin intermediul presei şi 

abolirea pedepselor cu închisoarea în cazul infracţiunilor legate de publicare. În această privinţă, 

UE a deplâns hărţuirea continuă şi detenţia arbitrară a unor jurnalişti şi bloggeri.

Cu ocazia celei de a doua reuniuni a Comitetului de asociere UE-Egipt desfăşurată la Bruxelles la 

14 decembrie 2009, UE a recunoscut eforturile Egiptului de a îmbunătăţi drepturile şi statutul 

femeilor, drepturile cetăţeneşti şi condiţiile din închisori. Aceasta şi-a exprimat de asemenea 

aprecierea pentru măsurile de angajare alături de societatea civilă în cadrul evaluării periodice 

universale din 2010. UE a examinat reformele constituţionale lansate în 2007 care urmăresc să 

determine avansarea Egiptului spre o libertate politică sporită şi să consolideze drepturile politice şi 

civile ale cetăţenilor săi, adăugând că Egiptul poate să se bazeze pe UE pentru susţinerea acestui 

proces. În vederea viitoarelor alegeri parlamentare şi prezidenţiale, UE a reamintit importanţa pe 

care o acordă unor alegeri libere şi echitabile, reiterându-şi dorinţa de a furniza asistenţă Egiptului 

în vederea transformării cadrului electoral în conformitate cu standardele internaţionale. UE şi-a 

reiterat îngrijorările serioase referitoare la starea de urgenţă persistentă. 

Israel

Ca şi în anii anteriori, UE a continuat să îşi exprime îngrijorările serioase privind drepturile omului 

în cadrul reuniunilor relevante desfăşurate în temeiul Acordului de asociere UE-Israel. Acestea au 

reprezentat o ocazie de a se discuta chestiuni precum respectarea drepturilor omului pentru toate 

grupurile de populaţie, inclusiv libertatea religiei şi a credinţei, activitatea de colonizare, privarea de 

libertate cu caracter administrativ (inclusiv cu trimiteri la cauze individuale), dreptul internaţional 

umanitar si dreptul internaţional al drepturilor omului. 
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Cea de a patra reuniune a grupului de lucru informal UE-Israel privind drepturile omului, 

desfăşurată la 3 septembrie 2009, s-a axat în mod detaliat pe o serie de chestiuni legate de situaţia 

din Israel. Acestea au inclus statutul juridic şi poziţia economică a grupurilor minoritare din Israel şi 

măsurile adoptate în combaterea corupţiei. Au fost discutate de asemenea o serie de propuneri 

legislative din cadrul Knessetului care aveau efecte posibile asupra egalităţii de tratament a 

cetăţenilor israelieni. În timpul discuţiilor s-a acordat o atenţie deosebită drepturilor copilului, 

inclusiv drepturile copiilor afectaţi de conflictul armat (CAAC), precum şi chestiunilor referitoare la 

colonii, precum cazurile de violenţă din partea coloniştilor şi demolările de locuinţe. În continuare, 

partea israeliană a ridicat o serie de aspecte care reprezintă puncte comune de preocupare, în special 

situaţia drepturilor omului din ţările din afara UE. UE a reiterat de asemenea necesitatea de măsuri 

adecvate privind aspectele discutate în reuniunile anterioare.

Înaintea reuniunii grupului informal, în martie 2009, s-a desfăşurat cel de al treilea seminar UE-

Israel împotriva antisemitismului, rasismului şi xenofobiei, care a oferit prilejul pentru discutarea 

acestor chestiuni care reprezintă cauze de comune de preocupare.

Consolidarea dialogului privind drepturile omului dintre UE şi Israel reprezintă o parte esenţială a 

dezvoltării relaţiilor UE-Israel. În acest sens, UE urmăreşte să instituie un Subcomitet pentru 

drepturile omului, în cadrul acordului de asociere, care să înlocuiască actualul grup de lucru 

informal.

Teritoriile Palestiniene Ocupate

În ciuda statutului lor unic, UE aplică Teritoriilor Palestiniene Ocupate aceleaşi standarde ca şi 

celorlalţi participanţi la politica europeană de vecinătate. Prima reuniune a Subcomitetului pentru 

drepturile omului, buna guvernanţă şi statul de drept cu Autoritatea Palestiniană s-a desfăşurat la 

Ramallah la 2 decembrie 2008, în timpul căreia Comisia independentă pentru drepturile omului 

(ICHR) a realizat o prezentare generală a situaţiei drepturilor omului.

UE a reiterat în mod constant opoziţia fermă şi de principiu împotriva pedepsei cu moartea în orice 

împrejurare. UE a salutat AP pentru moratoriul său de facto, exprimându-şi speranţa că ulterior 

acesta va putea deveni un moratoriu de jure.
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În ansamblu, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale a suferit o serie de noi 

diminuări, în special dreptul la viaţă şi securitatea personală, din cauza încălcărilor comise de 

forţele israeliene şi de facţiunile palestiniene.

UE s-a exprimat în mod frecvent cu privire la situaţia din Teritoriile Palestiniene Ocupate. La 31 

octombrie 2008, aceasta a făcut o declaraţie privind înmulţirea „actelor violente şi legale” împotriva 

civililor palestinieni. Uniunea a condamnat în cei mai fermi termeni cu putinţă actele de violenţă şi 

de brutalitate comise împotriva civililor palestinieni de către colonii israelieni din Cisiordania. UE a 

reamintit răspunderea guvernului israelian de a adopta măsurile necesare pentru a pune imediat 

capăt acestora.

La 26 ianuarie 2009, Consiliul UE a adoptat concluzii privind procesul de pace din Orientul 

Mijlociu, deplângând pierderile de vieţi din timpul conflictului din Gaza. UE a solicitat tuturor 

părţilor la conflict să respecte pe deplin drepturile omului şi dreptul internaţional umanitar.

În noiembrie 2009, UE a făcut o nouă declaraţie prin care îşi exprimă profunda îngrijorare cu 

privire la situaţia umanitară din Gaza şi solicită măsuri concrete şi prompte pentru soluţionarea 

crizei umanitare din Gaza care are efecte deosebit de grave asupra populaţiei civile, din care 

jumătate o reprezintă copiii.

La 8 decembrie 2009, Consiliul UE a adoptat concluzii privind procesul de pace din Orientul 

Mijlociu, exprimându-şi profunda îngrijorare pentru situaţia din Gaza şi solicitând deplina 

respectare a dreptului internaţional umanitar.

În plus faţă de declaraţii, UE şi-a menţinut misiunea de poliţie din Teritoriile Palestiniene, EUPOL 

COPPS, care colaborează cu Autoritatea Palestiniană în activitatea de instituire a unor măsuri 

durabile şi eficace de poliţie. Echipa include în prezent specialişti în domeniul drepturilor omului 

care studiază sistemul judiciar palestinian, precum şi experţi judiciari, procurori şi specialişti în 

apărare.
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Iordania

Iordania a demonstrat o serie de îmbunătăţiri în domeniul drepturilor omului, al guvernanţei 

democratice şi al statului de drept. Cu toate acestea, o serie de chestiuni continuă să creeze 

dificultăţi, astfel cum a arătat în mod repetat UE cu ocazia Consiliilor de asociere UE-Iordania din 

iulie 2008 şi noiembrie 2009.

UE a salutat angajamentul guvernului în direcţia realizării de progrese privind programul ambiţios 

de reforme. Aceasta include modernizarea actualei legi electorale precum şi consolidarea 

independenţei sistemului judiciar, diminuând dependenţa administrativă a acestuia de guvern. UE a 

încurajat realizarea de progrese în punerea în aplicare a Legii privind întrunirea în locurile publice 

(mai ales în conformitate cu recomandările relevante formulate de evaluarea periodică universală).

Legea societăţilor comerciale, revizuită în 2009, a fost salutată de către UE ca un prim pas în 

direcţia cea bună. În acelaşi timp, Uniunea a încurajat Iordania să garanteze în continuare un cadru 

administrativ şi juridic transparent pentru ONG-uri. UE a apreciat o serie de evoluţii pozitive în 

domeniul protecţiei împotriva violenţei domestice şi a egalităţii de tratament a femeilor, precum şi 

al protecţiei drepturilor copilului. UE a salutat, de asemenea, moratoriul de facto al Iordaniei 

privind execuţiile (în vigoare din 2006) şi a invitat Iordania să abolească pedeapsa cu moartea atât 

la nivel legislativ, cât şi în practică. În ceea ce priveşte combaterea torturii, UE a apreciat alinierea 

Iordaniei la convenţiile internaţionale şi monitorizarea situaţiei din închisori.

UE a evidenţiat elementele pozitive precum introducerea primului Ombudsman al Iordaniei sau 

lansarea programului de decentralizare în martie 2009. UE a încurajat cu tărie Iordania să pună pe 

deplin în aplicare recomandările aprobate de aceasta la încheierea procesului de evaluare periodică 

universală la care a fost supusă Iordania în februarie 2009.

Liban

Cea de a doua reuniune a Subcomitetului UE-Liban pentru drepturile omului, guvernanţă şi 

democraţie desfăşurată la 17 noiembrie 2008 la Bruxelles a luat act de progresele înregistrate în 

sensul angajamentelor luate în aceste domenii în cadrul Planului de acţiune al PEV.
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Cu ocazia reuniunii Consiliului de asociere din februarie 2009, UE a luat act de faptul că situaţia 

politică dificilă din Liban a încetinit în mod semnificativ procesul de reformă politică, iar în 

anumite domenii l-a suspendat complet.

Libanul este o ţară prioritară pentru punerea în aplicare a Orientărilor EU privind copiii din 

conflictele armate. UE a subliniat prin urmare importanţa protecţiei şi promovării drepturilor 

copilului, în special prin dezvoltarea unei strategii de îngrijire a copilului şi a unor planuri de 

acţiune naţionale conexe, elaborarea unei politici de protecţie a copilului şi intensificarea eforturilor 

în vederea eradicării treptate a muncii copiilor.

UE a solicitat în mod constant Libanului să abolească pedeapsa cu moartea. Încă din august 2008, 

Ministerul Justiţiei a înaintat Consiliului de miniştri un proiect de lege privind abolirea pedepsei cu 

moartea, dar de la adoptarea acestuia s-au înregistrat puţine progrese. Între timp, în 2009 ministerul 

a organizat o campanie pentru a obţine sprijin pentru legea de abolire.

UE şi-a exprimat îngrijorarea în legătură cu efectul discriminatoriu pe care îl au legile şi politicile 

libaneze asupra exerciţiului drepturilor fundamentale economice şi sociale ale refugiaţilor. UE a 

îndemnat Libanul să adopte măsuri, inclusiv în cazurile în care trebuie modificată legislaţia, pentru 

a îmbunătăţi situaţia refugiaţilor palestinieni, în special în ceea ce priveşte dreptul la muncă şi la 

proprietate al acestora. Uniunea a încurajat în continuare noi măsuri de protecţie a drepturilor 

lucrătorilor migranţi.

A fost desfăşurată o misiune UE de observare a alegerilor (MOA) pentru a observa alegerile 

parlamentare care au avut loc la 7 iunie 2009. MOA a conchis că cea de a cincea rundă de alegeri 

parlamentare desfăşurate de la sfârşitul războiului din Liban a fost contestată într-un mediu 

polarizat, dar în general paşnic, care totuşi nu a respectat o serie de standarde internaţionale.

UE a sprijinit Tribunalul Special pentru Liban în timpul perioadei iniţiale a acestuia, în activitatea 

de promovare a unei puneri în aplicare rapide a activităţilor de acordare de reparaţii victimelor şi de 

responsabilizare în rândul populaţiei, acestea reprezentând condiţii pentru legitimitatea tribunalului.
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Siria

UE a continuat eforturile de dezvoltare a unor relaţii mai apropiate cu Siria, avansând în direcţia 

semnării unui Acord de asociere UE-Siria care aşteaptă să fie semnat din 2004. Proiectul a fost 

finalizat spre sfârşitul anului 2008 şi parafat la 14 decembrie 2008. UE a convenit în mod oficial să 

continue procesul de semnare a Acordului de asociere la 27 octombrie 2009. Se aşteaptă încă 

acordul Siriei de a semna. Încheierea unui acord de asociere ar permite Siriei şi UE să înceapă 

dialogul şi cooperarea într-un număr larg de domenii.

UE şi-a exprimat cu claritate şi în mod repetat îngrijorarea cu privire la situaţia drepturilor omului 

din Siria, în special în privinţa apărătorilor drepturilor omului. Aceste declaraţii au acoperit atât 

situaţia generală (19 septembrie 2009), cât şi cazuri specifice: condamnarea a doisprezece semnatari 

ai Declaraţiei de la Damasc privind schimbarea democratică naţională (5 noiembrie 2008); privarea 

de libertate a dlui Michel Kilo şi a dlui Mahmoud Issa (decembrie 2008); încarcerarea dlui Habib 

Saleh (20 martie 2009); încarcerarea dlui Meshal Tammo (14 mai 2009). Alte cazuri au fost de 

asemenea ridicate în faţa autorităţilor.

Autorităţile siriene s-au arătat puţin dispuse să discute despre drepturile omului cu alţi interlocutori, 

inclusiv cu UE, invocând preocupări legate de suveranitatea naţională. Reprezentanţii UE au 

continuat să menţină contactul cu apărătorii drepturilor omului şi să urmărească procesele.

Autorităţile au demonstrat deschidere în discutarea legii privind ONG-urile aflate în pregătire cu 

Comisia Europeană. În domeniile drepturilor femeilor şi a ale copilului a existat un angajament din 

ce în ce mai mare din partea guvernului pentru a avansa în direcţia punerii în aplicare a convenţiilor 

ONU în aceste domenii.

De la declanşarea războiului din Irak, Siria a făcut faţă unei afluenţe masive de refugiaţi. Pentru a 

ajuta Siria să facă faţă acesteia, UE şi statele sale membre au acordat asistenţă umanitară, precum şi 

sprijin pentru autorităţi, pentru a spori capacitatea internă de a răspunde celor mai presante 

necesităţi în domeniile sănătăţii şi educaţiei. Atitudinea Siriei faţă de refugiaţii irakieni, în special 

disponibilitatea acesteia de a colabora cu UE în această chestiune, precum şi autorizarea înregistrării 

mai multor ONG-uri al căror obiect de activitate urmăreşte o mai mare dezvoltare socială şi 

economică (paisprezece ONG-uri internaţionale au fost înregistrate în mod specific pentru a furniza 

asistenţă refugiaţilor irakieni) pot fi identificate ca un pas către îmbunătăţirea relaţiilor dintre cele 

două părţi.
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Tunisia

Promovarea respectării drepturilor omului reprezintă obiectivul central al dialogului structurat 

dintre UE şi Tunisia. Evoluţiile politice din Tunisia şi chestiunile privind drepturile omului au fost 

discutate în timpul celei de a şaptea reuniuni a Consiliului de asociere dintre UE şi Tunisia, care s-a 

desfăşurat la Bruxelles la 11 noiembrie 2008. Cea de a doua reuniune a Subcomitetului pentru 

drepturile omului şi democraţie s-a desfăşurat la 17 octombrie 2008; cea de a treia sesiune, 

programată pentru decembrie 2009, a avut loc ulterior la 25 februarie 2010.

Deşi a recunoscut măsurile întreprinse de Tunisia cu privire la drepturile omului, UE a profitat de 

acest dialog pentru a ridica o serie de chestiuni specifice privind acuzaţiile referitoare la punerea în 

aplicare a normelor juridice şi procedurale din domeniul proceselor, condiţiilor de detenţie şi al 

tratamentului prizonierilor UE a solicitat de asemenea autorităţilor tunisiene să furnizeze informaţii 

privind măsurile adoptate pentru a preveni sau a pedepsi abuzurile săvârşite în închisori.

UE a luat de asemenea act de rapoartele care exprimă îngrijorări cu privire la respectarea libertăţii 

de exprimare, a libertăţii mass-mediei şi a libertăţii de asociere. Alegerile recente au demonstrat 

neajunsuri însemnate în garantarea unor condiţii egale diferiţilor candidaţi şi diferitelor partide. În 

contextul electoral, s-au raportat acuzaţii de hărţuire împotriva jurnaliştilor şi a apărătorilor 

drepturilor omului. ONG-urile care activează în domeniul apărării drepturilor omului s-au 

confruntat adesea cu diferite obstacole în calea activităţii lor.

La nivel mai general, situaţia politică din Tunisia rămâne neschimbată după alegerile prezidenţiale 

şi legislative desfăşurate la 25 octombrie 2009. Preşedintele Ben Ali care a exercitat conducerea 

timp 22 de ani, a fost reales pentru un al cincilea mandat, obţinând 89,62% din voturi. Comunicatele 

oficiale au anunţat o participare de 89,4%. În ceea ce priveşte alegerile legislative, RCD 

(Rassemblement Constitutionnel Démocratique), aflat la conducere de la proclamarea independenţei 

în 1956, a obţinut 85% din voturi şi 161 din cele 214 locuri din parlament.
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Algeria

De la intrarea în vigoare a Acordului de asociere UE-Algeria în septembrie 2005, acesta a 

reprezentat cadrul pentru dialogul referitor la aspecte privind drepturile omului şi democraţia. Cea 

de a patra reuniune a Consiliului de asociere UE-Algeria, desfăşurată la Luxemburg la 16 iunie 

2009, a reprezentat pentru UE ocazia de a propune consolidarea acestui dialog. În conformitate cu 

practica sa din relaţiile cu alte ţări, UE şi-a exprimat dorinţa de a institui un subcomitet specific 

pentru drepturile omului. Algeria şi-a asumat angajamentul de a înainta o propunere pentru 

instituirea unui subcomitet EU-Algeria pentru dialog politic, securitate şi drepturile omului. UE a 

încurajat de asemenea autorităţile algeriene să consolideze independenţa Comisiei consultative 

naţionale pentru promovarea şi protecţia drepturilor omului.

UE recunoscut chestiunile specifice cu care se confruntă Algeria în contextul reconcilierii sale 

naţionale şi a situaţiei tensionate din punct de vedere al securităţii. Algeria îşi continuă lupta 

împotriva actelor teroriste ale Al Qaeda din Maghreb-ul Islamic (AQIM) asociată Al Qaeda. Starea 

de urgenţă este încă în vigoare şi au fost raportate acuzaţii privind tortura, centre secrete de detenţie 

şi dispariţii forţate. UE şi-a exprimat părerea conform căreia măsurile de securitate nu ar trebui să 

conducă la restricţii ale drepturilor fundamentale. UE urmăreşte îndeaproape situaţia privind 

libertatea religiei şi libertatea de conştiinţă.

Alegerile prezidenţiale care au avut loc la 9 aprilie 2009 nu au adus nicio schimbare în situaţia

politică din ţară. Preşedintele Bouteflika a fost reales pentru un al treilea mandat cu 90,24% din 

voturi. Acest lucru a fost posibil după modificarea Constituţiei care i-a permis să candideze pentru 

un al treilea mandat. Participarea a fost de 74,54%. Deşi instituţiile şi procedurile constituţionale 

fundamentale există, sistemul politic trebuie să evolueze considerabil, încurajând participarea reală 

a cetăţenilor şi a societăţii civile.
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Maroc

Cea de a patra reuniune a Subcomitetului UE-Maroc pentru drepturile omului, democratizare şi 

guvernanţă s-a desfăşurat la Bruxelles la 24 iulie 2009. Aceasta a fost cea mai recentă rundă de 

discuţii detaliate referitoare la chestiuni din domeniul statului de drept. Reuniunea a privit de 

asemenea funcţionarea sistemului judiciar, precum şi favorizarea drepturilor fundamentale şi a 

libertăţilor fundamentale.

Cea de a opta reuniune a Consiliului de asociere UE-Maroc s-a desfăşurat la Bruxelles la 7 

decembrie 2009. UE a profitat de această ocazie pentru a recunoaşte reformele întreprinse de Maroc 

în decursul anilor recenţi pentru consolidarea drepturilor omului şi extinderea câmpului libertăţilor 

individuale. UE susţine Marocul în pregătirea unei strategii naţionale şi a unui plan de acţiune în 

aceste domenii.

UE a susţinut de asemenea activitatea Comisiei pentru justiţie şi reconciliere („Instance Equité et 

Réconciliation” - IER) care urmăreşte stabilirea unei noi culturi a respectării drepturilor omului. UE 

a încurajat Marocul să continue reforma fermă a sistemului de justiţie. 

În privinţa alegerilor municipale desfăşurate la 12 iunie 2009, UE a salutat reformele introduse (de 

exemplu un nou cod electoral) pentru a garanta succesului întregului exerciţiu. UE a salutat de 

asemenea creşterea remarcabilă a numărului femeilor alese în urma respectivelor alegeri, datorită, în 

parte, unei modificări a legislaţiei.

The EU welcomed reform of the family code to promote the role of women in society. S-au făcut 

eforturi deosebite pentru combaterea violenţei împotriva femeilor, în special prin înfiinţarea de 

sisteme de informare şi prin organizarea de campanii de sensibilizare a opiniei publice.

Principalele îngrijorări ale UE se axează pe neajunsurile semnificative referitoare la libertatea de 

asociere şi la libertatea de exprimare. Recent, UE a luat act de deteriorarea situaţiei apărătorilor 

drepturilor omului, în special a celor care provin din Sahara de Vest.



8363/1/10 REV 1 AI/lv 148
ANEXĂ DG E/HR RO

Sahara Occidentală

UE a continuat să urmărească chestiunea Saharei de Vest atât în cadrul dialogului său cu Marocul, 

cât şi cu Algeria, în special în ceea ce priveşte aspectele umanitare conexe conflictului. UE acordă o 

mare importanţă îmbunătăţirii situaţiei drepturilor omului în Sahara de Vest, unde există în 

continuare probleme în privinţa libertăţii de exprimare şi de întrunire. UE susţine pe deplin 

angajamentul Secretarului General al ONU şi al trimisului special al acestuia cu privire la 

chestiunea Saharei Occidentale şi a solicitat părţilor să continue negocierile sub auspiciile ONU în 

vederea identificării unei soluţii politice echitabile, de durată şi reciproc acceptabile. În august 

2009, la Dürnstein în Austria, s-au desfăşurat convorbiri informale în vederea relansării procesului.

Libia

În noiembrie 2008, UE a deschis negocieri cu Libia în vederea încheierii unui acord-cadru. Până la 

sfârşitul anului 2009 au avut loc cinci runde de negociere, altele fiind programate pentru 2010. 

Respectivul acord urmăreşte să asigure un cadru adecvat pentru dialogul politic. Respectarea 

drepturilor omului şi a principiilor democratice va constitui un element esenţial al acordului. Mai 

mult, acordul va prevedea faptul că părţile vor coopera în respectarea şi sporirea drepturilor omului, 

în dezvoltarea şi consolidarea instituţiilor democratice, a bunei guvernanţe şi a statului de drept. În 

2009, s-au înregistrat progrese în negocierile privind aspectele politice ale acordului.

6.3 Rusia şi Asia Centrală

Rusia

UE şi Rusia au continuat să abordeze drepturile omului la toate nivelurile dialogului lor politic. În 

conformitate cu angajamentul său susţinut şi coerent privind drepturile omului, UE a profitat de 

fiecare ocazie pentru a reaminti omologilor săi ruşi semnificaţia pe care o acordă respectării 

drepturilor omului şi statului de drept, ca piatră de temelie a relaţiei. Uniunea a subliniat de 

asemenea importanţa respectării angajamentelor pe care le presupune calitatea de membru al 

Consiliului Europei şi al OSCE.
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Pe parcursul acestei perioade, preşedintele Medvedev a evidenţiat el însuşi gama de dificultăţi cu 

care se confruntă Federaţia Rusă. Acestea includ funcţionarea nesatisfăcătoare a societăţii civile, 

constrângerile aplicate libertăţilor fundamentale (precum libertatea de exprimare, de întrunire şi de 

asociere), corupţia şi în general rezultatele slabe obţinute de organele judiciare şi de aplicare a legii 

în combaterea impunităţii. Împreună aceste aspecte reprezintă o dificultate majoră care trebuie 

soluţionată pentru prosperitatea şi bunăstarea pe termen lung a cetăţenilor ruşi. UE a subliniat în 

repetate rânduri disponibilitatea sa de a coopera cu autorităţile ruse în vederea elaborării unor 

măsuri specifice în vederea îmbunătăţirii situaţiei drepturilor omului şi a promovării principiilor 

democratice.

Importanţa respectării principiilor democratice şi a drepturilor fundamentale se reflectă şi în 

directivele pentru noul acord de parteneriat şi cooperare UE-Rusia, în curs de negociere. 

Pe parcursul acestei perioade au avut loc trei reuniuni ale consultărilor dedicate drepturilor omului, 

convenite pentru prima data cu ocazia reuniunii la nivel înalt UE-Rusia de la Haga din noiembrie 

2004: 21 octombrie 2008 la Paris, 26 mai 2009 la Bruxelles şi 5 noiembrie 2009 la Stockholm.

Toate cele trei reuniuni au urmat un model asemănător. O serie dintre chestiunile ridicate 

reprezentau puncte de îngrijorare comune. Acestea includ funcţionarea societăţii civile; statul de 

drept şi reforma judiciară; protecţia drepturilor omului în combaterea terorismului; şi combaterea 

rasismului, xenofobiei şi discriminării. UE a continuat de asemenea ridice o serie de puncte de 

îngrijorare referitoare la chestiuni specifice privind drepturile omului în Federaţia Rusă. Acestea au 

inclus libertatea mass-mediei, de expresie şi de întrunire; drepturile persoanelor care aparţin 

minorităţilor; şi situaţia apărătorilor drepturilor omului, inclusiv cazuri individuale. Discuţiile s-au 

extins de asemenea şi la îngrijorările exprimate de Rusia cu privire la drepturile omului în cadrul 

UE.

Menţinând practica UE de incorporare a vocii societăţii civile în cadrul reuniunilor sale cu ţările din 

afara UE pe tema drepturilor omului, UE s-a întâlnit înaintea consultărilor cu reprezentanţi ai ONG-

urilor ruse şi internaţionale. Din nefericire, s-a recunoscut faptul că până în prezent consultările pe 

tema drepturilor omului nu au reuşit să îşi realizeze potenţialul.
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Chestiunea drepturilor omului a fost de asemenea ridicată în cadrul reuniunilor la nivel înalt şi a 

reuniunilor la nivel ministerial UE-Rusia care revizuiesc de obicei stadiul progreselor înregistrate în 

cadrul aşa-numitelor „patru spaţii”. Drepturile omului fac obiectul „spaţiului comun al libertăţii, 

securităţii şi justiţiei” care acoperă de asemenea terorismul, imigraţia ilegală şi criminalitatea 

transfrontalieră inclusiv traficul. Pe parcursul perioadei, aceste aspecte au fost abordate în cadrul a 

trei reuniuni la nivel înalt, la Nisa (14 noiembrie 2008), Khabarovsk (21-22 mai 2009) şi Stockholm 

(18 noiembrie 2009).

În afară de aceste schimburi periodice, UE s-a exprimat reacţionând cu privire la anumite atacuri 

specifice împotriva apărătorilor drepturilor omului, a jurnaliştilor şi a activiştilor ONG. UE a 

solicitat autorităţilor ruse să aducă în faţa justiţiei pe autorii respectivelor atacuri şi să adopte măsuri 

eficace pentru a garanta un mediu în care apărătorii drepturilor omului să poată acţiona în mod liber 

şi fără să se teamă de violenţe, persecuţii şi alte forme nejustificate de presiune. 

În septembrie 2008, UE a făcut o declaraţie prin care solicită autorităţilor ruse să clarifice 

împrejurările morţii lui Magomed Yevloyev din Nazran, Ingushetia. Acesta era proprietarul 

„ingushetiya.ru”, un site internet independent care prezenta actualitatea pentru regiunea Caucazului.

În decembrie 2008, UE a făcut o declaraţie publică prin care îşi exprima profunda îngrijorare cu 

privire la raidul poliţiei de la birourile organizaţiei Memorial din Sankt Petersburg. Organizaţia este 

bine cunoscută pentru activitatea de documentare cu privire la victimele represiunii politice, 

promovarea societăţii civile, a democraţiei, a drepturilor omului şi a statului de drept în ţările 

Comunităţii Statelor Independente. La 15 iulie 2009, UE a condamnat asasinarea Nataliei 

Estemirova, apărătoare de prim rang a drepturilor omului din cadrul organizaţiei Memorial, care a 

fost găsită asasinată în Inguşetia la 15 iulie 2009. În octombrie 2009, UE a salutat decizia 

Parlamentului European de a acorda organizaţiei Memorial Premiul Saharov pe 2009 pentru 

Libertatea de Gândire.

La 21 ianuarie 2009, UE şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la asasinarea avocatului specializat în 

drepturile omului Stanislav Markelov, precum şi a jurnalistei de la Novaia Gazeta, dna Anastasia 

Baburova.

În sfârşit, la 12 august 2009, UE a condamnat asasinarea apărătoarei drepturilor omului Zarema 

Sadulaeva şi a soţului acesteia Alik Djabrailov.
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Asia Centrală

De la adoptarea sa de Consiliul European la 21-22 iunie 2007, Strategia UE pentru un nou 

parteneriat cu Asia Centrală a oferit cadrul global pentru relaţiile UE cu Asia Centrală. În strategie 

se recunoaşte că drepturile omului, statul de drept, buna guvernanţă şi democratizarea stau la baza 

stabilităţii politice şi a dezvoltării economice pe termen lung ale Asiei Centrale. Prin urmare, 

aspectele privind drepturile omului au fost abordate cu fiecare stat din Asia Centrală prin diferite 

canale, inclusiv cu ocazia reuniunii coordonatorilor naţionali din 30 aprilie 2009 de la Bruxelles, a 

reuniunii ministeriale UE-Asia Centrală de la Duşanbe din 29-30 aprilie 2009 şi a conferinţei 

ministeriale deschise UE-Asia Centrală de la Bruxelles din 15-16 septembrie 2009. 

În conformitate cu strategia, UE a instituit dialoguri structurate privind drepturile omului cu toate 

ţările din regiune. Până în noiembrie 2009, au avut loc două sesiuni ale acestor dialoguri cu toate 

cele cinci ţări din Asia Centrală. Având în vedere punctele sensibile binecunoscute, discuţiile au 

fost uneori dificile, însă s-au dovedit în acelaşi timp a fi deschise şi oneste, acoperind toate 

chestiunile de interes, inclusiv cazuri individuale. Explorarea posibilităţilor de cooperare practică 

prin împărtăşirea experienţei UE în ceea ce priveşte abordarea chestiunilor privind drepturile 

omului şi democratizarea s-a bucurat, în general, de interes. 

Aceste dialoguri au fost pregătite în strânsă consultare cu societatea civilă locală şi internaţională.

Societatea civilă a fost implicată şi prin organizarea de către Comisia Europeană a mai multor 

seminare cu patru dintre ţările din Asia Centrală. Pe parcursul discuţiilor animate şi constructive, 

participanţii la aceste seminare au abordat subiecte precum standardele internaţionale, cele mai 

bune practici europene, legislaţiile naţionale şi punerea acestora în practică. Seminarele au 

reprezentat o ocazie pentru desfăşurarea unui schimb de opinii între reprezentanţi ai societăţii civile, 

cadre universitare şi funcţionari de stat din Europa şi din Asia Centrală. În general, acest schimb de 

opinii s-a soldat cu elaborarea unor recomandări detaliate privind modificările legislative şi practice 

necesare pentru a se asigura respectarea deplină a standardelor internaţionale şi naţionale, care au 

fost apoi prezentate în cadrul seminarelor oficiale. 
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A fost asigurată o continuare a dialogurilor şi a seminarelor prin contactele care au avut loc între 

autorităţile naţionale şi delegaţiile UE, precum şi prin finanţarea de proiecte prin intermediul 

IEDDO. Au fost de asemenea elaborate programe şi proiecte bilaterale de cooperare la nivel 

naţional cu statele din Asia Centrală. UE a sprijinit diferite domenii, printre care se numără 

reformele din sistemele judiciar şi de corecţie şi măsurile de sensibilizare în legătură cu drepturile 

omului. 

În conformitate cu strategia, a fost elaborată o iniţiativă regională privind statul de drept pentru Asia 

Centrală, Germania şi Franţa având rolul de coordonatori principali. În perioada 27-28 noiembrie 

2008, a avut loc la Bruxelles prima conferinţă ministerială UE-Asia Centrală intitulată „Statul de 

drept - Piatra de temelie a dezvoltării”. La conferinţă au participat miniştri, funcţionari de rang înalt 

şi experţi din statele membre ale UE şi din ţările din Asia Centrală. 

În cadrul acestei iniţiative, au avut loc două seminare regionale privind formarea în domeniul 

juridic şi procedurile penale, la care au participat experţi din Asia Centrală şi din UE care au ajuns 

la concluzii comune care vor contribui la procesul de cooperare. Se află în curs de punere în 

aplicare un nou proiect cu Comisia de la Veneţia a Consiliului Europei, cofinanţat de Comisie şi de 

Germania, menit să promoveze rolul Consiliului Europei în ceea ce priveşte contribuţia sa la 

sprijinirea reformelor din domeniul statului de drept în regiune. Mai mult, statul de drept şi reforma 

sistemului judiciar reprezintă, în ochii tuturor, un domeniu central pentru asistenţa bilaterală a UE 

acordată unor ţări din Asia Centrală. 

De asemenea, UE a continuat să abordeze aspecte privind drepturile omului în cadrul reuniunilor 

Consiliului de cooperare şi ale Comitetului de cooperare cu ţările din regiune, precum şi în cadrul 

altor forme de reuniuni, acolo unde astfel de acorduri nu sunt instituite. Au fost întreprinse mai 

multe demersuri bilaterale cu ţări din regiune privind aspecte care fac obiectul preocupărilor.

Contribuţia la punerea în aplicare a politicii UE privind drepturile omului face parte din mandatul 

RSUE pentru Asia Centrală, Pierre Morel, care a continuat să abordeze aspecte privind drepturile 

omului cu ocazia vizitelor sale în regiune şi a contactelor bilaterale.
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Prin dialog şi proiecte comune, UE a cooperat îndeaproape cu OSCE, cu Consiliul Europei, cu 

ONU şi cu Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, în special cu biroul său regional de la 

Bishkek. 

Kazahstan

Având în vedere faptul că, în 2010, Kazahtan va asigura preşedinţia OSCE, UE a continuat să 

solicite autorităţilor kazahe să pună în aplicare reforme politice suplimentare, în special în ceea ce 

priveşte libertatea de întrunire, libertatea de credinţă, rolul societăţii civile şi al ONG-urilor, situaţia 

opoziţiei politice şi libertatea mass-mediei. Cea de a doua sesiune a dialogului UE-Kazahstan 

privind drepturile omului s-a desfăşurat la Bruxelles la 21 octombrie 2009. În cadrul celui de al 

unsprezecelea Consiliu de cooperare UE-Kazahstan, desfăşurat la 17 noiembrie 2009, s-a subliniat 

că apropierea legăturilor bilaterale trebuie să fie însoţită de respectarea valorilor comune ale 

democraţiei, a statului de drept şi a drepturilor omului. În plus, delegaţia UE în Kazahstan a avut 

reuniuni tripartite lunare în care s-a întâlnit cu autorităţile naţionale şi cu ONG-urile locale. În 

perioada 29-30 iunie 2009, s-a desfăşurat la Almaty un seminar al societăţii civile privind reforma 

judiciară şi locurile de detenţie. UE a salutat ratificarea de către Kazahstan a Protocolului opţional 

la Convenţia ONU împotriva torturii şi altor pedepse şi tratamente cu cruzime, inumane sau 

degradante.

Republica Kârgâzstan

UE a profitat de cel de al zecelea Consiliu de cooperare desfăşurat la 22 iulie 2008 pentru a-şi 

exprima preocuparea faţă de evoluţiile din Republica Kârgâzstan, în special în domeniul libertăţii 

mass-mediei şi al libertăţii de întrunire. UE a solicitat autorităţilor kârgâze să îmbunătăţească 

situaţia drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, în conformitate cu angajamentele 

internaţionale asumate. Acest fapt a fost subliniat în cadrul celor două runde ale dialogului UE-

Republica Kârgâzstan privind drepturile omului, desfăşurat la Bişkek (28 octombrie 2008) şi la 

Bruxelles (13 octombrie 2009). În perioada care a urmat dialogului privind drepturile omului, UE 

şi-a exprimat din nou preocuparea în legătură cu o serie de atacuri care au vizat jurnalişti kirghizi 

activi politic. Comisia Europeană a organizat, în cooperare cu ministerul kârgâz al afacerilor 

externe, un seminar adresat reprezentanţilor societăţilor civile privind drepturile copilului şi 

drepturile prizonierilor (5-6 martie 2009, Bişkek). UE a salutat ratificarea de către Republica 

Kârgâzstan a Protocolului opţional la Convenţia ONU împotriva torturii şi altor pedepse şi 

tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.
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Tadjikistan

Primele două runde ale dialogului UE-Tadjikistan privind drepturile omului s-au desfăşurat la 31 

octombrie 2008 şi la 23 septembrie 2009 la Duşanbe. UE a profitat de aceste ocazii pentru a aborda 

obstacolele cu care se confruntă Tadjikistanul în procesul de stabilizare; situaţia economică a 

populaţiei rămâne dezastruoasă, libertatea mass-mediei este limitată, organizarea alegerilor este 

defectuoasă, iar dezvoltarea societăţii civile este îngreunată. De asemenea, UE şi-a exprimat 

preocuparea privind condiţiile dificile pentru activităţile ONG-urilor din ţară, precum şi privind 

limitarea libertăţilor religioase. Primul seminar UE-Tadjikistan al societăţii civile pe teme 

referitoare la dreptul la un proces echitabil şi la independenţa sistemului judiciar s-a desfăşurat la 

Duşanbe în perioada 10-11 iulie 2009.

Turkmenistan

La 30 iunie 2009, UE şi Turkmenistan au desfăşurat la Bruxelles cea de a doua rundă a dialogului 

lor privind drepturile omului. Adoptarea noii constituţii, precum şi evaluarea periodică universală a 

Turkmenistanului în cadrul Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din decembrie 2008, au 

furnizat un context util pentru abordarea de către UE a situaţiei drepturilor omului în Turkmenistan, 

un accent deosebit fiind pus pe funcţionarea societăţii civile, pe libertatea mass-mediei, pe libertatea 

de gândire şi de religie, pe libertatea de circulaţie/deplasarea forţată şi pe reforma judiciară. UE a 

exprimat de asemenea preocupări specifice privind independenţa sistemului judiciar, libertatea de 

exprimare, de asociere şi de întrunire, condiţiile de detenţie şi tortura. În cadrul dialogului din iunie, 

partea turkmenă a acceptat o listă de cazuri individiduale privind drepturile omului şi a convenit să 

răspundă în scris. Totuşi, la momentul redactării, nu se primise niciun răspuns.

Uzbekistan

În timpul elaborării prezentului raport, UE a eliminat progresiv măsurile restrictive introduse 

împotriva Uzbekistanului ca urmare a evenimentelor de la Andijan din mai 2005. Mai întâi, în 

noiembrie 2008, UE a decis să nu reînnoiască restricţiile de călătorie aplicate anumitor persoane.

Apoi, ca urmare a unei evaluări a situaţiei, UE a decis, în octombrie 2009, să nu reînnoiască 

embargoul asupra vânzării de arme şi de echipamente conexe. 
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UE a reafirmat că este pregătită să coopereze cu Uzbekistan, pe baza măsurilor pozitive care au fost 

deja întreprinse de autorităţi. Printre aceste măsuri se numără eliberarea unor apărători ai drepturilor 

omului; reluarea vizitelor Comitetul Internaţional al Crucii Roşii în închisori; abolirea pedepsei cu 

moartea; îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie; introducerea procedurii habeas corpus; ratificarea 

unor convenţii privind combaterea muncii copiilor; realizarea de progrese cu privire la punerea în 

aplicare a unor angajamente asumate în cadrul OSCE; continuarea reformei judiciare; şi participarea 

activă a Uzbekistanului la Iniţiativa UE privind statul de drept pentru Asia Centrală.

Cu toate acestea, UE şi-a exprimat preocuparea continuă faţă de situaţia drepturilor omului în 

Uzbekistan şi a solicitat: eliberarea tuturor apărătorilor drepturilor omului şi a prizonierilor de 

conştiinţă aflaţi în detenţie; funcţionarea neobstrucţionată a organizaţiilor neguvernamentale pe 

întregul teritoriu al Uzbekistanului; cooperarea deplină cu toţi raportorii speciali corespunzători ai 

ONU; garantarea libertăţii de exprimare şi a mass-mediei; şi punerea în aplicare a convenţiilor 

privind combaterea muncii copiilor. 

UE s-a angajat să monitorizeze îndeaproape şi permanent situaţia drepturilor omului din Uzbekistan 

şi să discute şi să evalueze progresele în termen de un an. De asemenea, Consiliul a precizat că 

profunzimea şi calitatea dialogului şi cooperării UE-Uzbekistan vor depinde de reformele şi 

progresele Uzbekistanului în domeniile menţionate mai sus.

Cea de a treia rundă a dialogului UE-Uzbekistan privind drepturile omului s-a desfăşurat la 9 iunie 

2009 în cadrul Subcomitetului pentru justiţia şi afacerile interne, drepturile omului şi chestiuni 

conexe. UE a evocat o serie de cazuri individuale, precum şi o gamă largă de aspecte îngrijorătoare 

privind situaţia drepturilor omului în Uzbekistan, inclusiv referitoare la libertatea de exprimare, 

condiţiile de detenţie şi accesul la deţinuţi, libertatea de religie, dezvoltarea societăţii civile şi 

reforma sistemului judiciar. 

Primul seminar UE-Uzbekistan al societăţii civile, intitulat „Liberalizarea mass-mediei - o 

componentă importantă a democratizării societăţii”, s-a desfăşurat la Taşkent în perioada 2-3

octombrie 2008, dar fără a avea drept rezultat recomandări comune. 
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6.4 Africa

Uniunea Africană (UA)

Dialogul bianual UE-UA privind drepturile omului, iniţiat în 2008, a devenit un instrument 

important pentru discutarea modului în care pot fi puse în aplicare angajamentele asumate de UE şi 

de UA privind drepturile omului şi democraţia. Acesta favorizează de asemenea coordonarea 

sporită între cele două organizaţii în cadrul forurilor internaţionale, inclusiv al Consiliului ONU 

pentru Drepturile Omului, pe teme privind condiţia femeilor, pacea şi securitatea. Nu în ultimul 

rând, acest dialog a permis UE să abordeze o serie de preocupări legate de drepturile omului pe 

continentul african, incluzând situaţii naţionale specifice. 

Înainte de sesiunea de dialog privind drepturile omului din aprilie 2009, a fost organizat la 

Bruxelles un prim seminar al societăţii civile, cu participarea ONG-urilor europene şi africane, pe 

teme privind legislaţia societăţii civile şi combaterea torturii. Recomandările elaborate în timpul 

seminarului au fost dezbătute în cadrul sesiunii de dialog şi vor fi monitorizate cu ocazia 

seminarelor ulterioare. 

Parteneriatul UE-Africa privind guvernanţa democratică şi drepturile omului oferă un mijloc de 

promovare a drepturilor omului pe continent, incluzând sprijinirea mecanismelor în favoarea 

drepturilor omului în Africa, precum Mecanismul african de evaluare inter pares. 

Pe lângă relaţiile UE-UA, dialogurile desfăşurate în temeiul articolului 8 din Acordul de la Cotonou 

reprezintă ocazii pentru abordarea preocupărilor legate de drepturile omului direct cu autorităţile 

naţionale din ţările africane partenere, astfel cum a fost cazul Eritreei în martie 2009. În decembrie 

2009, au avut loc dialoguri specifice privind drepturile omului cu Nigeria şi Africa de Sud. 

Angola

La 5 septembrie 2008, Angola a cunoscut primele sale alegeri legislative din ultimii şaisprezece ani, 

după ani de războaie şi de conflicte civile. O misiune UE de observare a alegerilor a raportat un 

nivel ridicat de participare şi un grad semnificativ de toleranţă politică, deşi au existat probleme 

legate de accesul mass-mediei, de prezentarea mediatică şi de organizarea alegerilor. 



8363/1/10 REV 1 AI/lv 157
ANEXĂ DG E/HR RO

În coordonare cu ţările donatoare, UE a sprijinit organizarea procesului celei de a doua şi celei de a 

treia conferinţe naţionale (noiembrie 2008 şi 2009), în timp ce situaţia globală privind drepturile 

omului a fost examinată în cadrul grupului local tematic al UE privind guvernanţa şi drepturile 

omului. În decembrie 2008, şefii de misiune ai UE au recomandat abordarea guvernanţei şi a 

drepturilor omului în cadrul dialogului politic desfăşurat în temeiul articolului 8 din Acordul de la 

Cotonou, însă dialogul a rămas la un nivel informal în acest domeniu. În acelaşi timp, UE şi-a 

exprimat disponibilitatea de a intensifica dialogul politic şi cooperarea prin „Calea comună de 

urmat Angola-UE” (lansată de preşedinţia suedeză în noiembrie 2009), pe baza respectării 

drepturilor omului, a bunei guvernanţe, a principiilor democratice şi a statului de drept.

Burundi

Deşi situaţia politică din Burundi s-a îmbunătăţit considerabil în 2009, UE rămâne preocupată de 

respectarea drepturilor omului în această ţară. Drepturile omului, alegerile şi rolul societăţii civile 

au ocupat un loc principal pe ordinea de zi a dialogului desfăşurat cu această ţară în temeiul 

articolului 8. UE a desfăşurat mai multe demersuri şi a făcut mai multe declaraţii în timpul 

perioadei de evaluare, inclusiv privind modul în care sunt trataţi albinoşii (decembrie 2008), 

încriminarea comportamentului homosexual (aprilie şi mai 2009), detenţia activiştilor din sindicate 

şi a jurnaliştilor, precum şi impunitatea. UE a salutat abolirea pedepsei cu moartea în Burundi la 22 

aprilie 2009. Prin intermediul Instrumentului european pentru democraţie şi drepturile omului, UE 

finanţează o serie de proiecte în Burundi. 

Ciad

În cadrul politicii sale de securitate şi de apărare, UE a lansat operaţia EUFOR Tchad/RCA la 28 

ianuarie 2008, drept operaţie militară de tranziţie în estul Ciadului şi în nord-estul Republicii 

Centrafricane. Această operaţie a fost lansată în conformitate cu Rezoluţia 1778 (2007) a 

Consiliului de Securitate al ONU, care a aprobat desfăşurarea în Ciad şi în Republica Centrafricană 

a unei prezenţe multidimensionale. Operaţia s-a desfăşurat între 15 martie 2008 şi 15 martie 2009, 

când EUFOR a fost înlocuită de o misiune a ONU, MINURCAT. 
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Desfăşurarea EUFOR Tchad/RCA a exprimat angajamentul UE de a acţiona în scopul îmbunătăţirii 

securităţii în regiune, în special în estul Ciadului şi în nord-estul Republicii Centrafricane. Operaţia 

a contribuit la protejarea refugiaţilor şi a persoanelor strămutate în interiorul ţării, a facilitat 

furnizarea de ajutor umanitar, a contribuit la crearea condiţiilor pentru ca persoanele strămutate să 

se întoarcă de bunăvoie la locul lor de origine (cu sprijinul programului Comisiei pentru stabilizarea 

în estul Ciadului) şi a favorizat asigurarea securităţii şi a libertăţii de operare a MINURCAT. 

Încălcările drepturilor omului (precum detenţia arbitrară a opozanţilor politici în timpul atacurilor 

rebelilor, violenţa sexuală, încălcarea libertăţii de exprimare şi hărţuirea apărătorilor drepturilor 

omului) au constituit un aspect recurent al conflictelor dintre grupurile de rebeli şi armata ciadiană, 

iar mandatul EUFOR a cuprins dispoziţii importante în această privinţă: 

· contribuirea la monitorizarea şi la promovarea şi protecţia drepturilor omului, acordând o 

atenţie deosebită violenţei sexuale şi violenţei de gen, şi recomandarea unor acţiuni 

autorităţilor competente, în vederea combaterii impunităţii; 

· sprijinirea, în cadrul capacităţilor sale, a eforturilor menite să consolideze capacitatea 

guvernelor Ciadului şi Republicii Centrafricane şi a societăţii civile prin acordarea de formare 

privind standardele internaţionale privind drepturile ale omului, precum şi depunerea de 

eforturi pentru stoparea recrutării şi a utilizării copiilor de grupurile armate; 

· sprijinirea guvernelor Ciadului şi, fără a se aduce atingere mandatului BONUCA, Republicii 

Centrafricane în promovarea statului de drept, inclusiv prin susţinerea unui sistem judiciar 

independent şi unui sistem juridic consolidat, în strânsă coordonare cu agenţiile Organizaţiei 

Naţiunilor Unite. 

UE a abordat aceste chestiuni în mod periodic cu autorităţile competente. În vederea viitoarelor 

alegeri legislative din 2010, UE a rămas implicată în procesul politic, urmărind o reformă de durată 

a vieţii politice din Ciad. În pofida progreselor lente, a fost stabilit un cadru juridic care garantează 

alegeri libere şi transparente. 
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În contextul îmbunătăţirii contextului politic general, UE a solicitat autorităţilor ţării să pună în 

aplicare acordul politic global din 13 august 2007 încheiat între diferitele partide politice de opoziţie 

şi guvern. În timpul perioadei de raportare, UE a promovat în mod activ un dialog politic autentic şi 

a subliniat că acordul prevede o deschidere către grupările armate, cu condiţia ca acestea să renunţe 

la obiectivul de a schimba regimul prin forţă. 

UE a evidenţiat că este important să se asigure securitatea, justiţia şi combaterea impunităţii, 

precum şi libertatea presei pentru a se reinstaura încrederea populaţiei. UE a reiterat că trebuie 

monitorizate în mod corespunzător recomandările Comisiei de anchetă, instituite după evenimentele 

din februarie 2008, care au inclus şi dispariţia unui proeminent lider al opoziţiei.

Stabilizarea Ciadului este crucială şi pentru soluţionarea crizei regionale. Consecinţele crizei din 

Darfur au contribuit la exacerbarea crizei interne şi a climatului de insecuritate din Ciad. Tensiunile 

interetnice şi opoziţia dintre Ciad şi Sudan prin intermediul grupărilor rebele trebuie soluţionate 

printr-o abordare regională. UE a contribuit la eforturile internaţionale şi regionale (în special la 

acordurile de la Dakar şi Doha), depuse în scopul ajungerii la o soluţie durabilă pentru aceste 

tensiuni care reprezintă o ameninţare pentru întreaga regiune. 

Côte d'Ivoire

Din cauza punerii în aplicare lente a măsurilor impuse Republicii Côte d'Ivoire de Consiliul de 

Securitate al ONU la 18 noiembrie 2008, UE a reînnoit şi a prelungit măsurile restrictive impuse 

prima dată în decembrie 2004 împotriva persoanelor „care constituie o ameninţare la adresa 

procesului de pace şi de reconciliere naţională în Côte d'Ivoire” sau care sunt „răspunzătoare pentru 

încălcări grave ale drepturilor omului şi ale dreptului umanitar internaţional în Côte d'Ivoire”. UE 

desfăşoară numeroase proiecte în Côte d'Ivoire în temeiul Instrumentului pentru promovarea 

democraţiei şi drepturilor omului la scară mondială (IEDDO). De asemenea, în timpul perioadei de 

raportare, Comisia a detaşat o misiune de experţi electorali în Côte d’Ivoire, înaintea alegerilor 

prezidenţiale care urmează a avea loc la jumătatea anului 2010. 
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Republica Democratică Congo

UE a condamnat în numeroase ocazii încălcările drepturilor omului din RDC, exprimându-şi cea 

mai mare îngrijorare, inclusiv în cadrul contactelor sale directe cu funcţionari de stat congolezi. 

Îngrijorările au vizat nivelul violenţei sexuale, alte atrocităţi împotriva civililor şi situaţia 

persoanelor strămutate în interiorul ţării. UE a solicitat guvernului RDC să asigure fără excepţie 

faptul că cei vinovaţi de încălcările dreptului internaţional, inclusiv ale drepturilor omului şi ale 

dreptului internaţional umanitar, vor răspunde de actele lor şi a cerut verificarea la timp a 

comandanţilor şi a soldaţilor FARDC. Mai mult, ori de câte ori a fost necesar, au fost făcute 

demersuri pe lângă autorităţile naţionale competente pentru protejarea apărătorilor drepturilor 

omului sau privind alte aspecte care suscită îngrijorarea.

UE a continuat să sprijine buna guvernanţă, inclusiv consolidarea democraţiei, statul de drept şi 

reforma sectorului de securitate.

Mandatele EUSEC RD Congo şi EUPOL RD Congo urmează să se încheie în septembrie 2010 şi, 

respectiv, în iunie 2010. În prezent, UE negociază prelungirea mandatului în vederea sincronizării 

celor două mandate, ceea ce demonstrează prioritatea UE de a continua să sprijine reforma armatei 

şi a poliţei, alături de eforturile sale constante în ceea ce priveşte reforma justiţiei şi a poliţiei. 

EUSEC (instituită iniţial la 8 iunie 2005) a acordat consiliere şi asistenţă autorităţilor congoleze 

însărcinate cu asigurarea securităţii, asigurând în acelaşi timp promovarea politicilor compatibile cu 

drepturile omului şi cu dreptul internaţional umanitar, cu aspectele de gen şi cele care privesc copiii 

afectaţi de conflictele armate, cu standardele democratice, cu principiile bunei administrări publice, 

transparenţei şi respectării statului de drept. Din noiembrie 2009, EUSEC RD Congo se axează în 

mod deosebit pe sprijinirea eforturilor de soluţionare a problemei impunităţii pentru infracţiuni, în 

special pentru violenţa sexuală şi bazată pe gen şi pentru utilizarea copiilor-soldaţi. Pentru a 

completa rolul său preponderent consultativ în reformarea armatei, EUSEC pune de asemenea în 

aplicare sau supervizează proiecte în domenii cum ar fi egalitatea de gen, drepturile omului, 

sănătatea şi infrastructura, finanţate sau iniţiate de UE sau de statele sale membre. În această 

privinţă, misiunea EUSEC RD Congo a oferit de asemenea sprijin Reprezentantului Special al UE 

(RSUE) în regiunea Marilor Lacuri Africane în efortul său de a pune în aplicare acordurile de pace 

pentru Kivu. În temeiul acestui mandat, RSUE a promovat respectarea drepturilor omului şi a 

statului de drept, acordând o atenţie deosebită femeilor şi copiilor. 



8363/1/10 REV 1 AI/lv 161
ANEXĂ DG E/HR RO

În urma misiunii anterioare EUPOL Kinshasa (încheiate la 30 iunie 2007), UE a lansat EUPOL RD 

Congo (1 iulie 2007) pentru a sprijini aspectul poliţienesc al sectorului de securitate şi interfaţa 

acestuia cu domeniul justiţiei. Mandatul actual al EUPOL RD Congo se va încheia în iunie 2010, iar 

această misiune a desfăşurat o prezenţă în estul RDC (Goma şi Bukavu). Misiunea EUPOL RD 

Congo ilustrează angajamentul UE în favoarea stabilităţii şi a democraţiei în această ţară, iar 

contribuţia la respectarea drepturilor omului în cadrul reformei poliţiei congoleze face de asemenea 

parte din mandatul său. EUPOL deţine competenţe specifice (împărtăşite de EUSEC) în domeniul 

egalităţii de gen şi al drepturilor omului şi colaborează activ cu comunitatea internaţională şi cu 

actorii locali în acest domeniu. În octombrie 2009, o nouă acţiune comună a imprimat misiunii un 

accent deosebit pe violenţa sexuală şi pe impunitate, care reprezintă o veritabilă situaţie de urgenţă 

în ţară, îndeosebi în est. Pentru o mai bună abordare a acestei situaţii de urgenţă, se prevede 

desfăşurarea la Goma şi la Bukavu a unor echipe multidisciplinare care să se ocupe de anchetele 

penale, inclusiv de combaterea violenţei sexuale Cu toate acestea, domeniul lor de competenţă va 

acoperi întreg teritoriul RDC. 

UE va sprijini în continuare procesele politice actuale, plecând de la premisa că dialogul cu 

guvernul RDC şi cu alte ţări din regiune, precum şi punerea în aplicare a angajamentelor politice şi 

de securitate asumate sunt esenţiale pentru reducerea situaţiilor de încălcare a drepturilor omului şi 

pentru clădirea unei păci durabile. UE sprijină cu fermitate principiul conform căruia cei care 

încalcă drepturile omului în cazul civililor trebuie să răspundă de actele lor. În acest context, UE şi-

a reiterat sprijinul deplin pentru CPI în eforturile acesteia referitoare la încălcările drepturilor 

omului din trecut şi actuale în regiunea Marilor Lacuri şi a solicitat guvernului RDC să coopereze 

cu Curtea cu privire la arestarea şi predarea lui Bosco Ntanganda. 
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Eritreea

Preocupată de încălcarea constantă a obligaţiilor privind drepturile omului asumate în temeiul 

legislaţiei naţionale şi internaţionale, UE a îndemnat guvernul Statului Eritreea să elibereze 

necondiţionat toţi prizonierii politici. UE a făcut două declaraţii în acest sens, în septembrie 2008 şi 

în septembrie 2009. A fost acordată o atenţie deosebită „G11” - unsprezece înalţi responsabili 

guvernamentali deţinuţi în mod arbitrar şi ale căror drepturi le sunt refuzate din 2001 după ce îl 

criticaseră deschis pe preşedintele Isaias Afwerki - precum şi jurnaliştilor încarceraţi, şi persoanelor 

încarcerate din cauza opiniilor lor politice sau credinţelor religioase. În această perioadă, a avut loc 

de asemenea un dialog politic privind drepturile omului la 5 martie 2009 şi la 19 noiembrie 2009 la 

Asmara, în temeiul articolului 8 din Acordul de la Cotonou. UE a sprijinit de asemenea o serie de 

activităţi-proiect de promovare a drepturilor omului, legate îndeosebi de accesul la informaţii 

privind drepturile omului şi drepturile lucrătorilor. 

Etiopia

În decembrie 2009, UE a făcut o declaraţie prin care a solicitat guvernului Etiopiei să respecte şi să 

promoveze libertatea de exprimare. Aceasta a fost generată de preocuparea internaţională continuă 

cu privire la acuzaţiile de hărţuire şi de intimidare a mass-mediei din Etiopia. UE a continuat să 

evoce aceste preocupări în cadrul altor contacte cu autorităţile. În ianuarie 2009, UE a făcut o 

declaraţie prin care îşi exprimă îngrijorarea faţă de adoptarea Proclamaţia Etiopiei privind 

organizaţiile caritative şi asociaţiile. UE a solicitat autorităţilor etiopiene să asigure că legea nu va 

periclita în niciun fel proiectele societăţii civile care sunt de interes reciproc. În perioada de tranziţie 

a legii, UE a continuat să sprijine proiectele privind drepturile omului derulate de organizaţiile 

societăţii civile. UE monitorizează de asemenea impactul legislaţiei antiteroriste adoptate în 2009 

asupra situaţiei drepturilor omului din ţară. Situaţia drepturilor omului a fost abordată de asemenea 

în contextul dialogului cu Etiopia desfăşurat în temeiul articolului 8 din Acordul de la Cotonou. 
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Gambia

Chestiunile privind drepturile omului, în special libertatea de exprimare, au continuat să provoace 

îngrijorare în Gambia. Între lunile iunie şi august 2009, UE a comunicat autorităţilor preocuparea sa 

privind arestarea a şase jurnalişti acuzaţi de publicarea unor materiale defăimătoare şi subversive.

UE a făcut două declaraţii publice legate de sentinţele aspre pronunţate împotriva acestora. UE şi-a 

exprimat preocuparea faţă de impactul negativ al acestor urmăriri penale asupra libertăţii de 

exprimare şi a reamintit guvernului gambian responsabilităţile care îi revin în temeiul convenţiilor 

internaţionale. Deşi jurnaliştii în cauză au fost ulterior graţiaţi, UE rămâne preocupată de faptul că 

guvernul este pregătit să recurgă la sistemul juridic împotriva apărătorilor drepturilor omului. Cu 

toate acestea, există indicii potrivit cărora autorităţile gambiene sunt dispuse să discute împreună cu 

UE aspectele privind drepturile omului care fac obiectul preocupărilor în cadrul dialogului politic 

desfăşurat în temeiul articolului 8 din Acordului de la Cotonou, care a fost iniţiat în 2009. 

Ghana

A fost desfăşurată o misiune UE de observare a alegerilor pentru a observa alegerile prezidenţiale şi

parlamentare din 7 decembrie 2008. Această misiune a observat de asemenea cel de al doilea tur al 

alegerilor prezidenţiale, care a avut loc la 28 decembrie 2008. Potrivit misiunii UE de observare a 

alegerilor, alegerile prezidenţiale şi parlamentare s-au desfăşurat într-un context deschis, transparent 

şi competitiv. Misiunea a constatat de asemenea că principalele standarde internaţionale şi regionale 

specifice alegerilor au fost în general satisfăcute, iar libertăţile fundamentale au fost respectate. UE 

a salutat rezultatul alegerilor în declaraţia din ianuarie 2009. În octombrie 2009, UE a făcut o 

declaraţie prin care salută comutarea tuturor sentinţelor de condamnare la moarte de către Ghana. În 

conformitate cu Orientările privind violenţa împotriva femeilor, UE a elaborat de asemenea o 

strategie în care abordează problema violenţei domestice şi prin care Ghana este sprijinită în 

punerea în aplicare a legislaţiei sale respective, în special a legii privind violenţa domestică. 
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Guineea

Ca răspuns la deteriorarea situaţiei democraţiei şi statului de drept în 2009, UE a utilizat toate 

instrumentele de care dispune pentru a exercita presiune asupra juntei care a preluat puterea după 

lovitura de stat din decembrie 2008. UE urmăreşte îndeaproape desfăşurarea evenimentelor prin 

intermediul Grupului internaţional de contact privind Guineea şi al misiunilor de monitorizare în 

temeiul articolului 96. 

În iulie 2009, UE a decis să încheie consultările desfăşurate în temeiul articolului 96 din Acordul de 

la Cotonou cu Republica Guineea din cauza nerespectării democraţiei şi a statului de drept. 

În octombrie 2009, UE a impus măsuri restrictive (sancţiuni specifice, îngheţarea vizelor şi a 

activelor, embargo asupra armelor) împotriva Republicii Guineea ca răspuns la reprimarea violentă 

a demonstranţilor politici şi la încălcările flagrante ale drepturilor omului de către forţele de 

securitate. Consiliul UE şi-a reiterat preocuparea în declaraţii publice. Măsurile restrictive au fost 

consolidate şi mai mult în decembrie 2009, ca urmare a unui raport întocmit de Comisia de anchetă 

a ONU, în care se conchide că liderii juntei se fac vinovaţi de crime împotriva umanităţii. 

UE şi-a retras o propunere de acord în domeniul pescuitului şi a suspendat unele plăţi. 

Guineea-Bissau

În februarie 2008, UE a decis să instituie o misiune PSAC în sprijinul reformei sectorului de 

securitate din Guineea-Bissau (EU SSR Guinea-Bissau). Misiunea oferă consultanţă şi asistenţă cu 

privire la reforma sectorului militar, poliţienesc şi judiciar din Guineea-Bissau, pentru a contribui la 

crearea condiţiilor de punere în aplicare a strategiei naţionale de reformă a sectorului de securitate, 

considerată, în general, a fi crucială pentru procesul de reformă globală din Guineea-Bissau.

Mandatul misiunii a fost prelungit în noiembrie 2009. 
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A fost desfăşurată o misiune UE de observare a alegerilor pentru a observa alegerile legislative din 

16 noiembrie 2008. Misiunea a remarcat un nivel ridicat de participare a persoanelor care şi-au 

exprimat în mod liber votul. Aceasta a constatat că procesul de votare şi numărătoarea voturilor au 

fost bine administrate la nivelul secţiilor de votare, dar că problemele legate de lipsa materialelor 

electorale au întârziat votarea în peste 5% din secţiile de votare aflate sub observaţia misiunii UE de 

observare a alegerilor în cel puţin şase dintre cele nouă regiuni ale ţării. 

O altă misiune a UE de observare a alegerilor a fost desfăşurată pentru a observa alegerile 

prezidenţiale şi parlamentare care au avut loc la 28 iunie 2009, precum şi cel de al doilea tur al 

alegerilor prezidenţiale din 26 iulie 2009. În ciuda unor nereguli, misiunea UE de observare a 

alegerilor a conchis că alegerile prezidenţiale au fost în general bine administrate şi organizate în 

mod transparent. Încă o dată, procesul electoral s-a desfăşurat într-un cadru juridic satisfăcător care 

a garantat capacitatea cetăţenilor şi a candidaţilor de a-şi exercita libertăţile fundamentale şi 

drepturile politice generale. Misiunea UE de observare a alegerilor a făcut o serie de recomandări 

pentru îmbunătăţiri viitoare, mai ales în ceea ce priveşte înregistrarea participanţilor la vot şi 

campaniile electorale.

Kenya

UE a fost deosebit de îngrijorată în legătură rapoartele de ameninţări la adresa apărătorilor 

drepturilor omului şi a martorilor violenţelor postelectorale din Kenya, precum şi de rapoartele 

privind execuţiile extrajudiciare în Kenya, evidenţiate de vizita şi de raportul raportorul special al 

ONU privind execuţiile extrajudiciare din februarie 2009. Într-o declaraţie din octombrie 2009, UE 

a solicitat guvernului să îi aducă în faţa justiţiei pe toţi autorii omorurilor, inclusiv pe cei din rândul 

forţelor de securitate. UE a solicitat instituirea pe plan local a unui tribunal special credibil,

independent, protejat prin Constituţie, cu scopul de a pune capăt impunităţii autorilor violenţelor 

postelectorale. Pare improbabil ca Parlamentul să îşi revizuiască opţiunea şi să aştepte procesele 

CPI, iar în cazul în care continuă pe această cale, va ancheta doar câteva figuri marcante care au 

incitat la violenţă şi au finanţat violenţa, lăsându-i liberi pe cei care au săvârşit-o. UE este 

îngrijorată cu privire la faptul că termenul nerespectat de Kenya în septembrie 2009 pentru 

raportarea către Curtea Penală Internaţională se încadrează într-un tipar al precedentelor termene 

nerespectate legate de combaterea impunităţii dispusă de Comisia de anchetă Waki şi de declaraţiile 

guvernului kenyan. UE a salutat declaraţia de cooperare cu Curtea Penală Internaţională a 

autorităţilor kenyene.
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Liberia

În declaraţia sa din iulie 2008, UE şi-a exprimat preocuparea faţă de legea liberiană prin care se 

reintroduce pedeapsa cu moartea pentru anumite infracţiuni. UE a îndemnat autorităţile să menţină 

abolirea pedepsei cu moartea pentru toate infracţiunile, care datează din 2005, şi a reamintit 

angajamentele Liberiei de a proceda întocmai în temeiul celui de al doilea Protocol opţional la 

Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice. Prin urmare, UE a solicitat guvernului 

liberian şi parlamentului să abolească utilizarea pedepsei cu moartea atât în practică, cât şi prin lege.

În perioada de raportare, au continuat proiectele derulate în cadrul Instrumentului european pentru 

democraţie şi drepturile omului (IEDDO).

Madagascar

Ca urmare a loviturii de stat care a avut loc la 17 martie 2009 în Madagascar, UE a condamnat toate 

încercările de preluare a puterii prin măsuri nedemocratice. În conformitate cu dispoziţiile 

Acordului de la Cotonou, UE a iniţiat consultări în temeiul articolului 96 cu guvernul 

Madagascarului, la 6 iulie 2009, pentru a examina situaţia şi posibilele opţiuni pentru o restabilire 

rapidă a ordinii constituţionale. În timpul sesiunii de deschidere a acestor consultări, UE nu a 

constatat nicio propunere satisfăcătoare din partea Madagascarului. 

În 2009, au avut loc numeroase negocieri conduse de o echipă internaţională comună de mediere, 

pentru a încerca să obţină un consens în rândul tuturor partidelor politice. În consecinţă, la 9 august 

2009, patru lideri malgaşi au semnat la Maputo o Cartă de tranziţie, prin care se creează instituţii de 

tranziţie care să gestioneze reîntoarcerea la democraţie şi să organizeze alegeri prezidenţiale şi 

legislative în termen de cincisprezece luni. Acest acord a fost completat de un act adiţional semnat 

la Addis Abeba la 6 noiembrie 2009. Din acel moment, situaţia a rămas blocată în sensul că nu a 

fost întreprinsă nicio măsură de punere în aplicare în vederea ocupării posturilor din instituţiile de 

tranziţie, astfel încât să se pună în aplicare în mod efectiv procesul de tranziţie consensual şi 

incluziv semnat de toate părţile malgaşe.
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Malawi

UE s-a implicat în mod semnificativ în sprijinirea drepturilor omului în Malawi, prin promovarea 

bunei guvernanţe şi a consolidării capacităţii instituţionale. A fost desfăşurată o misiune UE de 

observare a alegerilor pentru a observa alegerile prezidenţiale şi parlamentare care au avut loc la 19 

mai 2009. Potrivit misiunii UE de observare a alegerilor, libertăţile şi drepturile fundamentale de 

întrunire, de exprimare şi de circulaţie au fost în general respectate, însă alegerile nu au respectat pe 

deplin angajamentele asumate de Malawi cu privire la standardele internaţionale şi regionale, mai 

ales din cauza lipsei unei concurenţe loiale în cadrul campaniei electorale. 

Mauritania

Răsturnarea preşedintelui Abdellahi şi preluarea controlului de către generalul Mohamed Ould 

Abdel Aziz la 6 august 2008 au fost larg condamnate de UE şi de alţi actori internaţionali. Întrucât 

lovitura de stat a constituit o încălcare vădită a elementelor esenţiale înscrise în Acordul de 

parteneriat ACP-CE, UE a decis să îngheţe cooperarea cu Republica Islamică Mauritania şi să 

iniţieze consultări în temeiul articolului 96 din Acordul de la Cotonou.

Prin decizia Consiliului din 6 aprilie 2009, s-a stabilit o foaie de parcurs care permite reluarea 

treptată a cooperării pe baza punerii în aplicare a unei soluţii consensuale pentru stoparea crizei şi 

revenirea la regimul constituţional, care să includă organizarea de alegeri prezidenţiale transparente 

şi credibile. A fost instituit un grup internaţional de contact pentru a ajuta Mauritania să identifice o 

soluţie consensuală pentru a ieşi din criză. Soluţia consensuală s-a materializat prin semnarea 

Acordului de la Dakar de diferitele părţi mauritane implicate în conflict şi prin organizarea 

alegerilor prezidenţiale la 18 iulie 2009. Revenirea la regimul constituţional a permis reluarea 

cooperării internaţionale, inclusiv cu UE. 
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Mozambic

UE a sprijinit drepturile omului în Mozambic prin intermediul unei serii de proiecte privind, în 

special, libertatea presei, educaţia civilă şi electorală, consolidarea organizaţiilor fundamentale ale 

societăţii civile, susţinerea guvernanţei locale, drepturile lucrătorilor şi acordarea de sprijin 

nevăzătorilor. A fost desfăşurată o misiune UE de observare a alegerilor pentru a observa alegerile 

prezidenţiale, legislative şi a alegerilor pentru adunarea provincială din 28 octombrie 2009.

Misiunea a constatat reuşita organizării simultane a trei scrutine electorale, ceea ce reprezintă o 

premieră în Mozambic. Ziua alegerilor s-a desfăşurat într-un mod foarte organizat, iar participarea a 

decurs într-un climat paşnic şi într-o atmosferă de calm. Cu toate acestea, misiunea de observare a 

alegerilor a constatat o serie de nereguli în timpul procesului de consemnare a rezultatelor. Aceste 

nereguli au reprezentat o deficienţă gravă a procesului, deşi nu au afectat în mod semnificativ 

rezultatele alegerilor prezidenţiale, legislative şi pentru adunarea provincială. 

Niger

Comunitatea internaţională a reacţionat cu fermitate la evenimentele care au avut loc în Niger în 

2009, caracterizate de mulţi observatori drept o „lovitură constituţională”. UE a făcut două 

declaraţii distincte în iulie 2009, prin care condamnă încălcarea valorilor democratice şi a statului 

de drept în Niger şi previne asupra consecinţelor grave pentru cooperarea sa cu această ţară. În 

decembrie 2009, UE a iniţiat consultări politice cu guvernul Nigerului în temeiul articolului 96 din 

Acordul de la Cotonou. O nouă rundă de consultări urma să aibă loc în aprilie 2010, axată, între 

altele, pe dreptul la libertatea de exprimare şi la libertatea politică, alături de confirmarea 

angajamentului guvernului de a dezincrimina infracţiunile legate de domeniul presei.

Nigeria

La 9 iunie 2009, s-a desfăşurat la Praga o reuniune ministerială Nigeria-UE, în cadrul căreia s-a 

convenit asupra unui document intitulat „Calea comună de urmat” (Joint Way Forward), bazat pe 

respectarea drepturilor omului, a bunei guvernanţe, a principiilor democratice şi a statului de drept.

Scopul său a fost de a intensifica dialogul politic şi cooperarea în cadrul Parteneriatului strategic 

comun Africa-UE. Ca răspuns la solicitarea guvernului nigerian, a fost instituit un dialog local 

privind drepturile omului în cadrul Căii comune de urmat UE-Nigeria, a cărui primă rundă a avut 

loc la 9 decembrie 2009.
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În iulie 2009, UE a făcut o declaraţie prin care îşi exprimă îngrijorarea faţă de violenţa şi de 

pierderile de vieţi omeneşti din nordul Nigeriei. În declaraţie s-a solicitat guvernului nigerian să dea 

dovadă de reţinere în utilizarea forţei şi să respecte drepturile omului în eforturile sale de a menţine 

pacea şi securitatea în teritoriu. 

Rwanda

UE a abordat câteva aspecte privind drepturile omului în dialogul său politic cu Rwanda, referitoare 

inclusiv la aplicarea legii cu privire la ideologia genocidului, la extrădare şi la legea privind 

transferul cauzelor, la legea privind mass-media şi la Gacaca (instanţe tradiţionale adaptate pentru a 

judeca cauzele de genocid). În timpul vizitei sale în Rwanda în iulie 2009, RSUE pentru regiunea 

Marilor Lacuri Africane a acordat o atenţie deosebită cooperării judiciare dintre Rwanda şi UE. 

În ceea ce priveşte aspectele care ţin de democraţie, a fost desfăşurată o misiune UE de observare a 

alegerilor pentru a observa alegerile parlamentare care au avut loc la 15 septembrie 2008. Misiunea 

a conchis că alegerile s-au desfăşurat într-un mod paşnic şi ordonat şi că s-au înregistrat progrese 

faţă de alegerile din 2003, îndeosebi prin garantarea libertăţii de asociere şi de întrunire la nivel 

local. Cu toate acestea, misiunea a constatat că garanţiile procedurale, transparenţa numărării 

voturilor şi procesul de consolidare trebuie îmbunătăţite în mod considerabil pentru a respecta 

standardele internaţionale. Spaţiul politic rezervat opoziţiei din Rwanda este în general foarte 

limitat, iar partidele politice care au dorit să participe la alegerile prezidenţiale din 2010 s-au 

confruntat cu dificultăţi în procesul de înregistrare, cu activităţi de intimidare a liderilor lor şi cu 

acte de violenţă fizică împotriva acestora. UE urmează să trimită o misiune restrânsă de explorare 

electorală în Rwanda din iunie până în august 2010 pentru a monitoriza procesul electoral. 
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Senegal

Acţiunile UE legate de drepturile omului în Senegal s-au axat în principal pe sprijinirea justiţiei de 

tranziţie. În special, UE a continuat să îndemne autorităţile să execute mandatul din 2006 al Uniunii 

Africane de a-l urmări în justiţie pe fostul dictator ciadian Hissène Habré, acuzat de comiterea de 

crime împotriva umanităţii şi care trăieşte în Senegal de când a fost răsturnat. La solicitarea 

guvernului Senegalului, a fost desfăşurată o echipă de experţi, în cooperare cu Uniunea Africană, 

pentru a contribui la activitatea de pregătire pentru proces. UE a făcut de asemenea demersuri pe 

lângă guvernul senegalez cu privire la CPI (executarea mandatelor) şi la discriminarea pe bază de 

orientare sexuală. UE a propus guvernului termeni de referinţă pentru dialogul politic formal 

desfăşurat în temeiul articolului 8 din Acordul de la Cotonou, dar până în prezent nu a avut loc nicio 

întâlnire. 

Sierra Leone

Reprezentanţii UE au participat activ la discuţiile bipartite organizate după izbucnirea violenţei între 

partidele politice în martie 2009, inclusiv a incidentelor care au constat, între altele, în jafuri şi 

incendieri, acte de violenţă împotriva femeilor (incluzând acuzaţii de viol) şi revolte. În 

comunicatul emis după aceste evenimente s-au asumat angajamente privind investigarea fermă a 

actelor de violenţă şi aderarea la normele democratice şi sprijinirea libertăţii de exprimare, a 

statutului de drept, a dreptului la demonstraţii paşnice şi imparţialitatea instituţiilor fundamentale. 

UE a sprijinit în continuare programul de informare al Curţii speciale din Sierra Leone, în temeiul 

IEDDO. A fost acordată asistenţă financiară proiectului „Comunicarea pe marginea justiţiei şi 

consolidarea capacităţii” (Communicating Justice and Capacity Building) al Curţii Speciale, al cărui 

obiectiv este acordarea de informaţii privind activitatea Curţii şi obiectivele generale ale acesteia de 

promovare a statului de drept, a dreptului internaţional umanitar şi a drepturilor omului în Sierra 

Leone şi în subregiune. În vara anului 2008, Instrumentul pentru stabilitate a acordat de asemenea 

asistenţă de urgenţă în scopul acoperirii cheltuielilor de funcţionare ale Curţii speciale, pentru a se 

asigura derularea fără întrerupere a activităţilor sale judiciare.
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Somalia

În timpul perioadei de raportare, UE şi-a exprimat preocuparea faţă de înrăutăţirea situaţiei 

drepturilor omului în Somalia, inclusiv în zonele aflate sub controlul guvernului federal de tranziţie, 

ca urmare a continuării conflictului. În concluziile Consiliului din iulie 2009, UE şi-a exprimat 

profunda îngrijorare faţă de încălcările drepturilor omului şi a dreptului internaţional umanitar în 

această privinţă. UE şi-a exprimat consternarea faţă de încălcările flagrante ale drepturilor omului 

comise în zone aflate sub controlul opoziţiei armate, printre care se numără lapidări şi execuţii. În 

declaraţia din noiembrie 2009, UE a condamnat execuţiile prin lapidare care au avut loc în zonele 

controlate de gruparea Al Shabab, solicitând părţilor în cauză să abolească această practică şi să 

respecte drepturile omului şi dreptul internaţional umanitar. 

UE a sprijinit apărătorii drepturilor omului din Somalia şi este pregătită să contribuie la instituirea 

unui mecanism de investigare a încălcărilor drepturilor omului comise de toate părţile. UE este de 

asemenea pregătită să îşi intensifice sprijinul acordat Somaliei, în special pentru consolidarea 

capacităţilor în cadrul instituţiilor şi al serviciilor publice, ceea ce ar avea un impact pozitiv asupra 

situaţiei drepturilor omului.

Din 8 decembrie 2008, UE conduce EU NAVFOR ATALANTA, prima operaţie navală a UE, în 

vederea descurajării, prevenirii şi reprimării actelor de piraterie şi de jaf armat din largul coastelor 

Somaliei. Această operaţie a fost lansată în sprijinul Rezoluţiilor 1814, 1816, 1838 şi 1846 ale 

Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite, adoptate în 2008. Obiectivul operaţiei UE 

este de a contribui la protejarea navelor din cadrul Programului alimentar mondial (PAM) care 

distribuie ajutor alimentar persoanelor strămutate din Somalia şi de a proteja navele vulnerabile care 

navighează în Golful Aden şi în largul coastelor Somaliei. 
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Africa de Sud

UE şi Africa de Sud şi-au unit forţele în cadrul ONU în 2008 cu privire la rezoluţii prin care a fost 

interzisă prin lege violenţa sexuală în cazul conflictelor şi prin care s-a solicitat o mai bună protecţie 

a civililor. În septembrie 2009, s-a desfăşurat la Kleinmond cea de a doua reuniune la nivel înalt 

Africa de Sud-UE, în cadrul căreia ambele părţi şi-au reafirmat angajamentul pentru un parteneriat 

strategic bazat pe valori comune, precum drepturile omului, democraţia şi statul de drept, precum şi 

hotărârea de a coopera în cadrul forurilor internaţionale cu privire la drepturile omului. În 

decembrie 2009, UE a purtat o discuţie locală informală cu Africa de Sud privind drepturile omului, 

accentul fiind pus pe aspecte de ordin internaţional. 

În aceeaşi perioadă, Comisia a detaşat o misiune de experţi electorali în Africa de Sud, înaintea 

alegerilor legislative provinciale şi pentru adunarea naţională din 22 aprilie 2009. În 2009, a debutat 

un nou program al UE de sprijinire a legislaturilor sud-africane (15 milioane EUR). Programul se 

axează pe continuarea consolidării eficacităţii legislaturilor naţionale şi provinciale, contribuind în 

acelaşi timp la sporirea rolului de supraveghere al parlamentului. 

Sudan

Încălcările drepturilor omului şi reprimarea gravă a apărătorilor drepturilor omului continuă în 

diferite zone ale Sudanului. Este deosebit de îngrijorătoare continuarea utilizării pedepsei cu 

moartea, inclusiv a sentinţelor pronunţate împotriva minorilor. UE a încurajat guvernul sudanez să 

continue activitatea de asigurare a unui mediu favorabil înainte de alegerile naţionale din aprilie 

2010. UE a îndemnat autorităţile sudaneze să elimine restricţiile privind libertatea de exprimare şi 

alte libertăţi politice, precum libertatea de întrunire şi de asociere. De asemenea, UE a îndemnat 

guvernul sudanez să aducă în faţa justiţiei persoanele răspunzătoare de răpiri, violuri sau sclavie 

sexuală şi de alte încălcări ale drepturilor omului.

UE a reafirmat importanţa strategică pe care o are punerea în aplicare a Acordului global de pace şi 

şi-a reiterat convingerea că semnatarii Acordului global de pace, Partidul Congresului Naţional şi 

Mişcarea Populară de Eliberare a Sudanului îşi vor respecta responsabilitatea comună de a se 

îndrepta către un Sudan paşnic şi democratic. 
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Perioada de raportare a fost marcată de procedurile Curţii Penale Internaţionale (CPI) care au dus la 

emiterea mandatului de arestare împotriva preşedintelui Al-Bashir, în martie 2009. În urma deciziei 

CPI, UE a făcut o declaraţie în care a confirmat sprijinul său şi respectarea deplină a Curţii Penale 

Internaţionale şi rolul-cheie al acesteia în promovarea justiţiei internaţionale. Deteriorarea situaţiei 

umanitare, declanşată şi de expulzarea anumitor organizaţii de ajutor umanitar, au pus la grea 

încercare comunitatea internaţională. UE a solicitat guvernului, autorităţilor locale şi mişcărilor 

rebele din Darfur să faciliteze accesul în scopuri umanitare şi să respecte dreptul internaţional 

umanitar şi principiile umanitare.

UE a condamnat cu fermitate violenţa persistentă împotriva civililor şi a participanţilor la acţiunea 

umanitară, inclusiv răpirea lucrătorilor din domeniul asistenţei umanitare în Darfur şi ambuscadele 

periodice împotriva forţelor UNAMID. UE a subliniat că nu poate fi acceptată impunitatea pentru 

infracţiuni internaţionale grave şi şi-a reiterat sprijinul pentru CPI. Cu diferite ocazii, UE şi-a 

reiterat solicitarea ca guvernul să coopereze pe deplin cu CPI, în conformitate cu obligaţiile care îi 

revin în temeiul dreptului internaţional. 

În această perioadă, prin intermediul Reprezentantului Special (RSUE) şi al şefilor de misiune 

locali, UE a continuat să menţină dialogul privind drepturile omului cu autorităţile sudaneze, cu 

ONG-urile, cu societatea civilă şi cu activiştii individuali. În paralel, au avut loc dialoguri şi 

consultări cu comunitatea internaţională, inclusiv cu birourile responsabile cu drepturile omului ale 

UNMIS şi UNAMID şi cu agenţiile ONU însărcinate cu protecţia şi cu drepturile omului. În cadrul 

ONU, UE a susţinut prelungirea mandatului expertului independent privind situaţia drepturilor 

omului în Sudan. 

UE a subliniat în mod constant necesitatea dezarmării, demobilizării şi reintegrării grupărilor 

armate şi a solicitat părţilor la Acordul global de pace să consolideze capacitatea şi integritatea 

Unităţilor comune integrate, pentru a se îmbunătăţi situaţia securităţii în zonele afectate. Acest fapt 

este necesar în special pentru a se îmbunătăţi statul de drept, accesul la asistenţa umanitară şi 

dreptul la reîntoarcerea în mod voluntar. 
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La Darfur, UE a sprijinit eforturile internaţionale în vederea obţinerii unor rezultate tangibile în 

procesul de pace de la Doha, în cadrul medierii comune UA/ONU. În special, UE a îndemnat 

guvernul şi mişcările rebele din Darfur să se angajeze în mod serios în convorbiri de pace şi a 

subliniat că este important să se asigure posibilitatea societăţii civile din Darfur de a contribui la 

soluţionarea conflictului şi la reconciliere. 

Togo

În perioada de raportare, UE a rămas vigilentă cu privire la separarea puterilor, libertăţile civile şi 

drepturile apărării în Togo. S-au derulat diverse proiecte în cadrul Instrumentului european pentru 

democraţie şi drepturile omului (IEDDO). În iulie 2009, UE a făcut o declaraţie prin care a salutat 

decizia unanimă a Adunării naţionale din Togo de a aboli pedeapsa cu moartea pentru toate 

infracţiunile şi de a comuta condamnările existente la pedeapsa cu moartea în detenţie pe viaţă.

Uganda

În concluziile din 2009 privind Regiunea Marilor Lacuri, Consiliul a solicitat guvernului ugandez să 

soluţioneze disensiunile politice prin intermediul instituţiilor sale democratice şi l-a îndemnat să 

asigure o concurenţă loială în perspectiva alegerilor generale din 2011 şi să se asigure că aceste 

alegeri sunt libere, corecte şi transparente. Spre sfârşitul anului 2009, UE şi-a exprimat preocuparea 

faţă de dezbaterea unei legi ugandeze împotriva homosexualităţii. Reprezentanţii UE au depus 

eforturi concertate pentru a le reaminti autorităţilor ugandeze obligaţiile internaţionale, inclusiv 

elementele esenţiale prevăzute în Acordul de la Cotonou. 
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Zimbabwe

În ianuarie 2009, UE a reînnoit „măsurile corespunzătoare” în temeiul articolului 96 din Acordul de 

la Cotonou şi şi-a extins „măsurile restrictive” împotriva personalităţilor răspunzătoare de criza 

guvernamentală şi de încălcările drepturilor omului din Zimbabwe. Aceste măsuri constau în 

interdicţia de acces pe teritoriul UE şi în îngheţarea activelor financiare ale persoanelor fizice şi 

companiilor care au fost implicate în activităţi care aduc o gravă atingere democraţiei, respectării 

drepturilor omului şi statului de drept în Zimbabwe. Un embargo asupra aprovizionării cu armament 

şi echipamente pentru operaţiuni militare este de asemenea în vigoare. Aceste măsuri nu dăunează 

simplilor cetăţeni din Zimbabwe şi nu împiedică dezvoltarea economică a acestei ţări. Măsurile 

sprijină SADC şi pe reformatorii din Zimbabwe făcând presiuni asupra partizanilor liniei dure în 

vederea reformelor. UE şi-a exprimat cu claritate disponibilitatea de a îşi adapta măsurile ca răspuns 

la orice reformă ulterioară.

Odată cu adoptarea acestor măsuri, UE a constatat deteriorarea acută a situaţiei din Zimbabwe şi a 

îndemnat toate părţile să respecte acordul politic global. UE a condamnat de asemenea încălcările 

continue ale drepturilor omului, în special răpirea şi detenţia apărătorilor drepturilor omului. UE şi-

a exprimat, de asemenea, îngrijorarea legată de raportările privind măsuri juridice neîntemeiate 

luate împotriva unor parlamentari. UE a solicitat guvernului să realizeze reforma mass-media, să 

garanteze că toate agenţiile de stat respectă libertatea de întrunire şi de exprimare şi să pună capăt 

tuturor formelor de tortură şi de detenţie incommunicado.

UE a salutat noul guvern de unitate naţională, format în februarie pe baza acordului politic global 

încheiat în septembrie 2008, mijlocit de SADC. În iunie 2009, prim-ministrul Tsvangirai a 

participat la o reuniune ministerială la Bruxelles, cu ocazia căreia s-a convenit asupra unui cadru 

pentru un dialog politic cu guvernul în temeiul articolului 8 din Acordul de la Cotonou. În cadrul 

abordării convenite la acel moment s-a anticipat că guvernul zimbabwean va prezenta o foaie de 

parcurs care va cuprinde măsurile care vor fi luate în vederea punerii în aplicare a acordului politic 

global, precum şi faptul că UE va prezenta o foaie de parcurs privind reangajarea parţială în scopul 

normalizării relaţiilor dintre UE şi Zimbabwe. În septembrie 2009, o delegaţie ministerială a UE a 

vizitat Zimbabwe pentru a întâlni liderii celor trei partide. Cu această ocazie a fost reiterată 

importanţa unui dialog permanent. 
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După încheierea acordului politic global, UE a continuat să monitorizeze îndeaproape situaţia 

drepturilor omului în Zimbabwe. UE a solicitat eliberarea rapidă a membrilor societăţii civile aflaţi 

în detenţie (Congresul uniunilor sindicale din Zimbabwe) şi încetarea tuturor violenţelor de stat şi a 

acţiunilor de intimidare. În plus, a fost făcut un demers local ca urmare a interzicerii intrării pe 

teritoriu a unui raportor special al ONU privind tortura. De asemenea, Republica Zimbabwe a fost 

aleasă pentru a participa la iniţiativa UE de consolidare a punerii în aplicare locale a orientărilor UE 

privind tortura. Şefilor de misiune ai UE de la Harare li s-a solicitat să prezinte un raport privind 

punerea în aplicare, în iunie 2010. 

UE finanţează o gamă largă de activităţi în Zimbabwe pentru a crea şi a susţine un mediu politic 

deschis, în care drepturile omului şi libertăţile sunt respectate, şi pentru a dirija ţara către alegeri 

credibile. UE a finalizat o strategie pe termen scurt pentru a finanţa reformele cuprinse în acordul 

politic global, în special cu privire la procesele constituţional, electoral şi de reconciliere. Ajutorul 

UE a însumat 274 de milioane EUR în 2009, iar UE rămâne dispusă să se implice într-un dialog de 

fond cu Zimbabwe.

6.5. Orientul Mijlociu şi Peninsula Arabică

Iran

Dialogul UE-Iran privind drepturile omului a stagnat în decursul anilor 2008 şi 2009, iar autorităţile 

iraniene au evitat orice tip de comunicare cu UE pe tema drepturilor omului. UE a rămas hotărâtă să 

reia dialogul, cu condiţia ca Iranul să îşi confirme disponibilitatea de a se implica cu adevărat. 

Dialogul privind drepturile omului este îngheţat din decembrie 2006, când Iranul a anulat cea de a 

cincea rundă a dialogului. 

În special după alegerile prezidenţiale din 12 iunie 2009, Iranul cunoaşte cea mai gravă deteriorare a 

drepturilor omului din 1979. Au continuat să aibă loc încălcări grave ale drepturilor omului şi nu s-a 

înregistrat niciun progres privind chestiunile care preocupă UE. 
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În decursul anului 2009, UE a solicitat Iranului să îşi respecte angajamentele privind drepturile 

omului. Acest mesaj a fost comunicat în cadrul contactelor directe cu autorităţile iraniene la 

Teheran, precum şi cu reprezentanţii iranieni în capitalele UE. Consiliul European şi Consiliul UE 

şi-au exprimat profunda îngrijorare faţă de încălcările continue ale obligaţiilor Iranului privind 

drepturile omului. Cu ocazia Consiliului European din 11 decembrie 2009, şefii de stat europeni şi-

au reiterat profunda preocupare faţă de încălcările continue ale drepturilor omului în Iran şi au 

reamintit Iranului obligaţiile sale internaţionale. UE a făcut unele declaraţii privind drepturile 

omului în Iran, inclusiv execuţiile în masă, lapidările şi încălcarea libertăţii religioase. 

Modul în care autorităţile iraniene au reacţionat la tulburările care au avut loc după alegerile 

prezidenţiale din 12 iunie a generat o îngrijorare deosebită. Cel puţin 4 000 de persoane au fost 

arestate în mod arbitrar pe tot cuprinsul ţării în urma alegerilor, aproape 100 de persoane aflându-se 

încă în detenţie la sfârşitul anului 2009. Arestările au fost adeseori însoţite de brutalitate. Potrivit 

raportărilor, aproximativ 40 de persoane au fost ucise în timpul demonstraţiilor de masă în timpul 

cărora demonstranţii au contestat legitimitatea procesului electoral şi rezultatul alegerilor. UE a fost 

profund preocupată de procesele colective desfăşurate după alegeri, în care aproximativ 150 de 

persoane au fost acuzate de crime împotriva securităţii naţionale. Toate acestea au fost însoţite de 

rapoarte privind tortura şi relele tratamente. UE şi-a exprimat preocuparea faţă de sentinţele 

pronunţate în timpul proceselor colective, în cadrul cărora persoanele urmărite penal nu au fost 

informate în legătură cu acuzaţiile aduse şi nici nu avut acces la consiliere juridică independentă.

Aceste cazuri nu au respectat normele internaţionale la care Iranul aderase anterior şi, în multe 

cazuri, au încălcat de asemenea în mod flagrant dispoziţiile legale şi constituţionale iraniene . UE a 

fost de asemenea preocupată în legătură cu cele cinci sentinţe de condamnare la moarte pronunţate 

în timpul proceselor colective, care au vizat cel puţin patru persoane care s-au dovedit a fi fost 

arestate înainte de alegerile din iunie. 

UE a condamnat recurgerea la sentinţele de condamnare la moarte, care încalcă standardele minime 

internaţionale, inclusiv în cazul infracţiunilor de natură politică. UE a continuat să solicite 

autorităţilor iraniene să abolească pedeapsa cu moartea şi să stabilească, între timp, un moratoriu 

privind execuţiile. Numărul execuţiilor cunoscute a crescut în 2009 (368 de execuţii) faţă de cifra 

totală de 318 în anul precedent. 
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UE a deplâns încălcările libertăţii de exprimare şi ale libertăţii presei, atât la nivel naţional, cât şi la 

nivel internaţional, în contextul evenimentelor care au urmat alegerilor. Utilizarea canalelor mass-

media a fost restricţionată şi mai mult. Întreruperea temporară şi diminuarea utilizării internetului şi 

a telefoanelor mobile au fost utilizate drept o modalitate de prevenire a schimbului liber de opinii şi 

de informaţii. Numeroase ziare au fost închise, redactorii au fost arestaţi sau convocaţi pentru 

interogatorii, iar jurnaliştilor străini li s-a interzis să îşi părăsească birourile pentru a transmite 

informaţii despre evenimente. Majoritatea site-urilor internet ale opoziţiei au fost închise. 

Opoziţia politică a fost oprimată în continuare. Activităţile foştilor candidaţi prezidenţiali Mehdi 

Karroubi şi Mir Hossein Moussavi au fost restricţionate cu severitate. Laureatei Premiului Nobel 

pentru Pace, avocata pentru drepturile omului Shirin Ebadi, i s-au confiscat temporar medalia şi 

diploma Nobel din seiful său bancar de la Teheran, iar organizaţia pentru drepturile omului din Iran 

pe care o conduce a fost închisă. 

Irak

Buna guvernanţă, democraţia, drepturile omului şi statul de drept sunt domenii-cheie de interes în 

cadrul relaţiilor UE cu Irakul şi de asistenţă pentru Irak. UE promovează consolidarea securităţii 

prin susţinerea sistemului statului de drept şi promovarea unei culturi a respectării drepturilor 

omului şi adoptă un model de guvernare democratică care depăşeşte sciziunile şi sprijină punerea în 

aplicare a angajamentelor Irakului privind statul de drept şi drepturile omului. Prin Misiunea 

integrată de sprijinire a statului de drept în Irak (EUJUST LEX), UE a continuat să ofere formare în 

statele membre ale UE pentru funcţionarii irakieni, inclusiv cu privire la drepturile omului.

Experienţa de lucru a funcţionarilor irakieni în statele membre face parte din acest program. Din 

2008, la solicitarea Irakului, UE a asigurat de asemenea formarea în Irak a înalţilor funcţionari ai 

forţelor de poliţie, ai sistemului judiciar şi ai serviciilor penitenciare din Irak. UE s-a implicat şi prin 

intermediul altor proiecte în sprijinirea statului de drept şi a drepturilor omului, inclusiv prin 

acordarea de sprijin refugiaţilor şi persoanelor strămutate în interiorul ţării. 
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UE a profitat de dialogul politic cu Irakul pentru a promova obiectivele privind drepturile omului şi 

pentru a-şi exprima preocupările referitoare la drepturile omului în Irak. UE şi-a exprimat 

dezamăgirea faţă de reluarea condamnărilor la pedeapsa cu moartea în Irak în mai 2009 şi, de 

atunci, a făcut apel în mod repetat pentru abolirea acesteia, cel mai recent în declaraţia sa din 11 

noiembrie 2009, în care UE şi-a exprimat profunda preocupare faţă de situaţia drepturilor omului în 

Irak şi a deplâns reintroducerea execuţiilor în Irak. Încheierea negocierilor privind un acord de 

parteneriat şi cooperare în noiembrie 2009 a furnizat o nouă bază a relaţiilor. Acest acord cuprinde 

o clauză privind drepturile omului, creează cadrul pentru cooperarea în chestiuni referitoare la 

drepturile omului şi abordează diferite aspecte privind statul de drept. 

UE şi-a exprimat îngrijorarea privind situaţia drepturilor omului în această ţară referitor la o serie de 

chestiuni. UE a deplâns reintroducerea, în 2009, a pedepsei cu moartea şi şi-a exprimat îngrijorarea 

cu privire la absenţa proceselor echitabile, precum şi în legătură cu acuzaţiile credibile potrivit 

cărora mărturiile sunt obţinute prin tortură. UE a subliniat necesitatea consolidării structurilor de 

guvernanţă pentru a putea proteja populaţia împotriva încălcărilor drepturilor omului şi a fost 

preocupată de dificultatea întâmpinată de autorităţile irakiene în prevenirea violenţei cutremurătoare

şi arbitrare împotriva grupurilor vulnerabile ale societăţii irakiene, precum atacurile mortale 

împotriva minorităţilor etnice şi religioase şi a homosexualilor, precum şi violenţa împotriva 

copiilor. UE rămâne preocupată, de asemenea, de situaţia apărătorilor drepturilor omului, a 

jurnaliştilor şi a sindicaliştilor din Irak.

În perioada de raportare, UE a detaşat misiuni de experţi electorali în Irak pentru alegerile din 

cadrul Consiliului guvernoratului (31 ianuarie 2009) şi pentru alegerile parlamentare şi 

prezidenţiale pentru regiunea Kurdistan din Irak (25 iulie 2009). 

Arabia Saudită

UE a continuat să aducă în discuţie drepturile omului în relaţiile sale cu Arabia Saudită. Persistă 

preocupări serioase privind situaţia drepturilor omului în Arabia Saudită, atât în legătură cu cazuri 

individuale, cât şi cu aspecte de interes general, cum ar fi pedeapsa cu moartea, situaţia femeilor şi 

libertatea presei. UE a continuat să îşi exprime preocupările în discuţiile cu autorităţile saudite, în 

cadru bilateral, în cadrul reuniunilor Consiliului de cooperare din Golf şi prin declaraţii.
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Cel mai recent demers al UE a avut loc în noiembrie 2009 la Riad. UE a încurajat Arabia Saudită să 

îşi retragă rezervele faţă de Convenţia cu privire la drepturile copilului, astfel încât vârsta de 18 ani 

să devină vârsta legală la care o persoană este considerată adult, atât în materie civilă, cât şi penală.

UE a îndemnat de asemenea guvernul să suspende de îndată toate sentinţele de condamnare la 

moarte pronunţate împotriva persoanelor care au comis o infracţiune înainte de vârsta de 18 ani şi să 

ia măsurile corespunzătoare pentru a le converti în sancţiuni conforme standardelor internaţionale.

Atât timp cât se recurge la pedeapsa cu moartea în Arabia Saudită, UE continuă să susţină că 

aceasta ar trebui impusă numai celor mai grave infracţiuni. UE a încurajat Arabia Saudită să 

abolească practica execuţiilor publice şi a altor execuţii care au loc fără a se respecta garanţiile 

recunoscute la nivel internaţional. Executarea resortisanţilor străini a fost alt subiect adeseori 

invocat de UE. La 9 noiembrie 2009, UE a făcut cea mai recentă declaraţie privind executarea în 

Arabia Saudită a trei resortisanţi străini. 

Un alt subiect abordat de UE a fost continuarea practicii logodnelor şi a căsătoriilor între copii. 

Yemen

Yemenul a făcut dovada unui angajament de principiu considerabil faţă de instrumentele 

internaţionale privind drepturile omului, dar punerea în aplicare a acestora continuă să lase de dorit.

Deosebit de îngrijorătoare sunt situaţia femeilor şi a grupurilor sociale marginalizate, sistemul 

judiciar şi statul de drept, detenţia ilegală de către agenţiile de securitate şi încălcarea libertăţii de 

exprimare. 

Deşi recunoaşte eforturile depuse până în prezent, UE a subliniat responsabilitatea guvernului din 

Yemen de a proteja pacea şi securitatea tuturor cetăţenilor de pe teritoriul său. Prin urmare, UE este 

preocupată de deteriorarea situaţiei umanitare de la Sa'dah, în nordul Yemenului. Conflictul a 

provocat un număr din ce în ce mai mare de victime în rândul civililor şi de persoane strămutate în 

interiorul ţării, numărul acestora ajungând la 250 000, conform raportărilor. 
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UE a salutat încetarea focului la Sa’dah. UE consideră că nu există nicio soluţie militară la criză şi 

solicită guvernului din Yemen să iniţieze un proces de dialog cu toate părţile. În acest sens, UE a 

insistat asupra obligaţiei ca toate părţile la conflict să respecte legislaţia privind drepturile omului şi 

dreptul internaţional umanitar. Aceasta a reamintit în special necesitatea adoptării tuturor măsurilor 

necesare pentru protejarea civililor, care să permită civililor care doresc să se refugieze din zona de 

conflict să ajungă în locuri sigure, pentru a facilita accesul ONU şi al ONG-urilor în zonele în care 

sunt concentrate persoanele strămutate în interiorul ţării, precum şi pentru a permite fără întârziere 

ca ajutoarele medicale şi umanitare de urgenţă să ajungă la persoanele respective.

UE se aşteaptă ca partidul de guvernământ şi opoziţia să ajungă la un consens privind desfăşurarea 

alegerilor în 2011. UE a încurajat toate partidele politice să pună în aplicare acordurile acestora de 

stabilire a măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea sistemului electoral şi pentru întărirea 

democraţiei prin consolidarea rolului parlamentului şi al grupurilor parlamentare. În acest context, 

UE a solicitat partidelor politice să analizeze cu seriozitate recomandările făcute de misiunea UE de 

observare a alegerilor, în special pe cele legate de legea electorală. 

UE şi-a exprimat îngrijorarea faţă de restricţiile crescânde ale libertăţii mass-media în Yemen, în 

urma ştirilor legate de evenimentele din sud. UE a invitat guvernul să respecte libertatea presei şi 

accesul la informaţii, acestea fiind drepturi fundamentale.

6.6 Asia şi Oceania

Afganistan

În pofida unor progrese semnificative de la răsturnarea regimului taliban, Afganistanul a continuat 

să se confrunte cu dificultăţi: procesul justiţiei de tranziţie pentru judecarea încălcărilor drepturilor 

omului comise înainte de răsturnarea regimului taliban, drepturile femeilor, drepturile copilului 

(Afganistan este o ţară prioritară pentru punerea în aplicare a Orientărilor UE privind copiii şi 

conflictele armate), un sistem de justiţie îndoielnic, pedeapsa cu moartea, detenţiile arbitrare, 

libertatea de exprimare, apărătorii drepturilor omului, impunitatea şi victimele în rândul civililor. 
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În 2009, UE şi-a exprimat în mod explicit îngrijorarea faţă de lipsa de coerenţă a noii legi propuse 

privind statutul personal al şiiţilor cu obligaţiile constituţionale şi internaţionale ale Afganistanului.

UE a recunoscut pe deplin suveranitatea procesului legislativ al Republicii Islamice Afganistan şi 

faptul că articolul 131 din Constituţia Afganistanului prevede posibilitatea ca o lege specifică să fie 

creată pentru comunitatea şiită privind aspecte personale. UE a salutat amendamentele aduse 

dispoziţiilor Legii privind chestiunile de ordin privat ale persoanelor de confesiune şiită, dar UE 

rămâne îngrijorată de anumite articole din lege, care contravin obligaţiilor Republicii Islamice 

Afganistan în temeiul Pactului internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, Convenţiei 

privind eliminarea tuturor formelor de discriminare în ceea ce priveşte femeile şi Convenţiei privind 

drepturile copilului. Totuşi, UE a constatat cu satisfacţie publicarea Legii privind eliminarea 

violenţei împotriva femeilor la 7 octombrie 2009. Acest lucru reprezintă o etapă pozitivă în direcţia 

înregistrării de progrese în domeniul drepturilor femeii în Afganistan.

În conformitate cu Orientările UE privind violenţa împotriva femeilor şi combaterea tuturor 

formelor de discriminare la adresa femeilor, UE a continuat să încurajeze guvernul Afganistanului 

să îşi respecte angajamentele internaţionale privind drepturile omului. Astfel, Afganistanul trebuie 

să asigure respectarea drepturilor omului ale tuturor cetăţenilor afgani, inclusiv ale femeilor şi 

copiilor. În plus, UE a încurajat crearea unui plan de acţiune privind punerea în aplicare a

recomandărilor 1325 şi 1820 ale CSONU privind femeile, securitatea şi pacea. Acestea au fost 

mesajele principale transmise guvernului afgan cu ocazia unei serii de demersuri . 

UE a rămas un donator major pentru drepturile omului în Afganistan. Programul de restructurare, 

gestionat de Comisia Europeană, s-a menţinut în poziţia de a respecta angajamentul privind 

acordarea unei finanţări pentru reconstrucţie în valoare de 700 de milioane EUR în perioada 2007-

2010. Aceasta cuprinde o importantă componentă privind drepturile omului/societatea civilă, 

inclusiv sprijinul privind protecţia socială a persoanelor celor mai vulnerabile (21 de milioane 

EUR). 

În plus, UE sprijină respectarea drepturilor omului prin Instrumentul european pentru democraţie şi 

drepturile omului (IEDDO). Proiectele pentru Afganistan finanţate din 2007 în cadrul sistemului de 

ajutor pentru fiecare ţară au acoperit diferite aspecte, de la promovarea transparenţei şi a 

responsabilizării guvernului până la formarea privind drepturile omului şi incluzând sensibilizarea 

cu privire la drepturile omului. 
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Sprijinirea organizaţiilor societăţii civile afgane şi a ONG-urilor se promovează de asemenea prin 

programul tematic „Actorii nestatali din domeniul dezvoltării”. În februarie 2009, a fost lansată o 

cerere de propuneri. Acesta este un program „orientat către actori”, care vizează consolidarea 

capacităţii organizaţiilor societăţii civile ca o condiţie preliminară pentru o societate mai echitabilă, 

mai deschisă şi mai democratică prin sprijinirea „iniţiativelor proprii”. Unul dintre obiectivele 

specifice ale acestei cereri de propuneri a fost de a contribui la eforturile de pace şi de reconciliere 

prin mediere, responsabilizare şi promovarea drepturilor omului, recunoscându-se totodată 

importanţa dialogului la nivel comunitar. 

A fost desfăşurată o misiune UE de observare a alegerilor pentru a observa alegerile prezidenţiale şi 

pentru Consiliul provincial care au avut loc la 20 august 2009. Misiunea a conchis că alegerile, 

primele alegeri organizate de afgani în ultimii zeci de ani, au fost marcate de deteriorarea condiţiilor 

de securitate, ceea ce a afectat în mod inevitabil desfăşurarea alegerilor, în ciuda celor mai bune 

eforturi depuse de autorităţile afgane, în special de Comisia electorală independentă. Apelul 

talibanilor pentru boicotarea alegerilor a fost însoţit de un număr sporit de atacuri care s-au soldat 

cu morţi şi răniţi în rândul civililor, astfel încât faptul că alegerile au avut totuşi loc a constituit un 

fapt notabil. Ziua alegerilor a fost marcată de o serie de incidente violente, incluzând atacuri cu 

rachete şi explozii care au vizat centrele de votare şi instituţiile guvernamentale din întreaga ţară.

Acestea fiind spuse, misiunea de observare a alegerilor a constatat că la nivelul secţiilor de votare 

au fost introduse numeroase buletine false în urnele de vot şi că, în ciuda dispoziţiilor legale privind 

depistarea fraudelor şi a măsurilor de reducere a acestora instituite de Comisia electorală 

independentă, sute de mii de voturi frauduloase au fost acceptate la centrul de numărare a voturilor 

şi incluse printre rezultatele oficiale preliminare. 

Bangladesh

După doi ani de guvernare interimară sprijinită de forţele militare de către un guvern tehnocrat, 

starea de urgenţă a fost ridicată integral în decembrie 2008. A fost desfăşurată o misiune UE de 

observare a alegerilor pentru a observa alegerile parlamentare care au avut loc la 29 decembrie şi 

care s-au soldat cu victoria Ligii Awami. Potrivit misiunii, alegerile s-au derulat în mod 

profesionist, transparent şi credibil, marcând un pas important către reinstaurarea guvernării 

democratice a ţării. 
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Punerea în aplicare a tratatelor şi a convenţiilor privind drepturile omului în scopul continuării 

îmbunătăţirii standardelor a rămas o miză crucială pentru noul guvern. Aceasta a presupus de 

asemenea includerea reformelor fundamentale instituite de guvernul interimar, precum înfiinţarea 

Comisiei naţionale pentru drepturile omului şi consolidarea Comisiei anticorupţie. 

O delegaţie formată din înalţi reprezentanţi ai UE a vizitat Bangladeshul în perioada 7-9 iunie 2009.

Aceasta a fost cea de a treia vizită în ţară şi prima vizită la nivel de viceminiştri. Delegaţia a 

subliniat importanţa unor instituţii de guvernare solide şi independente, în special a Comisiei 

naţionale pentru drepturile omului şi a Comisiei anticorupţie, pentru asigurarea unei bune 

guvernanţe şi pentru protecţia drepturilor omului. Delegaţia a solicitat de asemenea întreprinderea 

de acţiuni pentru soluţionarea problemelor persistente privind drepturile omului, printre care se 

numără cu precădere execuţiile extrajudiciare şi tortura de către forţele de securitate. Delegaţia şi-a 

exprimat profunda îngrijorare faţă de numeroasele decese în timpul detenţiei ale jawanilor BDR 

(soldaţi sau membri ai trupelor Bangladesh Rifles acuzaţi de rebeliune) şi a îndemnat ca aceste 

decese să fie amănunţit investigate, iar făptaşii să fie pedepsiţi. 

Plecând de la această vizită, o delegaţie a ambasadorilor pentru drepturile omului din trei state 

membre ale UE a vizitat de asemenea Bangladeshul în perioada 11-15 octombrie 2009. 

Birmania/Myanmar

UE şi-a menţinut angajamentul de a se implica în mod direct în programul său privind drepturile 

omului, în pofida dificultăţilor enorme inerente. Rapoartele întocmite de Tómas Ojea Quintana, 

raportorul special al ONU pentru drepturile omului în Myanmar, au subliniat încălcările flagrante şi 

sistematice ale libertăţilor fundamentale din această ţară. UE a acţionat hotărât în direcţia reînnoirii 

mandatului acestuia. De asemenea, UE a avut un rol important în adoptarea unor rezoluţii în cadrul 

Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU în martie şi septembrie 2009 şi în cadrul Comitetului 

III al AG a ONU în octombrie 2009, de condamnare a continuării încălcărilor drepturilor omului şi 

a discriminării grupurilor etnice.
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Guvernul militar nu a răspuns nenumăratelor solicitări adresate de comunitatea internaţională, la 

iniţiativa ONU, de a elibera prizonierii politici, inclusiv pe Aung San Suu Kyi. Potrivit celor mai 

bune estimări, numărul prizonierilor politici a crescut în timpul acestei perioade la peste 2 100.

Conflictele de uzură au continuat cu unele minorităţi etnice, atât la frontierele cu China, cât şi la 

cele cu Thailanda, provocând încălcări grave ale drepturilor omului şi suferinţa populaţiei locale.

Presiunea a crescut asupra minorităţii rohingya, pentru a o forţa să părăsească ţara. 

A continuat de asemenea deteriorarea condiţiilor socioeconomice. În timp ce, potrivit estimărilor, 

80 % din populaţie trăieşte la ţară, persistă probleme grave în agricultură şi în producţia de 

alimente. 

În acest context, UE a urmat o politică activă pentru a aborda situaţia şi a determina guvernul să 

investigheze şi să garanteze responsabilitatea pentru încălcările drepturilor omului. UE a continuat 

să aducă în discuţie Birmania/Myanmar în mod sistematic în toate forurile relevante, atât la nivel 

multilateral (ONU, ASEAN, ARF, etc.), cât şi bilateral (reuniuni de dialog politic până la cel mai 

înalt nivel cu toţi actorii importanţi (China, India, ţările membre ale ASEAN, Canada, Australia, 

Statele Unite etc.). Trimisul special al UE, Piero Fassino, numit în 2007, a continuat să se implice 

împreună cu partenerii UE în vederea elaborării unei abordări comune pentru îmbunătăţirea situaţiei 

drepturilor omului.

UE a făcut numeroase declaraţii în care a condamnat încălcările drepturilor omului în 

Birmania/Myanmar şi a înăsprit măsurile restrictive cu ocazia verdictului pronunţat împotriva lui 

Daw Aung San Suu Kyi în august 2009. În paralel, UE a îndemnat vecinii Birmaniei/Myanmar, şi 

anume China, India şi ţările ASEAN, să îşi intensifice presiunea diplomatică, cu rezultate bune în 

unele cazuri. Această politică a creat dificultăţi pentru guvernul militar, deşi nu a reuşit până în 

prezent să genereze o schimbare de comportament. 
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Guvernul militar a promis organizarea alegerilor în 2010 ca parte a „foii de parcurs” către o 

„democraţie disciplinată”. Legile electorale au fost publicate la 8 martie 2010, deşi nu se cunoaşte 

încă data alegerilor. Legile par să acorde autorităţilor competenţe largi în desfăşurarea alegerilor şi a 

campaniei, anulează rezultatele alegerilor din 1990 în care NLD obţinuse o majoritate zdrobitoare şi 

solicită ligii să excludă pe liderul Aung San Suu Kyi. Ca urmare a impunerii acestor legi restrictive 

şi inechitabile, NLD a anunţat la 29 martie 2010 că nu va participa la alegeri. La momentul 

redactării, alte partide de opoziţie şi grupuri etnice erau în curs de a hotărî dacă vor participa sau nu. 

UE continuă să facă presiuni asupra autorităţilor pentru a crea condiţii pentru alegeri libere şi 

corecte, care trebuie să includă eliberarea necondiţionată a tuturor prizonierilor politici şi un proces 

politic cuprinzător care să implice opoziţia şi grupurile etnice. UE rămâne dispusă să răspundă 

schimbărilor pozitive din Myanmar. UE a constatat că, fără participarea grupurilor etnice care 

reprezintă 45 % din populaţie şi a partidelor de opoziţie, alegerile vor avea o legitimitate redusă. 

UE a urmărit să evite izolarea Birmaniei/Myanmar şi a fost cel mai important donator în ceea ce 

priveşte asistenţa umanitară şi conexă pentru această ţară. Cu toate acestea, chiar şi cu acest 

stimulent, asistenţa totală acordată de donatori per capita era în 2008 de circa 9 EUR, în comparaţie 

cu circa 65 EUR pentru Laos. Deşi o mare parte a asistenţei UE a fost direcţionată în zonele care se 

află încă în etapa de redresare după ciclonul Nargis, programele UE sunt în folosul întregii ţări. O 

parte a asistenţei a fost de asemenea orientată către taberele de refugiaţi la frontiera cu Thailanda.

A fost aproape imposibilă desfăşurarea de acţiuni directe privind drepturile omului în 

Birmania/Myanmar. UE trebuie deci să recurgă la măsuri indirecte, integrând o dimensiune a 

drepturilor omului în programele de asistenţă ale UE. UE a încercat să aibă legături cu societatea 

civilă şi cu elemente ale administraţiei, angajând guvernul să îşi respecte responsabilitatea de a 

atinge obiectivele de dezvoltare ale mileniului. 

Cambodgia

A fost desfăşurată o misiune UE de observare a alegerilor pentru a observa alegerile parlamentare 

care au avut loc la 27 iulie 2008. Misiunea a constatat un mediu mai paşnic şi mai deschis decât în 

cazul alegerilor precedente, dar a remarcat probleme legate de înregistrarea participanţilor la vot, 

utilizarea resurselor statului şi o lipsă de încredere în administrarea alegerilor. 
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În 2009, UE şi-a exprimat îngrijorarea faţă de restricţionarea libertăţii de exprimare a oamenilor 

politici din opoziţie, precum Sam Rainsy, liderul opoziţiei, a parlamentarilor opoziţiei, dna Mu 

Sochua şi dl Ho Vann, a jurnaliştilor şi a ONG-urilor. Un instrument deseori utilizat a fost utilizarea 

abuzivă a legilor privind calomnierea şi dezinformarea. Evacuările forţate de pe teren şi 

nerecunoaşterea drepturilor populaţiei etnice au generat preocupări profunde. UE a făcut o 

declaraţie în august 2009 şi a abordat aceste chestiuni în discuţiile purtate cu guvernul în cadrul 

reuniunii ultimului Comitet comun din martie 2009 şi al reuniunii Subgrupului pentru reforme 

instituţionale, guvernanţă şi drepturile omului din noiembrie 2008. 

Această din urmă reuniune a fost însoţită de o conferinţă care a acoperit diferite chestiuni privind 

drepturile omului, cu larga participare a organizaţiilor societăţii civile şi a reprezentanţilor 

guvernamentali. Conferinţa a fost urmată de o vizită de studiu a ONG-urilor cambodgiene în 

Europa (Bruxelles şi Strasbourg) în scopul discutării preocupărilor privind drepturile omului cu 

reprezentanţi ai Comisiei Europene şi ai Parlamentului European (au fost efectuate vizite la 

Subcomisia pentru drepturile omului, la Consiliul Europei, precum şi la ONG-urile şi universităţile 

europene). 

În decembrie 2009, UE şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la decizia guvernului cambodgian de a 

returna în mod forţat un grup de etnici uiguri solicitanţi de azil în China, înaintea examinării 

statutului acestora în temeiul dreptului internaţional al refugiaţilor. UE a îndemnat guvernul 

cambodgian să îşi revizuiască procedurile pentru soluţionarea cererilor de azil pentru a se asigura că 

procedurile sunt conforme cu obligaţiile Cambodgiei în temeiul dreptului internaţional. 

Există în prezent 14 proiecte introduse în Cambodgia prin Instrumentul european pentru democraţie 

şi drepturile omului, care abordează chestiuni privind, printre altele, populaţiile indigene, drepturile 

femeilor, drepturile copilului, societatea civilă, mass-media şi traficul de persoane. 
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China

În această perioadă, Consiliul a salutat progresele înregistrate de China în procesul de punere în 

aplicare a drepturilor economice ale cetăţenilor, precum şi angajamentul declarat de a reforma 

sistemul judiciar penal. Cu toate acestea, UE a fost profund preocupată de situaţia drepturilor 

omului în China şi a deplâns progresele limitate înregistrate într-o serie de domenii care suscită 

îngrijorarea şi care cuprind statul de drept, reglementarea profesiei juridice, libertatea de exprimare, 

de asociere şi de religie sau de credinţă, drepturile persoanelor care aparţin minorităţilor şi 

continuarea recurgerii extensive la pedeapsa cu moartea. 

China a continuat să facă obiectul unei examinări intense din partea comunităţii internaţionale, 

având în vedere numărul de evenimente-cheie şi de comemorări din 2008 şi 2009. În acest context, 

UE a reafirmat marea importanţă pe care o acordă schimburilor sale cu China privind drepturile 

omului. 

În perioada de raportare au avut loc trei runde ale dialogului UE-China privind drepturile omului: 

cea de a 26-a rundă a avut loc la Beijing la 28 noiembrie 2008, cea de a 27-a la Praga la 13 mai 

2009, iar cea de a 28-a la Beijing la 20 noiembrie 2009. Ca de obicei, vizitele pe teren sau 

reuniunile în marjă cu autorităţile competente au făcut parte integrantă din program, cu fiecare 

ocazie. 

În cadrul fiecărei runde de dialog, UE a înaintat o listă cu cazurile individuale care fac obiectul 

preocupărilor. În paralel cu fiecare rundă de dialog, au avut loc seminare pe diferite teme la care au 

participat experţi juridici şi personalităţi din mediul universitar.

UE a iniţiat, în strânsă consultare cu Parlamentul European şi cu societatea civilă, o evaluare internă 

a dialogului. Recomandările de îmbunătăţire a impactului dialogului for fi discutate cu China. 

Dialogul a permis un schimb periodic de opinii privind recentele evoluţii din China şi din UE în 

domeniul drepturilor omului. UE a salutat primul Plan de acţiune privind drepturile omului elaborat 

de China pentru perioada 2009-2010. UE a continuat să îndemne China să ratifice Pactul 

internaţional privind drepturile civile şi politice semnat de China în 1998 şi să aibă în vedere 

aderarea rapidă la Statutul de la Roma.
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Libertatea de exprimare şi libertatea de asociere, mai ales datorită noilor tehnologii, au cunoscut o 

involuţie în China. În decembrie 2008, o serie de activişti, dintre care a făcut parte activistul de 

prestigiu Liu Xiaobo, au fost deţinuţi şi au făcut obiectul unor procese judiciare sau detenţiei pentru 

implicarea lor în iniţiativa Carta 08. UE a continuat să îşi exprime preocuparea privind situaţia 

laureatului premiului Saharov, Hu Jia, şi a îndemnat China să extindă la presa chineză dispoziţiile 

luate pentru jurnaliştii străini, având în vedere că presiunea asupra jurnaliştilor şi a bloggerilor a 

continuat să crească.

UE a pus accentul pe statul de drept, mai ales în ceea ce priveşte reglementarea profesiunii juridice 

şi capacitatea avocaţilor de a-şi îndeplini atribuţiile profesionale fără intervenţii externe. UE şi-a 

exprimat de asemenea preocuparea privind exercitarea dreptului la petiţii şi hărţuirea sistematică a 

persoanelor care depun petiţii. UE şi-a exprimat îngrijorarea privind situaţia avocatului Gao 

Zhisheng, dispărut din februarie 2009. UE a solicitat Chinei să abolească sistemul de reabilitare prin 

muncă şi să elimine toate formele de detenţie arbitrară. UE a solicitat Chinei să îşi continue 

eforturile de reducere a cazurilor de tortură şi de rele tratamente în detenţie.

Recurgerea extensivă la pedeapsa cu moartea a rămas o chestiune care suscită îngrijorarea. UE a 

încurajat China să reducă numărul infracţiunilor penale care fac obiectul pedepsei cu moartea şi să 

crească transparenţa proceselor de judecată şi de examinare. În conformitate cu orientările UE 

privind pedeapsa cu moartea, UE a făcut câteva declaraţii publice prin care condamnă numărul de 

execuţii din China. 

UE a continuat să urmărească consecinţele evenimentelor de la Lhasa din 14 martie 2008 şi 

instabilitatea care a urmat în regiunile locuite de tibetani, acordând o deosebită atenţie instabilităţii 

din Ürümqi şi din regiunea autonomă Xinjiang Uighur din iulie 2009 şi consecinţelor acesteia. 

UE a urmărit de asemenea îndeaproape prima evaluare periodică universală a Chinei care a avut loc 

în cadrul Consiliului pentru Drepturile Omului în februarie 2009, încurajând China că pună în 

aplicare recomandările pe care le-a acceptat în timpul procesului de evaluare. În timpul sesiunilor 

de dialog, UE şi China au discutat pe larg despre cooperarea lor în cadrul forurilor ONU, iar UE a 

invitat China să lanseze o invitaţie permanentă pentru reprezentanţii ONU din cadrul procedurilor 

speciale şi să se angajeze şi mai mult pe lângă Oficiul Înaltului Comisar al Naţiunilor Unite pentru 

Drepturile Omului. 
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Încercarea UE de a purta un dialog constructiv cu China în domeniul drepturilor omului continuă şi 

în cadrul negocierilor în vederea încheierii unui acord de parteneriat şi cooperare, context ce 

reprezintă un bun prilej pentru a încuraja China să adopte alte obligaţii juridice în acest domeniu. 

RPDC

UE a rămas profund preocupată de gravele încălcări ale drepturilor omului din Republica Populară 

Democrată Coreeană (RPDC). UE şi-a exprimat în mod repetat îngrijorarea în forurile 

internaţionale şi a îndemnat Phenianul să îmbunătăţească situaţia. Astfel, în martie 2009, printr-o 

iniţiativă comună a UE şi a Japoniei, Consiliul ONU pentru Drepturile Omului a adoptat o rezoluţie 

prin care prelungeşte pentru încă un an mandatul raportorului special al ONU pentru situaţia 

drepturilor omului în RPDC. La 19 noiembrie 2009, Comitetul III al Adunării generale a ONU a 

adoptat de asemenea o rezoluţie privind situaţia drepturilor omului în RPDC, la iniţiativa UE şi a 

Japoniei. Preocupările privind drepturile omului au fost de asemenea abordate direct cu autorităţile 

RPDC de către ambasadorii rezidenţi ai statelor membre ale UE la Phenian, în timpul reuniunilor cu 

funcţionari ai RPDC de la Bruxelles şi din alte state membre ale UE.

În timpul vizitelor oficiale periodice ale UE la Phenian la nivel de directori regionali din martie şi 

din octombrie 2009, UE a solicitat cu fermitate RPDC să respecte pe deplin toate drepturile omului 

şi libertăţile fundamentale şi să abordeze recomandările cuprinse în rezoluţiile relevante, inclusiv în 

Rezoluţia privind situaţia drepturilor omului în RPDC, adoptată în noiembrie 2008. UE a încurajat 

Phenianul, în scopul consolidării încrederii, să coopereze pe deplin cu mecanismele ONU în 

domeniul drepturilor omului, ceea ce presupune inclusiv acordarea raportorului special a unui acces 

deplin, liber şi neobstrucţionat în RPDC. UE a încurajat de asemenea Phenianul să se angajeze într-

un dialog substanţial privind drepturile omului cu UE şi cu statele sale membre. UE şi-a reiterat 

dorinţa de a relua dialogul bilateral cu RPDD privind drepturile omului şi de a oferi cunoştinţe şi o 

cooperare constructivă în domenii specifice ale drepturilor omului, precum şi de a încerca să separe 

acest dialog specific de rezoluţiile privind drepturile omului iniţiate de UE în cadrul ONU. 
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UE şi-a exprimat profunda îngrijorare faţă de faptul că există încă persoane în RPDC care sunt 

condamnate la moarte şi executate. UE a îndemnat cu fermitate Phenianul să pună imediat capăt 

încălcărilor sistematice, răspândite şi grave ale drepturilor civile, politice, economice, sociale şi 

culturale; să îşi protejeze locuitorii, să abordeze chestiunea impunităţii şi să asigure că cei 

responsabili de încălcarea drepturilor omului sunt aduşi în faţa justiţiei şi judecaţi de o instanţă 

independentă; să asigure accesul deplin, sigur şi neobstrucţionat la ajutoarele umanitare şi să 

permită agenţiilor umanitare să efectueze o distribuţie imparţială. UE a îndemnat RPDC să 

analizeze motivele profunde ale refugiaţilor si să se asigure că aceştia se pot întoarce în siguranţă şi 

demnitate. Prin demersuri distincte la diferite niveluri, UE a solicitat în permanenţă Beijingului să 

dea dovadă de clemenţă faţă de cetăţenii RPDC care traversează frontiera în căutare de hrană şi să 

îşi reconsidere politica privind aceşti refugiaţi care vor înfrunta pedeapsa cu moartea dacă vor fi 

repatriaţi în RPDC. 

UE a constatat o implicare mai constructivă a RPDC în legătură cu evaluarea periodică universală, 

drepturile copilului, precum şi cu alte măsuri pozitive, atât la nivel juridic, cât şi practic, privind 

drepturile persoanelor cu handicap. UE a continuat să monitorizeze îndeaproape penuria de hrană în 

RPDC şi este pregătită să ofere ajutoare alimentare în situaţia unei crize. 

Fiji

În 2009, regimul militar al lui Commodore Bainimarama şi-a consolidat controlul printr-o serie de 

măsuri. În aprilie, a abrogat Constituţia şi a suspendat puterea judecătorească. Au fost introduse 

regulamente de instituire a stării de urgenţă pentru a restricţiona libertatea de întrunire şi pentru a 

limita libertatea mass-mediei, care sunt încă în vigoare un an mai târziu. Există în continuare semne 

de întrebare cu privire la independenţa sistemului judiciar reinstaurat. Promisiunile de dialog politic 

nu s-au materializat încă, iar cenzorii numiţi de guvernul monitorizează mass-media. Forumul 

insulelor din Pacific şi Commonwealth au suspendat statutul de membru al Fiji. UE a suspendat 

contribuţiile sale în temeiul Acordului de la Cotonou (fondul pentru zahăr), dar a încurajat în acelaşi 

timp regimul să iasă din izolarea sa şi să facă primii paşi în direcţia angajării într-un dialog 

substanţial şi a restabilirii rapide a democraţiei în Fiji. 
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India

Misiunile UE la New Delhi au consacrat o atenţie sporită angajării în chestiuni referitoare la 

drepturile omului şi au acţionat în vederea punerii în aplicare cu succes a Orientărilor UE privind 

drepturile omului, în special în ceea ce priveşte apărătorii drepturilor omului, femeile şi copiii.

Printre aceste activităţi s-a numărat o misiune de informare la Orissa în decembrie 2008 pentru a 

investiga situaţia minorităţilor religioase şi observarea procesului unui apărător marcant al 

drepturilor omului în Chhattisgarh.

Cel mai recent dialog anual India-UE privind drepturile omului, care a avut loc la 27 februarie 

2009, a marcat un nou pas în cooperarea UE-India în domeniul drepturilor omului, atât la nivel 

bilateral, cât şi multilateral. 

UE finanţează o serie de proiecte în India privind numeroase chestiuni din domeniul drepturilor 

omului, printre care se numără eliminarea muncii copiilor, traficul de persoane, prevenirea torturii, 

drepturile persoanelor cu handicap, drepturile grupurilor marginalizate şi accesul la justiţie pentru 

populaţiile vulnerabile.

UE a marcat Ziua Internaţională a Drepturilor Omului, la 10 decembrie 2009, prin organizarea unui 

seminar şi prin lansarea simultană a unei „cereri de propuneri” pentru India în cadrul IEDDO. 

Instituţiile indiene au dreptul de a candida la această cerere, întrucât UE urmăreşte să contribuie la 

consolidarea instituţiilor naţionale din domeniul drepturilor omului.



8363/1/10 REV 1 AI/lv 193
ANEXĂ DG E/HR RO

UE a participat de asemenea la o conferinţă, în octombrie 2008, privind rolul instituţiilor naţionale 

asupra drepturilor populaţiilor indigene, organizată de Reţeaua populaţiilor tribale indigene din 

Asia, la care au participat reprezentanţi ai organizaţiilor populaţiilor indigene din sudul şi din sud-

estul Asiei, alături de raportorul special al ONU pentru situaţia drepturilor omului şi a libertăţilor 

fundamentale ale populaţiilor indigene, de fostul raportor special al ONU pentru dreptul la locuinţe 

adecvate şi de Comisia naţională a Indiei pentru protecţia drepturilor copilului. Având în vedere că 

Asia nu are un mecanism regional în domeniul drepturilor omului, această conferinţă şi proiectul 

din care face parte au constituit o platformă regională valoroasă. 

Indonezia

Acordul global de parteneriat şi cooperare semnat de UE şi Indonezia la 9 noiembrie 2009 va 

reprezenta viitorul cadru pentru discutarea drepturilor omului într-un mod mai structurat.

Respectarea principiilor democratice şi a drepturilor fundamentale ale omului reprezintă un element 

esenţial al acordului [articolul 1 alineatul (1)]. Ambele părţi şi-au confirmat valorile comune, astfel 

cum sunt exprimate în Carta ONU [articolul 1 alineatul (2)], ataşamentul faţă de principiile bunei 

guvernanţe, statului de drept, incluzând independenţa instanţelor judecătoreşti, şi combaterea 

corupţiei [articolul 1 alineatul (5)] şi au convenit să instituie o cooperare privind drepturile omului 

şi afacerile juridice [articolul 2 litera (f)]. Articolul 26 prevede în mod explicit cooperarea pentru 

promovarea şi protejarea drepturilor omului. Într-o declaraţie comună din 9 noiembrie 2009, 

Indonezia şi UE au identificat drepturile omului şi democraţia ca una dintre priorităţile pentru o 

acţiune imediată care trebuie întreprinsă în 2010, în aşteptarea ratificării acordului. 

În urma deciziei de principiu din 2007 de instituire a dialogului bilateral privind drepturile omului 

în scopul unui schimb de opinii şi experienţă privind drepturile omului de importanţă mondială, 

regională şi naţională, precum şi în urma acordului obţinut cu ocazia reuniunii înalţilor funcţionari 

din UE şi din Indonezia de la Yogyakarta privind termenii de referinţă, în perioada 13-14 iulie 

2009, dialogul a fost oficial lansat la 8 noiembrie 2009 în cadrul reuniunii miniştrilor afacerilor 

externe din UE şi din Indonezia de la Jakarta. Prima sa reuniune urmează să aibă loc la Jakarta în 

primul semestru al anului 2010. Decizia de a se angaja în dialogul cu UE privind drepturile omului 

este un prim pas concret şi un semn pozitiv al angajamentelor Indoneziei privind drepturile omului.

Ţara a ratificat toate convenţiile importante privind drepturile omului, cu excepţia ICRMW, iar 

instituţia sa naţională din domeniul drepturilor omului, Komnas HAM, joacă un rol important în 

protejarea şi promovarea drepturilor omului.
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De asemenea, Indonezia a jucat un rol important în instituirea noii Comisii interguvernamentale a 

ASEAN privind drepturile omului. Pentru a avea un rol de lider în cadrul ASEAN, Indonezia a 

numit un membru independent al unei importante ONG indoneziene în calitate de reprezentant în 

cadrul Comisiei. 

În 2009, an electoral în Indonezia, cu alegeri parlamentare în aprilie şi prezidenţiale în iulie, UE a 

desfăşurat o misiune de experţi electorali pentru alegerile parlamentare, care s-a axat pe provincia 

Aceh, pe monitorizarea procesului electoral şi pe furnizarea de analiză politică. 

Misiunile UE la Jakarta au creat un grup specific pentru drepturile omului compus din consilieri 

politici ai delegaţiei UE şi ai ambasadelor statelor membre. În noiembrie 2009, UE a abordat în mod 

formal o serie de preocupări legate de drepturile omului în discuţiile cu guvernul Indoneziei, 

inclusiv cele privind pedeapsa cu moartea şi CPI. Nouă proiecte în domeniul drepturilor omului, 

care acoperă preocupări legate, printre altele, de drepturile femeilor, de drepturile copilului şi de 

tortură, sunt în prezent susţinute prin IEDDO. În noiembrie 2009, a avut loc un important seminar la 

nivel înalt pentru a marca semnarea acordului de parteneriat şi cooperare dintre UE şi Indonezia, 

care s-a axat în principal pe drepturile omului. Orientările politice ale UE privind drepturile omului 

au fost traduse în bahasa, iar circulaţia acestora este răspândită. UE monitorizează îndeaproape prin 

intermediul misiunilor periodice situaţia drepturilor omului, în special în zonele sensibile precum 

Aceh şi Papua, unde există preocupări specifice privind şi procesul de aflare a adevărului şi de 

reconciliere, şi chestiunile legate de autonomia specială care a fost acordată acestor provincii. 

Japonia

UE a urmărit cu îngrijorare continuarea recurgerii la pedeapsa cu moartea şi creşterea acută a 

numărului de execuţii în Japonia în ultima perioadă. Şefii de misiune de la Tokyo au organizat 

câteva reuniuni cu membri ai guvernului japonez, cu parlamentari şi cu ONG-uri pentru a transmite 

mesajul UE privind caracterul inacceptabil al pedepsei cu moartea. Prin urmare, UE a constatat cu 

deosebit interes numirea, în septembrie 2009, a unui nou ministru al justiţiei care fusese anterior 

membru al Ligii parlamentare pentru combaterea pedepsei cu moartea. UE şi Japonia şi-au 

continuat consultările privind drepturile omului, care au loc semestrial la Geneva sau la Bruxelles. 
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Laos

UE a continuat dialogul său intens cu Laosul privind guvernanţa şi drepturile omului. UE a 

continuat să monitorizeze soarta mai multor refugiaţi hmong declaraţi de Înaltul Comisariat al 

Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi, care au fost expulzaţi din Thailanda în decembrie 2009.

(Guvernul din Laos a refuzat să permită accesul deplin la aceştia, astfel cum solicită ONU). UE a 

urmărit în mod activ localizarea acestora şi, după caz, obţinerea azilului în alte ţări pentru aceştia. În 

aceeaşi perioadă, au fost puse în aplicare patru proiecte în Laos în temeiul IEDDO, care au furnizat 

sprijin pentru consolidarea societăţii civile, pentru drepturile copilului şi pentru educaţia în 

domeniul drepturilor omului. 

Malaysia

În aşteptarea unei relaţii mai structurate - Malaysia ia în considerare avantajele încheierii unui acord 

de parteneriat şi cooperare cu UE - aspectele privind drepturile omului au fost abordate ad hoc, deşi 

există din partea Malaysiei o oarecare dorinţă de a se angaja şi de a consolida înţelegerea reciprocă. 

Malaysia a salutat de asemenea cooperarea mai strânsă dintre UE şi ASEAN, inclusiv cu Comisia 

interguvernamentală privind drepturile omului a ASEAN, recent înfiinţată. 

UE are unele preocupări legate de aplicarea legii privind securitatea internă, care permite detenţia 

fără a fi formulate acuzaţii formale sau fără judecată pentru o perioadă de până la doi ani. UE a 

făcut un demers la 24 septembrie 2008, după arestarea unui membru al parlamentului şi a doi 

jurnalişti în temeiul legii privind securitatea internă. 
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UE a urmărit de asemenea îndeaproape noul proces intentat liderului opoziţiei Anwar Ibrahim.

Acesta fusese anterior condamnat în 1998 la nouă ani de închisoare pentru sodomie şi corupţie. A 

fost eliberat în 2004, după ce acuzaţiile de sodomie au fost ridicate de cea mai înaltă instanţă de 

apel, dar nu i s-a permis ocuparea unor funcţii publice. După ce această interdicţie a expirat în 2008, 

acesta s-a prezentat la alegeri şi a câştigat un loc în parlament, dar a fost arestat înainte de a-l putea 

ocupa. UE a făcut un demers la 29 august 2008, la scurt timp după arestarea sa, şi un altul la 3 iulie 

2009. UE şi-a făcut cunoscute preocupările serioase privind un proces adecvat, îndeosebi dreptul la 

apărare şi procedurile juridice echitabile. 

Nepal

Anul 2008 a marcat tranziţia Nepalului către democraţie şi începutul unui proces de pace care nu a 

obţinut încă rezultatele necesare pentru soluţionarea problemelor acestei ţări. O delegaţie a 

funcţionarilor UE a vizitat Nepalul în perioada 8-9 octombrie 2009. Aceasta a subliniat că lipsa de 

acţiune în legătură cu încălcările drepturilor omului subminează respectarea statului de drept, ceea 

ce subminează la rândul său pacea durabilă. Delegaţia a fost în mod deosebit preocupată de 

dispariţiile care au avut loc, de impunitatea larg răspândită şi de rapoartele privind traficul de 

persoane. Pentru a avansa şi a contribui la vindecare rănilor trecutului, delegaţia a subliniat 

activitatea apărătorilor drepturilor omului. UE a încurajat Nepalul să invite raportorul special al UE 

pentru apărătorii drepturilor omului să viziteze ţara. Cu toate acestea, nu s-a primit o invitaţie 

oficială.

Pakistan

Acordul de cooperare de generaţia a treia (2004) reprezintă cadrul relaţiilor dintre UE şi Pakistan. 

Primul alineat al acordului include o clauză-cheie: „Respectarea drepturilor omului şi a principiilor 

democratice prevăzute în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului constituie baza politicilor 

interne şi internaţionale ale Comunităţii şi ale Republicii Islamice Pakistan şi reprezintă un element 

esenţial al prezentului acord.”
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UE a subliniat în mod deosebit necesitatea ca guvernul pakistanez să asigure protecţia drepturilor 

persoanelor care aparţin grupurilor vulnerabile, inclusiv femeile, copiii şi minorităţile şi să prevină 

în mod eficient episoadele de violenţă. UE şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la recentele atacuri 

împotriva unor membri ai minorităţilor religioase şi a îndemnat autorităţile pakistaneze să îi aducă 

rapid în faţa justiţiei pe cei care s-au făcut răspunzători de aceste atacuri.

Cea de a doua reuniune a comisiei comune UE-Pakistan a avut loc la Bruxelles la 18 martie 2009 

pentru a discuta aspectele politice (inclusiv securitatea, buna guvernanţă şi drepturile omului) şi 

evoluţiile economice, aspectele comerciale şi de cooperare. La 16 martie 2009, a avut loc o 

reuniune a subgrupului pentru guvernanţă, drepturile omului şi migraţie (parte a comisiei comune 

instituite, care cuprinde de asemenea subgrupuri pentru comerţ şi pentru cooperare). În ceea ce 

priveşte protecţia drepturilor omului, subgrupul a abordat chestiunea esenţială a semnării şi a 

ratificării celor mai importante instrumente internaţionale în domeniul drepturilor omului, asistenţa 

în acest domeniu şi preocupările privind pedeapsa cu moartea, statutul juridic al femeilor, protecţia 

minorităţilor religioase şi dialogul interconfesional inclusiv modul în care mass-media europeană 

tratează islamismul. Rezultatele reuniunii au pus bazele unui dialog îmbunătăţit privind drepturile 

omului.

O reuniune ad hoc la nivel înalt UE-Pakistan a avut loc la Bruxelles la 17 iunie 2009. UE a salutat 

progresele majore înregistrate de Pakistan în tranziţia către un regim civil democratic în urma 

alegerilor parlamentare din februarie 2008 şi a reamintit importanţa recomandărilor misiunii UE de 

observare a alegerilor. UE a recunoscut eforturile întreprinse de Pakistan pentru integrarea femeilor 

şi a minorităţilor în structurile sociale, economice şi politice şi a recomandat continuarea eforturilor 

depuse în acest sens. Ambele părţi au subliniat importanţa unui dialog constructiv între UE şi 

Pakistan în cadrul forurilor multilaterale, cum ar fi cel dedicate drepturilor omului şi dezarmării. S-a 

subliniat faptul că sunt foarte importante ratificarea şi punerea în aplicare a convenţiilor 

internaţionale relevante privind drepturile omului.
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Drepturile omului sunt incluse, de asemenea, în discuţiile UE-Pakistan privind comerţul. Unul 

dintre criteriile de eligibilitate pentru SPG+ este ca ţările să fi ratificat şi pus în aplicare efectiv 27 

de convenţii ONU sau instrumente internaţionale, inclusiv cele privind drepturile omului. Pakistan 

nu a ratificat încă două dintre aceste convenţii: Convenţia împotriva torturii şi altor pedepse şi 

tratamente cu cruzime, inumane sau degradante (CAT) şi Pactul internaţional cu privire la drepturile 

civile şi politice (PIDCP).

Asistenţa UE pentru Pakistan este de 200 de milioane EUR pentru perioada 2007-2010 şi de 225 de 

milioane EUR pentru perioada 2011-2013 (sume indicative). Aceasta nu include asistenţa tematică -

care acoperă Instrumentul european pentru democraţie şi drepturile omului (0,6 milioane EUR în 

2009) şi actori nestatali şi autorităţi locale (2,55 milioane EUR în 2009), asistenţa umanitară prin 

intermediul ECHO (71,75 milioane EUR în 2009) şi Instrumentul pentru stabilitate (17,5 milioane 

EUR în 2009).

UE a întreprins patru demersuri locale în 2008 şi două în 2009, în iunie şi decembrie. Guvernul 

pakistanez nu a dat curs până în prezent niciunuia dintre aceste demersuri. Cel mai recent demers al 

UE din decembrie 2009, în timpul preşedinţiei suedeze, a solicitat guvernului pakistanez să 

promoveze toleranţa, să promoveze eficient libertatea de credinţă şi libertatea de exprimare şi să 

reformeze legislaţia discriminatorie, precum legile privind blasfemia. Demersul din iunie 2009 din 

timpul preşedinţiei cehe a încurajat ratificarea PIDCP, precum şi a CAT, instituirea unei comisii 

independente pentru drepturile omului, eforturile în vederea punerii în aplicare a recomandărilor 

făcute de misiunea UE de observare a alegerilor în 2008, independenţa sistemului judiciar, protecţia 

minorităţilor şi reformarea legii privind blasfemia, eforturi în ceea ce priveşte dispariţiile forţate, 

drepturile femeii, angajamentul de comutare a pedepsei cu moartea în pedeapsă cu închisoarea pe 

viaţă şi sprijinirea persoanelor strămutate în interiorul ţării. Demersul din timpul preşedinţiei 

franceze din decembrie 2008 a salutat continuarea guvernării civile din Pakistan şi angajamentul 

UE de a îşi consolida dialogul şi cooperarea privind drepturile omului la toate nivelurile, încurajând 

Pakistanul să continue punerea în aplicare a recomandărilor şi protecţia juridică a minorităţilor, 

convenţiile internaţionale, consolidarea democraţiei, drepturile femeii, minorităţile şi libertăţile 

religioase, drepturile copilului şi adoptarea unui moratoriu privind utilizarea pedepsei cu moartea în 

vederea abolirii acesteia.
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Drepturile omului au fost prezente de asemenea în mod marcant în timpul recentei reuniuni a 

directorilor politici UE-Pakistan, partea pakistaneză recunoscând atenţia deosebită pe care UE o 

acordă acestor aspecte, în special în ceea ce priveşte drepturile femeii şi drepturile persoanelor 

aparţinând minorităţilor, şi înregistrând progrese prin adoptarea de măsuri care vizează în mod 

specific consolidarea drepturilor omului.

Filipine

UE şi-a menţinut vigilenţa referitoare la situaţia drepturilor omului în Filipine care, în pofida 

anumitor progrese, a continuat să reprezinte un aspect problematic în această ţară. UE a salutat 

eforturile guvernului de a promova drepturile omului în forurile internaţionale, cum ar fi Comisia 

interguvernamentală pentru drepturile omului a ASEAN şi recenta reafirmare a angajamentului său 

faţă de Convenţia ONU împotriva torturii prin adoptarea Legii împotriva torturii din 2009.

UE a salutat declinul înregistrat de execuţiile extrajudiciare şi a recunoscut eforturile depuse de 

guvern în combaterea acestora. UE a răspuns pozitiv unei solicitări a guvernului de furnizare de 

asistenţă tehnică pentru a ajuta Filipine să răspundă chestiunii execuţiilor extrajudiciare. În 

octombrie 2009, UE a semnat un acord de finanţare pentru Programul de sprijinire a justiţiei UE -

Filipine (EPJUST), alocând un total de 3,9 milioane EUR pentru implementarea programului.

UE a urmărit îndeaproape procesul de pace din Mindanao. UE şi-a exprimat preocupările privind 

escaladarea violenţei din Mindanao, odată cu creşterea numărului de victime în rândul civililor şi a 

numărului de persoane strămutate, în urma suspendării semnării Memorandumului de acord 

referitor la domeniul ancestral. UE a acordat 7 milioane EUR ca ajutor umanitar pentru persoanele 

strămutate şi dezrădăcinate datorită conflictelor şi 1 milion EUR pentru a sprijini procesul de pace 

din Mindanao prin promovarea dialogului şi consolidarea încrederii între părţile interesate. În 

noiembrie 2009, UE a salutat noul impuls dat procesului de pace de guvern şi de MILF pentru a 

relua convorbirile de pace oficiale. UE va continua să monitorizeze situaţia, păstrând deschisă 

posibilitatea unei implicări şi a unui sprijin mai directe în viitor.

UE a monitorizat, de asemenea, cazurile individuale de încălcare a drepturilor omului. UE a 

condamnat cu fermitate uciderile barbare din Mindanao din 23 noiembrie 2009, asociate rivalităţilor 

politice electorale. Aspectele privind drepturile omului sunt urmărite îndeaproape în continuare în 

timpul negocierilor privind un acord de parteneriat şi cooperare UE-Filipine.
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Sri Lanka

Începând cu luna ianuarie 2008 şi în prima parte a perioadei, Sri Lanka a beneficiat de regimul 

„SGP+”, în conformitate cu Regulamentul 732/2008 de instituire a sistemului de preferinţe 

generalizate. Acesta prevede stimulente comerciale pentru ţările care ratifică şi pun în aplicare în 

mod efectiv principalele convenţii ale ONU sau instrumente internaţionale, inclusiv cele privind 

drepturile omului. Cu toate acestea, în octombrie 2008, în lumina numeroaselor rapoarte conform 

cărora Sri Lanka nu punea în aplicare în mod efectiv Pactul internaţional cu privire la drepturile 

civile şi politice (PIDCP), Convenţia împotriva torturii (CAT) şi Convenţia privind drepturile 

copilului (CRC), Comisia Europeană a iniţiat o investigare formală.

În mai 2009, ca urmare a luptelor intense dintre forţele guvernamentale şi TITE (Tigrii Eliberării 

din Tamil Eelam), UE şi-a exprimat consternarea faţă de pierderea de vieţi nevinovate ca urmare a 

conflictului. UE a îndemnat părţile implicate în conflict să îşi respecte toate obligaţiile decurgând 

din dreptul internaţional umanitar şi din dreptul internaţional privind drepturile omului. UE a făcut 

apel, de asemenea, la investigarea în cadrul unei anchete independente a acuzaţiilor de încălcare a 

dreptului internaţional umanitar şi a dreptului internaţional privind drepturile omului, astfel încât cei 

care sunt răspunzători de aceste încălcări să fie aduşi în faţa justiţiei. În final, UE a solicitat 

guvernului să permită accesul umanitar al persoanelor strămutate în interiorul ţării la tabere şi să 

garanteze natura civilă a taberelor.

La 19 octombrie 2009, în urma unei cercetări riguroase, Comisia a prezentat un raport conform 

căruia Sri Lanka nu aplică în mod efectiv PIDCP, CAT şi CRC. Raportul afirma că, în Sri Lanka, 

cadrul legal şi instituţional care ar trebui să asigure aplicarea acestor convenţii nu este suficient 

pentru a garanta punerea în aplicare efectivă a tuturor obligaţiilor relevante. Aceasta se datorează în 

special faptului că legislaţia pentru situaţii de urgenţă are prioritate faţă de alte dispoziţii legislative 

şi impune restricţii privind drepturile omului care sunt incompatibile cu convenţiile. Pe baza acestui 

raport, la 15 februarie 2010, Consiliul Uniunii Europene a adoptat o decizie de suspendare a 

participării Sri Lankăi la sistemul SGP+, începând cu 15 august 2010.

UE rămâne îngrijorată în legătură cu libertatea de exprimare, inclusiv atacurile împotriva centrelor 

mass-media şi hărţuirea unor jurnalişti, ceea ce i-a determinat pe anumiţi jurnalişti marcanţi să 

părăsească Sri Lanka. UE şi-a exprimat îngrijorarea într-o declaraţie din 27 octombrie 2009, prin 

care a făcut un apel la încetarea impunităţii şi a încălcărilor drepturilor omului.
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Sri Lanka este în continuare supusă regulamentelor de instituire a stării de urgenţă care au fost 

reînnoite de guvern în martie 2010. UE a îndemnat guvernul să acţioneze în direcţia ridicării stării 

de urgenţă şi a limitării prerogativelor speciale din Legea privind prevenirea terorismului, ca parte a 

procesului de creare a unui mediu în care poporul din Sri Lanka să poată convieţui în pace şi 

cooperare.

Thailanda

În această perioadă mişcările de revoltă din sudul ţării au continuat fără încetare, având ca rezultat 

încălcări permanente grave ale drepturilor omului, atât de către insurgenţi, cât şi de către stat, 

inclusiv de către armată şi poliţie. Guvernul a părut, totuşi, mai dispus decât în trecut să îşi asume 

angajamente faţă de comunitatea internaţională, inclusiv faţă de UE, pentru a încerca să rezolve 

această problemă de durată. UE a continuat dialogul politic pentru a sprijini direcţionarea ajutorului 

său în mod eficient.

Aspectul-cheie în abordarea violenţelor din sud constă într-un sistem eficient de justiţie. 

Valorificând experienţa sa privind cooperarea comună din trecut, UE a explorat în consecinţă 

posibilitatea susţinerii instituirii unui institut juridic în sudul Thailandei. De asemenea, UE a 

continuat să exploreze implicarea alături de guvern în domeniul educaţiei şi culturii, concentrându-

se asupra educaţiei bilingve şi creării unui „spaţiu cultural” pentru comunitatea malaysiană 

musulmană .

UE a continuat să colaboreze cu guvernul pentru a încerca să garanteze drepturile refugiaţilor în 

Thailanda, inclusiv a celor stabiliţi în număr mare în taberele aflate de-a lungul frontierei cu 

Myanmar. Thailanda nu a semnat Convenţia de la Geneva privind refugiaţii din 1951 şi nu a 

recunoscut statutul de „refugiaţi” ca atare, considerându-i mai degrabă pe aceştia drept imigranţi 

ilegali. În această perioadă poziţia acestora a devenit şi mai fragilă, ceea ce determinat îngrijorarea 

UE şi a întregii comunităţi internaţionale. Această a fost deosebit de îngrijorată cu privire la trei 

cazuri: presupusa remorcarea înapoi în apele internaţionale de către armată a refugiaţilor în bărci 

(boat people) de origine Rohingya din Myanmar în ianuarie 2009; deportarea unei părţi a populaţiei 

Hmong către Laos în decembrie 2009; continua ameninţare de expulzare a refugiaţilor Karen către 

Birmania/Myanmar, unde aceştia ar trebui să se instaleze într-o zonă de conflict împânzită de mine 

antipersonal. În consecinţă, UE a iniţiat dialogul politic cu autorităţile thailandeze pentru găsirea 

unei soluţii pe termen lung şi durabile pentru refugiaţii care locuiesc în tabere de mai mult de 30 de 

ani.
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Timorul de Est

UE a salutat progresele înregistrate de Timorul de Est în consolidarea democraţiei şi a drepturilor 

omului. UE a recunoscut în special progresele substanţiale înregistrate în reintegrarea în comunitate 

a persoanelor strămutate în interiorul ţării şi în reintegrarea în viaţa civilă a aşa-numiţilor 

„petiţionari”. Preocupată de încălcările drepturilor omului de către membrii serviciilor de securitate, 

EU a subliniat necesitatea de a consolida cadrul instituţional, inclusiv prin reforme ale sectorului de 

securitate, care reprezintă elementul-cheie în consolidarea păcii şi stabilităţii în această ţară. De 

asemenea, UE a încurajat Timorul de Est să acţioneze în conformitate cu recomandările „Comisiei 

pentru adevăr şi prietenie” şi ale „Comisiei pentru primire, adevăr şi reconciliere” în abordarea 

injustiţiei şi a violenţelor comise în trecut împotriva populaţiei.

Vietnam

Reprimarea activiştilor prodemocraţie paşnici s-a intensificat în perioada de raportare. UE a trimis 

reprezentanţi la o serie de procese şi a evocat în mod repetat îngrijorările sale profunde împreună cu 

guvernul. Diplomaţii UE au desfăşurat de asemenea o misiune de informare pentru a evalua 

acuzaţiile de hărţuire împotriva membrilor comunităţii budiste Plum Village. Au fost impuse noi 

restricţii utilizatorilor de internet, iar Facebook a fost blocat de furnizorii de servicii internet. Prin 

dialogurile periodice privind drepturile omului şi asistenţa sa tehnică, UE a încercat să asigure 

faptul că proiectele legislative privind mass-media şi privind asociaţiile nu vor institui mai multe 

restricţii privind libertatea de exprimare şi libertatea de asociere, care ar contraveni angajamentelor 

asumate de Vietnam în conformitate cu PIDCP.
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6.7 America de Nord şi America de Sud

Canada

UE şi Canada au în comun un angajament ferm faţă de agenda privind femeile, pacea şi securitatea 

şi schimbă în mod periodic informaţii privind aceste aspecte. Canada este un partener-cheie în 

înaintarea în fiecare an a unei propuneri de rezoluţie a Adunării generale a ONU referitoare la 

situaţia drepturilor omului în Iran, cosponsorizată şi susţinută în mod activ de către UE. Integrarea 

drepturilor omului în operaţiile de gestionare a crizelor reprezintă încă un domeniu de cooperare.

UE a încercat să obţină clarificări privind politica actualului guvern canadian referitoare la clemenţa 

pentru cetăţeni canadieni care riscă pedeapsa cu moartea în ţări din afara UE. UE şi-a continuat 

consultările semestriale privind drepturile omului cu Canada. Aceste reuniuni au oferit un prilej 

pentru schimburi deschise şi constructive.

Statele Unite ale Americii

UE a salutat decizia SUA din 2009 de a face demersuri pentru aderarea la Consiliul ONU pentru 

Drepturile Omului şi pentru a coopera cu CPI. Consultările semestriale UE-SUA privind drepturile 

omului s-au concentrat asupra coordonării în cadrul forurilor internaţionale, însă UE a continuat să 

ridice, de asemenea, chestiuni care fac obiectul unor preocupări specifice, inclusiv pedeapsa cu 

moartea şi modul de garantare a drepturilor omului în eforturile de combatere a terorismului.

Începând cu 2006, un dialog specific privind combaterea terorismului şi dreptul internaţional cu 

Consilierul juridic de pe lângă Departamentul de Stat a devenit un cadru pentru adresarea aspectelor 

juridice complexe implicate de combaterea terorismului în contextul statului de drept. UE a solicitat 

în mod constant închiderea centrului de detenţie de la Guantánamo Bay şi o evaluare juridică mai 

largă a aspectelor politice asociate, în special cel al detenţiei pe termen nedeterminat fără judecată. 

În consecinţă, UE a salutat evoluţiile în această direcţie şi a decis să coordoneze sprijinul prin 

instituirea unui „mediu favorabil” care să permită statelor membre ale UE ca, în mod individual, să 

primească deţinuţi de la Guantánamo. O declaraţie comună UE-SUA, făcută publică la 15 iunie 

2009, prevede cadrul transatlantic şi prezintă perspectiva elaborării unui set de principii care ar 

putea servi drept punct de referinţă comun în combaterea terorismului.
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În conformitate cu Orientările UE privind pedeapsa cu moartea, UE a continuat să abordeze 

chestiunea pedepsei cu moartea în cadrul consultărilor cu SUA. Pe lângă reiterarea poziţiei sale faţă 

de pedeapsa capitală, UE a abordat de asemenea cazuri individuale, inclusiv cazul Medellin şi Troy 

Davis. De asemenea, UE a întreprins demersuri generale şi individuale, a scris scrisori şi a făcut 

declaraţii publice privind atât evoluţiile pozitive, cât şi pe cele negative, de exemplu cu ocazia celei 

de a 1000-a execuţii prin injecţie letală din SUA (Ohio) din iulie 2009 sau a salutat legea privind 

renunţarea la pedeapsa cu moartea din statul New Mexico în martie 2009.

UE şi-a continuat consultările semestriale cu SUA referitoare la drepturile omului. Aceste reuniuni 

au oferit o oportunitate pentru schimburi deschise şi constructive privind priorităţile de ţară şi 

tematice pentru Comitetul III al Adunării generale a ONU şi, respectiv, pentru Consiliul pentru 

Drepturile Omului, precum pentru şi invocarea unor aspecte specifice.

America Latină şi zona Caraibilor

Parteneriatul dintre UE şi ţările din America Latină şi Caraibi (ALC) se întemeiază pe valorile şi 

interesele comune, inclusiv protejarea şi promovarea drepturilor omului şi consolidarea democraţiei 

şi participării cetăţenilor1. Ambele regiuni împărtăşesc, de asemenea, un angajament ferm faţă de 

multilateralismul eficient şi cooperează îndeaproape în forurile internaţionale privind drepturile 

omului. UE şi GRULAC (Grupul ţărilor din America Latină), de exemplu, sunt principalii sponsori 

ai rezoluţiei omnibuz anuale privind drepturile copilului a Adunării generale a Organizaţiei 

Naţiunilor Unite. În plus, împreună cu UE, numeroase ţări din America Latină au sprijinit activ

rezoluţia Adunării generale a ONU pentru un moratoriu privind pedeapsa cu moartea. Din 

nefericire, majoritatea ţărilor din Caraibi se opun acesteia în mod activ, iar executarea lui Charles 

Elroy Laplace în Saint Kitts şi Nevis din decembrie 2008 a dus la încetarea moratoriului regional de 

facto.

  
1 Cf. Concluziilor Consiliului privind comunicarea Comisiei cu privire la relaţiile UE-America 

Latină, adoptate de Consiliul Afaceri Externe la 8 decembrie 2009 (17341/09) şi Declaraţiei 
reuniunii la nivel înalt de la Lima 
(http://ec.europa.eu/external_relations/lac/docs/declaration_en.pdf)
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UE urmăreşte îndeaproape situaţia drepturilor omului din America Centrală şi încurajează eforturile 

făcute în regiune pentru a aborda provocările securităţii democratice. În cadrul reuniunii la nivel 

ministerial dintre UE şi ţările Dialogului de la San José (Praga, 14 mai 2009), UE s-a angajat să 

susţină Strategia de securitate regională în America Centrală. Peste 12 milioane EUR au fost 

rezervate în cadrul programelor orientative regionale pentru securitatea regională şi securitatea 

frontierelor în America Centrală. Alocări importante sunt prevăzute, de asemenea, în cadrul 

programelor orientative naţionale ale ţărilor din America Centrală.

Negocierile privind acordurile de asociere sau acordurile-cadru cu ţări din Mercosur sunt sistate din 

diverse motive. Negocierile cu America Centrală şi cu Comunitatea Andină (un acord multipărţi), 

au cunoscut anumite dificultăţi în 2009 (deşi acest lucru a fost urmat de o accelerare semnificativă 

odată cu începutul anului 2010). Bolivia, Columbia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua, Paraguay, Peru şi Venezuela (până la 10 august 2009) se numărau printre 

beneficiarii sistemului SGP+ (sistemul generalizat de preferinţe) în perioada de raportare.

Aspecte legate de protejarea şi promovarea drepturilor omului, precum şi de situaţia apărătorilor 

drepturilor omului, au fost discutate în mod sistematic în cadrul reuniunilor de dialog politic cu 

ţările din America Latină. În 2008, UE a lansat noi dialoguri locale privind drepturile omului cu 

Argentina, Brazilia, Chile, Columbia şi Mexic. În 2009, au avut loc primele reuniuni din cadrul 

acestor dialoguri, cu excepţia Mexicului, cu care un astfel de dialog urmează să se desfăşoare în mai 

20101. În plus, sunt prevăzute consultări cu Argentina, Brazilia, Chile şi Mexic, care se vor 

desfăşura la Geneva şi la New York, pentru a sprijini în continuare cooperarea înaintea reuniunilor 

Consiliului pentru Drepturile Omului şi ale Comitetului III al Adunării generale a ONU.

  
1 conform Concluziilor Consiliului privind consultările referitoare la drepturile omului cu 

Argentina, Brazilia, Chile, Columbia şi Mexic adoptate la 27 noiembrie 2008. Dialogurile 
politice cu Chile şi Mexic au inclus deja discuţii periodice privind drepturile omului la nivel 
de înalţi funcţionari; în consecinţă, Consiliul utilizează termenul de „îmbunătăţire”, preferat 
celui de iniţiere pentru aceste două ţări.
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Argentina

Promovarea drepturilor omului a rămas o preocupare comună fundamentală pentru UE şi Argentina 

şi un subiect-cheie de discuţie pe agenda bilaterală. La 15 octombrie 2009, prima reuniune a 

dialogului privind drepturile omului UE-Argentina a avut loc la Buenos Aires. Reuniunea a acoperit 

o serie largă de aspecte cu privire la care cele două părţi au făcut schimb de informaţii şi de 

experienţă: situaţia proiectelor de cooperare, situaţia sistemului penitenciar, lupta împotriva 

discriminării bazate pe orientarea sexuală, aspecte legate de egalitatea de gen, situaţia populaţiei 

indigene, migraţia şi azilul, apărătorii drepturilor omului, libertatea presei, drepturile copilului, 

siturile de comemorare, promovarea în comun a iniţiativelor internaţionale şi punerea în aplicare de 

către Argentina a recomandărilor EPU.

Bolivia

A fost desfăşurată o misiune de observare a alegerilor (MOA) a UE pentru a observa referendumul 

constituţional care au avut loc la 25 ianuarie 2009. MOA a UE a concluzionat că, în pofida unui 

proces dificil de elaborare a constituţiei şi a unei perioade de campanie care a contribuit la 

accentuarea polarizării în ţară, referendumul s-a desfăşurat într-o manieră credibilă. Cu toate 

acestea, s-au intensificat diviziunile politice, făcând necesară reînnoirea dialogului privind slăbirea 

instituţiilor democratice. Participarea sporită la vot şi o atmosferă în general pozitivă au demonstrat 

angajamentul poporului bolivian faţă de democraţia participativă. În pofida unor incidente sporadice 

care au fost raportate, electoratul a putut în general să îşi exercite dreptul la vot în mod liber şi să 

participe direct la democraţie.

A fost desfăşurată o MOA a UE pentru a observa alegerile prezidenţiale şi parlamentare, precum şi 

referendumurile privind autonomia care au avut loc la 6 decembrie 2009. MOA a UE a concluzionat 

că alegerile din 6 decembrie 2009, primele care au avut loc după adoptarea noii constituţii a 

Boliviei la 25 ianuarie, au fost bine organizate şi s-au desfăşurat în general în mod paşnic. Alegerile 

au beneficiat în special de un registru actualizat şi cuprinzător al participanţilor la vot care a făcut 

posibilă participarea unui număr record de bolivieni la procesul democratic. Cu toate acestea, 

misiunea a precizat de asemenea în raport că procesul electoral a fost afectat negativ de o structură 

judiciară deficitară şi de un peisaj mass-media polarizat, în care mass-media publice au acordat un 

spaţiu privilegiat preşedintelui în exerciţiu şi mişcării politice căreia acesta îi aparţine.
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Brazilia

Parteneriatul strategic UE-Brazilia, instituit în iulie 2007, se întemeiază pe valori şi principii 

comune, inclusiv democraţia şi incluziunea socială, statul de drept, promovarea drepturilor omului 

şi a libertăţilor fundamentale pentru toţi. Pe această bază, un dialog local dedicat drepturilor omului 

a fost lansat în iunie 2009. Obiectivele au fost desfăşurarea unui schimb de opinii deschis privind 

situaţia drepturilor omului în UE şi în Brazilia şi schimbul de cele mai bune practici şi consolidarea 

cooperării privind aspectele relevante. În ceea ce priveşte respectarea drepturilor omului în Brazilia, 

în cadrul dialogului bilateral au fost abordate aspecte cum ar fi situaţia apărătorilor drepturilor 

omului, populaţiile indigene, drepturile deţinuţilor şi recomandările recent făcute prin procedurile 

speciale ale ONU privind drepturile omului.

UE urmăreşte îndeaproape evoluţiile privind drepturile omului şi are reuniuni periodice cu 

autorităţile din Brazilia, precum şi cu organizaţii ale societăţii civile şi cu alte părţi interesate. 

Parteneriatul strategic prevede de asemenea un forum UE-Brazilia al societăţii civile privind

apărarea drepturilor omului şi respectarea principiilor democratice, având ca obiectiv promovarea 

mai bunei înţelegeri a preocupărilor reciproce la nivelul actorilor nestatali. În plus, au avut loc 

consultări între Brazilia şi UE în marja reuniunilor Consiliului pentru Drepturile Omului de la 

Geneva şi ale Adunării generale a ONU de la New York.

Chile

Acordul de asociere cuprinzător UE-Chile reprezintă baza unor relaţii în general excelente, iar Chile 

şi UE au acţionat împreună în mod eficient pentru promovarea drepturilor omului. În perioada 

dialogului UE-Chile privind drepturile omului, desfăşurat în aprilie 2009 la Santiago, chestiunile 

discutate de experţii UE şi ai guvernului chilian au inclus drepturile populaţiilor indigene şi ale 

femeii, migraţia, CPI, cazurile din perioada dictaturii militare, reforma codului de justiţie militară şi 

coordonarea în cadrul forurilor internaţionale. În aceeaşi perioadă, a avut loc un schimb cu 

reprezentanţii societăţii civile şi ai organizaţiilor internaţionale.



8363/1/10 REV 1 AI/lv 208
ANEXĂ DG E/HR RO

Columbia

UE a urmărit îndeaproape situaţia drepturilor omului din Columbia, pe baza concluziilor Consiliului 

adoptate în 20071 şi a menţinut în mod constant contacte cu autorităţile columbiene la diferite 

niveluri. În 2009, un dialog periodic bilateral privind drepturile omului a fost iniţiat la nivel local. În 

reuniunile care au avut loc până în prezent, cele două părţi au discutat aspecte şi preocupări privind 

dreptul la viaţă şi la integritate, răpirile, legea privind justiţia şi pacea, populaţiile indigene, 

securitatea apărătorilor drepturilor omului şi rolul societăţii civile în domeniul drepturilor omului. 

Prin asistenţa sa externă, UE a oferit sprijin în consolidarea capacităţii pentru combaterea 

impunităţii, precum şi sprijin pentru victimele conflictului intern din Columbia în eforturile acestora 

de a avea acces la justiţie, în special în contextul legii privind justiţia şi pacea. Aceasta se situează 

în cadrul domeniului central „justiţie şi drepturile omului” din documentul de strategie naţională 

(20% din bugetul global) şi reprezintă o contribuţie la îndeplinirea integrală de către Columbia a 

obligaţiilor sale internaţionale în domeniul drepturilor omului şi a recomandărilor din evaluarea 

periodică universală (EPU).

Ecuador

A fost desfăşurată o MOA a UE pentru observarea referendumului constituţional care a avut loc la 

28 septembrie 2008. MOA a UE a concluzionat că referendumului constituţional a fost în general 

bine administrat şi că a oferit cetăţenilor oportunitatea de a hotărî viitorul Ecuadorului. A fost 

introdus, pentru prima dată, un mecanism participativ de modificare a Constituţiei. În general, 

referendumul a respectat standardele universale şi regionale privind procesele electorale 

democratice. Procesul electoral a inclus o serie de îmbunătăţiri comparativ cu alegerile din 2007 

pentru adunarea constituantă, în special în domeniul înregistrării participanţilor la vot şi al cadrului 

legal pentru numirea membrilor secţiilor de votare şi a coordonatorilor alegerilor, dar a fost 

marcată, de asemenea, de utilizarea abuzivă a resurselor publice pentru desfăşurarea campaniei.

  
1 Concluziile Consiliului, doc. 15040/07.
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A fost desfăşurată o MOA a UE pentru observarea alegerilor generale care au avut loc la 26 aprilie 

2009. MOA a UE a concluzionat că, în general, alegerile din 26 aprilie s-au desfăşurat cu 

respectarea a standardelor internaţionale. Acestea au fost organizate cu respectarea unui calendar 

strâns şi în circumstanţe dificile: cinci niveluri diferite de alegeri, noi categorii de participanţi la vot 

şi o nouă administrare a alegerilor. Alegerile s-au desfăşurat în mod paşnic cu excepţii locale. 

Libertatea de exprimare şi libertatea de întrunire au fost în general respectate. Cu toate acestea, 

prezenţa dominantă în mass-media a preşedintelui în exerciţiu în perioada de campanie nu a servit 

promovării unor condiţii de concurenţă echitabile.

El Salvador

O MOA a UE a fost desfăşurată pentru a observa alegerile parlamentare şi prezidenţiale care au 

avut loc la 18 ianuarie şi la 15 martie 2009. MOA a UE a concluzionat că ziua alegerilor s-a 

desfăşurat în mod paşnic şi în ordine. Alegerile s-au caracterizat printr-o prezenţă la vot mai ridicată 

faţă de alegerile precedente, în prezenţa a numeroşi reprezentanţi ai partidelor, contribuind la 

asigurarea transparenţei votării şi a numărării voturilor. Campania electorală, deşi pluralistă, a fost 

uşor umbrită de confruntări izolate între militanţii diferitelor partide şi de recurgerea excesivă la 

campanii de defăimare de către cele două partide principale. Campania şi procesul electoral au fost 

într-o oarecare măsură influenţate negativ de cadrul legislativ deficitar, obstrucţionând o competiţie 

echitabilă între grupările politice. MOA a UE a prezentat, de asemenea, un raport privind utilitatea 

îmbunătăţirii în continuare a profesionalismului şi a naturii apolitice a administrării alegerilor şi 

necesitatea separării sarcinilor administrative şi a celor judiciare ale acesteia.

A fost propus un proiect de mici dimensiuni în valoare de 1 milion EUR sub formă de asistenţă 

tehnică pentru a sprijini reforma electorală care vizează consolidarea incluziunii sociale a unei părţi 

mai mari a societăţii prin introducerea votului rezidenţial.
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Guatemala

În cazul Guatemalei, prevenirea conflictelor şi soluţionarea conflictelor sunt elemente esenţiale ale 

politicii globale a UE pentru promovarea drepturilor omului şi a democratizării. Deşi Guatemala a 

înregistrat unele progrese în favorizarea evoluţiei democratice şi a drepturilor omului, există în 

continuare motive serioase de îngrijorare în ceea ce priveşte excluziunea socială, impunitatea şi 

situaţia apărătorilor drepturilor omului. Guvernul guatemalez nu a reuşit să gestioneze nivelul tot 

mai accentuat al violenţei în ţară sau să îşi demonstreze capacitatea de a îşi proteja cetăţenii. UE a 

susţinut în mod activ prelungirea cu încă doi ani a mandatului Comisiei internaţionale împotriva 

impunităţii în Guatemala (CICIG). Această prelungire marchează o etapă pozitivă către 

consolidarea în continuare a rolului CICIG în anihilarea grupărilor clandestine şi promovarea 

schimbărilor legislative în Congres. În urma asasinării avocatului de mare prestigiu Rodrigo 

Rosenberg, UE a făcut o declaraţie în care şi-a exprimat preocuparea, a îndemnat la o anchetă 

independentă şi imparţială, a susţinut rolul CICIG şi a reafirmat necesitatea asigurării independenţei 

şi eficienţei sistemului judiciar din Guatemala. Grupul UE de analiză a drepturilor omului se 

reuneşte lunar pentru a examina cazurile de ameninţare şi de atacuri împotriva apărătorilor 

drepturilor omului.

Honduras

Răsturnarea ordinii constituţionale în Honduras, generată de înlăturarea preşedintelui Zelaya la 28 

iunie 2009, a determinat o serie de declaraţii ale UE, inclusiv concluzii ale Consiliului, care 

îndemnă la restabilirea ordinii constituţionale şi democratice şi la respectarea drepturilor omului. 

UE a urmărit îndeaproape situaţia apărătorilor drepturilor omului din această ţară şi şi-a exprimat în 

mod public îngrijorarea ca urmare a uciderii activistului pentru drepturile lesbienelor, 

homosexualilor, bisexualilor şi transsexualilor (LGBT), dl Trochez.
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În perioada de raportare, Comisia a detaşat o misiune de experţi electorali (MEE) în Honduras, dar a 

decis să nu trimită o MOA propriu-zisă în contextul politic dat şi aliniindu-se la comunitatea 

internaţională mai largă, inclusiv Organizaţia Statelor Americane. Experţii tehnici au oferit 

consiliere şi analize strategice misiunilor diplomatice ale UE de la faţa locului. Deşi a avut loc 

normalizarea relaţiilor cu Honduras în urma instituirii guvernului Lobo, Comisia este în continuare 

preocupată de situaţia drepturilor omului şi încearcă să sprijine procesul de reconciliere naţională.

Mexic

Parteneriatul strategic UE-Mexic se întemeiază pe valori şi principii comune, inclusiv democraţia şi 

incluziunea socială, statul de drept, promovarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale 

pentru toţi. UE urmăreşte cu atenţie situaţia drepturilor omului din Mexic. În situaţii specifice, UE 

şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la implicaţiile asupra drepturilor omului a deteriorării situaţiei 

securităţii şi a violenţei crescânde în anumite părţi ale Mexicului. De asemenea, UE apreciază 

eforturile depuse de Mexic în promovarea şi apărarea drepturilor omului la nivel multilateral, în 

special în cadrul Consiliului pentru Drepturile Omului.

Deşi recunoaşte că ţara a înregistrat, de asemenea, progrese însemnate în abordarea situaţiei 

drepturilor omului, UE a continuat totodată să discute aspectele privind drepturile omului şi 

securitatea (de exemplu uciderea femeilor şi protecţia apărătorilor drepturilor omului, inclusiv a 

jurnaliştilor) în cadrul dialogurilor sale politice periodice, inclusiv la nivel ministerial. Aspecte cum 

ar fi combaterea violenţei împotriva femeilor şi responsabilizarea funcţionarilor însărcinaţi cu 

aplicarea legii sunt parte integrantă a cooperării UE-Mexic, prin măsuri de consolidare a 

capacităţilor aflate în cadrul programului UE-Mexic privind drepturile omului Delegaţia UE a avut 

un rol activ într-un atelier de formare care a avut loc în Ciudad de Mexico la 23-24 noiembrie 2009, 

privind situaţia apărătorilor drepturilor omului.
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Nicaragua

UE continuă să urmărească îndeaproape situaţia din Nicaragua. Şefii de misiune UE au analizat 

deteriorarea vieţii democratice din această ţară, în special acţiunile orchestrate înainte de alegerile 

locale din noiembrie 2008, frauda electorală masivă care a urmat şi înrăutăţirea situaţiei drepturilor 

femeii. Finanţarea UE a fost îngheţată în urma acestei situaţii, dar între timp au fost deblocate 

anumite sume pentru sprijinirea sectorului educaţiei.

UE a monitorizat evoluţiile din timpul campaniei electorale regionale (martie 2010) şi speră că va 

observa alegerile prezidenţiale din noiembrie 2011, în urma invitaţiei oficiale primite din partea 

autorităţilor din Nicaragua de a supraveghea ambele procese electorale. În octombrie 2009, UE a 

făcut un demers exprimându-şi preocuparea faţă de maniera neconformă cu normele prin care 

Camera constituţională a Curţii supreme din Nicaragua a adoptat o decizie permiţând realegerea 

funcţionarilor în Nicaragua, inclusiv a preşedintelui republicii, încălcând prevederile Constituţiei.

Peru

UE a urmărit cu atenţie situaţia drepturilor omului din Peru. După tragicele evoluţii din Amazonia 

peruviană care au avut loc în iunie 2009, UE a rămas în strâns contact atât cu autorităţile peruviene, 

cât şi cu societatea civilă peruviană, în vederea stabilirii unei imagini de ansamblu a evenimentelor. 

UE a sprijinit relansarea dialogului dintre guvern şi comunităţile indigene. Prin asistenţa sa externă, 

UE a continuat să promoveze drepturile omului şi incluziunea socială în Peru. În cadrul 

instrumentului de stabilitate, UE a promovat de asemenea pacea şi stabilitatea socială în domenii în 

care apar în această ţară.
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Venezuela

În contactele sale cu autorităţile din Venezuela şi cu diferitele grupuri ale societăţii venezuelane, 

UE a continuat să sublinieze importanţa respectării obligaţiilor internaţionale şi a angajamentelor 

privind drepturile omului, inclusiv libertatea de exprimare şi a presei ca piatră de temelie a 

democraţiei şi supremaţiei legii. UE, în special prin IEDDO, a sprijinit activităţile organizaţiilor 

societăţii civile în acest domeniu. În august 2009, a fost făcut un demers pentru a exprima 

preocupările faţă de evoluţiile privind libertatea de exprimare şi libertatea presei în Venezuela, 

referitoare la anularea a 34 de licenţe ale unor posturi de radio private.

Paraguay

În Paraguay, UE a urmărit îndeaproape situaţia populaţiilor indigene şi solicitările adresate de 

acestea guvernului în vederea unui răspuns în faţa discriminării şi sărăciei permanente şi, în special, 

a solicitărilor lor privind terenurile locuite în mod tradiţional de acestea. Proiecte specifice ale 

societăţii civile din UE sunt îndreptate către găsirea unui răspuns la problemele populaţiilor 

indigene, chestiunea fiind de asemenea adresată prin alte câteva acţiuni de sprijinire a iniţiativelor 

privind educaţia şi coeziunea socială, egalitatea de gen, protecţia copiilor şi a tinerilor. Prin 

intermediul IEDDO, UE a sprijinit diseminarea raportului final al comisiei „Adevăr şi justiţie” 

privind încălcările drepturilor omului comise în timpul dictaturii lui Alfredo Stroessner.

Caraibi
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Cuba

UE este în continuare îngrijorată de negarea persistentă a drepturilor omului şi a libertăţilor 

fundamentale în Cuba. În concluziile sale privind Cuba, adoptate în iunie 20091, Consiliul Uniunii 

Europene a îndemnat guvernul cubanez să îmbunătăţească în mod eficient situaţia drepturilor 

omului, inter alia prin eliberarea necondiţionată a tuturor prizonierilor politici, inclusiv a celor care 

au fost reţinuţi şi condamnaţi în 2003. Aceasta rămâne o prioritate-cheie pentru UE, care a continuat 

să prezinte în cadrul reuniunilor la nivel ministerial cu Cuba o listă cu numele prizonierilor politici 

aflaţi într-o situaţie de sănătate precară. În general, chestiunile legate de drepturile omului au fost 

prezente în cadrul fiecărei reuniuni de dialog politic.

UE a făcut apel la autorităţile cubaneze să ratifice şi să pună în aplicare Pactul internaţional cu 

privire la drepturile civile şi politice (pe care l-au semnat recent) şi Pactul internaţional privind 

drepturile economice, sociale şi culturale şi să onoreze integral obligaţiile care le revin în temeiul 

pactelor. Reînnoindu-şi poziţia comună privind Cuba, Consiliul Uniunii Europene şi-a confirmat 

abordarea pe două căi a dialogurilor privind drepturile omului cu guvernul şi cu societatea civilă 

paşnică. 

În urma relansării oficiale a cooperării în octombrie 2008, UE a sprijinit proiectele în beneficiul 

direct al populaţiei cubaneze, cum ar fi, printre altele, securitatea alimentară, adaptarea la 

schimbările climatice şi sprijinul acordat actorilor nestatali.

  
1 Concluziile Consiliului, doc. 10920/09.
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Haiti

UE a continuat să sprijine reinstaurarea democraţiei în Haiti prin sprijinirea operaţiei de menţinere a 

păcii a Consiliului de Securitate al ONU (MINUSTAH), aprobarea prelungirii pentru o perioadă 

reînnoibilă de un an a mandatul său întrunind unanimitatea în octombrie 2009. UE a acordat 

asistenţă pentru procesul electoral. O creştere globală a nivelului de securitate, însoţită de o scădere 

considerabilă şi permanentă a răpirilor a permis lansarea activităţilor îndreptate spre consolidarea 

stabilităţii fragile. UE a continuat să sprijine eforturile guvernului de a rezolva situaţia dificilă a 

sistemului judiciar şi a sistemului penitenciar din Haiti. Drepturile omului, cu o atenţie specială 

acordată situaţiei copiilor şi securităţii alimentare, sunt în continuare abordate în cadrul dialogurilor 

politice dintre UE şi guvernul haitian în contextul iniţiativei UE pentru ţările în situaţii precare. 

Securitatea alimentară este o chestiune deosebit de sensibilă dată fiind vulnerabilitatea Republicii 

Haiti faţă de dezastre naturale precum uragane, astfel cum s-a văzut în anotimpul ploios din 2008 în 

care patru furtuni consecutive au distrus întreaga recoltă a anului.
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Anexă: Acte juridice adoptate între iulie 2008 şi decembrie 2009.

LISTĂ TEMATICĂ

DATA OBIECTUL TEMEIUL 

JURIDIC
TRIMITEREA 

LA JO

I. MĂSURI RESTRICTIVE

I.1 BALCANII DE VEST

24.9.2009 Prelungirea Poziţiei comune 2004/694/PESC privind noi măsuri în sprijinul punerii în aplicare 

efective a mandatului Tribunalului Penal Internaţional pentru Fosta Iugoslavie (TPII)

articolul 15 2009/717/PESC

L 253 (25.9.2009)

26.2.2009 Reînnoirea măsurilor stabilite în sprijinul punerii efective în aplicare a mandatului Tribunalului 

Penal Internaţional pentru Fosta Iugoslavie (TPII)

articolul 15 2009/164/PESC

L 55 (27.2.2009)

10.2.2009 Extinderea duratei de aplicare şi modificarea Poziţiei comune 2004/133/PESC privind măsurile 

restrictive împotriva extremiştilor din Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (FYROM)

articolul 15 2009/116/PESC

L 40 (11.2.2009)

29.9.2008 Prelungirea Poziţiei comune 2004/694/PESC privind noi măsuri în sprijinul punerii în aplicare 

efective a mandatului Tribunalului Penal Internaţional pentru Fosta Iugoslavie (TPII)

articolul 15 2008/761/PESC

L 260 (30.9.2008)
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15.9.2008 Punerea în aplicare a Poziţiei comune 2004/694/PESC privind noi măsuri în sprijinul unei puneri 

în aplicare efective a mandatului Tribunalului Penal Internaţional pentru Fosta Iugoslavie (TPII)

Poziţia comună 

2004/694/PESC 

articolul 2;

articolul 23 

alineatul (2) liniuţa 

a doua

2008/733/PESC

L 247 (16.9.2008)

15.9.2008 Punerea în aplicare a Poziţiei comune 2004/293/PESC privind reînnoirea măsurilor stabilite în 

sprijinul punerii efective în aplicare a mandatului Tribunalului Penal Internaţional pentru Fosta 

Iugoslavie (TPII)

Poziţia comună 

2004/293/PESC 

articolul 2;

articolul 23 

alineatul (2)

2008/732/PESC

L 247 (16.9.2008)

24.7.2008 Punerea în aplicare a Poziţiei comune 2004/293/PESC privind reînnoirea măsurilor stabilite în 

sprijinul punerii efective în aplicare a mandatului Tribunalului Penal Internaţional pentru Fosta 

Iugoslavie (TPII)

Poziţia comună 

2004/293/PESC 

articolul 2;

articolul 23 

alineatul (2)

2008/614/PESC

L 197 (25.7.2008)

24.7.2008 Punerea în aplicare a Poziţiei comune 2004/694/PESC privind noi măsuri în sprijinul unei puneri 

în aplicare efective a mandatului Tribunalului Penal Internaţional pentru Fosta Iugoslavie (TPII)

Poziţia comună 

2004/694/PESC 

articolul 2;

articolul 23 

alineatul (2)

2008/613/PESC

L 197 (25.7.2008)

CÔTE D'IVOIRE

18.11.2008 Reînnoirea măsurilor restrictive instituite împotriva Côte d’Ivoire
articolul 15 2008/873/PESC

L 308 (19.11.2008)

REPUBLICA DEMOCRATICĂ CONGO

27.4.2009 Punerea în aplicare a Poziţiei comune 2008/369/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive 

împotriva Republicii Democratice Congo

Poziţia comună 

2008/369/PESC 

articolul 6;

articolul 23 

alineatul (2)

2009/349/PESC

L 106 (28.4.2009)

26.1.2009 Modificarea Poziţiei comune 2008/369/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva 

Republicii Democratice Congo

articolul 15 2009/66/PESC

L 23 (27.1.2009)

REPUBLICA GUINEEA

22.12.2009 Modificarea Poziţiei comune 2009/788/PESC privind măsuri restrictive împotriva Republicii 

Guineea

articolul 29 2009/1003/PESC

L 346 (23.12.2009)

22.12.2009 Instituirea unor măsuri restrictive specifice împotriva Republicii Guineea articolul 215 

alineatele (1) şi (2)

2009/1284/UE

L 346 (23.12.2009)

27.10.2009 Măsuri restrictive împotriva Republicii Guineea articolul 15 2009/788/PESCL 

281 (28.10.2009) ) 

+ rectificare L 282 

(29.10.2009)
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SOMALIA

16.2.2009 Măsuri restrictive împotriva Somaliei şi abrogarea Poziţiei comune 2002/960/PESC articolul 15 2009/138/PESC

L 46 (17.2.2009)

UNIUNEA COMORELOR

24.7.2008 Abrogarea Poziţiei comune 2008/187/PESC privind măsuri restrictive împotriva guvernului ilegal 

al insulei Anjouan din Uniunea Comorelor

articolul 15 2008/611/PESC

L 197 (25.7.2008)

ZIMBABWE

26.1.2009 Reînnoirea măsurilor restrictive împotriva Zimbabwe articolul 15 2009/68/PESC

L 23 (27.1.2009)

8.12.2008 Punerea în aplicare a Poziţiei comune 2004/161/PESC de reînnoire a măsurilor restrictive 

împotriva Zimbabwe

Poziţia comună 

2004/161/PESC 

articolul 6;

articolul 23 

alineatul (2)

2008/922/PESC

L 331 (10.12.2008)

31.7.2008 Modificarea Poziţiei comune 2004/161/PESC de reînnoire a măsurilor restrictive împotriva 

Zimbabwe

articolul 15 2008/632/PESC

L 205 (1.8.2008)

22.7.2008 Punerea în aplicare a Poziţiei comune 2004/161/PESC de reînnoire a măsurilor restrictive 

împotriva Zimbabwe

Poziţia comună 

2004/161/PESC 

articolul 6;

articolul 23 

alineatul (2)

2008/605/PESC

L 194 (23.7.2008)

BIRMANIA/MYANMAR

18.12.2009 Modificarea Poziţiei comune 2006/318/PESC de reînnoire a măsurilor restrictive împotriva 

Birmaniei/Myanmar

articolul 29 2009/981/PESC

L 338 (19.12.2009)

13.8.2009 Modificarea Poziţiei comune 2006/318/PESC de reînnoire a măsurilor restrictive împotriva 

Birmaniei/Myanmar

articolul 15 2009/615/PESC

L 210 (14.8.2009)

27.4.2009 Reînnoirea măsurilor restrictive împotriva Birmaniei/Myanmar articolul 15 2009/351/PESC

L 108 (29.4.2009)

REPUBLICA POPULARĂ DEMOCRATĂ COREEANĂ

22.12.2009 Modificarea Poziţiei comune 2006/795/PESC privind adoptarea unor măsuri restrictive 

împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

articolul 29 2009/1002/PESC

L 346 (23.12.2009)

22.12.2009 Modificarea Regulamentului (CE) nr. 329/2007 privind măsuri restrictive împotriva 

Republicii Populare Democrate Coreene

articolul 215 

alineatele (1) şi (2)

2009/1283/UE

L 346 (23.12.2009)

4.8.2009 Punerea în aplicare a Poziţiei comune 2006/795/PESC privind adoptarea unor măsuri 

restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

Poziţia comună 

2006/795/PESC 

articolul 6 alineatul 

(1);

articolul 23 

alineatul (2)

2009/599/PESC

L 203 (5.8.2009)

27.7.2009 Modificarea Poziţiei comune 2006/795/PESC privind adoptarea unor măsuri restrictive 

împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

articolul 15 2009/573/PESC

L 197 (29.7.2009)
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IRAN

15.12.2009 Modificarea Regulamentului (CE) nr. 423/2007 al Consiliului privind măsuri restrictive 

împotriva Iranului

articolul 215 

alineatele (1) şi (2)

2009/1228/UE

L 330 (16.12.2009)

17.11.2009 Punerea în aplicare a articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 423/2007 privind 

măsuri restrictive împotriva Iranului şi de abrogare a Deciziei 2008/475/CE

Regulamentul (CE) 

423/2007 articolul 

15 alineatul (2)

2009/1100/CE

L 303 (18.11.2009)

17.11.2009 Punerea în aplicare a Poziţiei comune 2007/140/PESC privind măsuri restrictive împotriva 

Iranului

Poziţia comună 

2007/140/PESC 

articolul 7 alineatul 

(2)

articolul 23 

alineatul (2)

2009/840/PESC

L 303 (18.11.2009)

10.11.2008 Modificarea anexelor III şi IV la Poziţia comună 2007/140/PESC privind măsuri restrictive 

împotriva Iranului

Poziţia comună 

2007/140/PESC 

articolul 7 alineatul 

(2)

2008/842/PESC

L 300 (11.11.2008)

7.8.2008 Modificarea Poziţiei comune 2007/140/PESC privind măsuri restrictive împotriva Iranului articolul 15 2008/652/PESC

L 213 (8.8.2008)

+ rectificare L 285 

(29.10.2008)

IRAK

5.3.2009 Modificarea Poziţiei comune 2003/495/PESC cu privire la Irak articolul 15 2009/175/PESC

L 62 (6.3.2009)

BELARUS

15.12.2009 Prelungirea aplicării măsurilor restrictive împotriva anumitor funcţionari din Belarus 
prevăzute în Poziţia comună 2006/276/PESC şi de abrogare a Poziţiei comune 
2009/314/PESC

articolul 29 2009/969/PESC

L 332 (17.12.2009)

6.4.2009 Modificarea Poziţiei comune 2006/276/PESC privind măsurile restrictive împotriva anumitor 
funcţionari din Belarus şi de abrogare a Poziţiei comune 2004/844/PESC

articolul 15 2009/314/PESC

L 93 (7.4.2009)

10.11.2008 Modificarea Poziţiei comune 2006/276/PESC privind măsurile restrictive împotriva anumitor 
funcţionari din Belarus

articolul 15 2008/844/PESC

L 300 (11.11.2008)

REPUBLICA MOLDOVA

16.2.2009 Reînnoirea măsurilor restrictive împotriva conducerii regiunii Transnistria din Republica 

Moldova

articolul 15 2009/139/PESC

L 46 (17.2.2009)

UZBEKISTAN

15.12.2009 Abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1859/2005 de impunere a unor măsuri restrictive 

împotriva Uzbekistanului

articolul 215 

alineatul (1), 

articolul 301

2009/1227/UE

L 330 (16.12.2009)

10.11.2008 Modificarea şi prelungirea Poziţiei comune 2007/734/PESC privind măsuri restrictive 

împotriva Uzbekistanului

articolul 15 2008/843/PESC

L 300 (11.11.2008)
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II. PSAC

II.1 BALCANII DE VEST

15.12.2009 Prelungirea mandatului şefului Misiunii de Poliţie a Uniunii Europene 

(MPUE) în Bosnia şi Herţegovina 

articolul 38 

paragraful al treilea

Decizia 

2009/906/PESC 

articolul 10 alineatul 

(1)

2009/958/PESC

MPUE/1/2009

L 330 (16.12.2009)

8.12.2009 Misiunea de Poliţie a Uniunii Europene (MPUE) în Bosnia şi Herţegovina articolul 28, 

articolul 43 alineatul 

(2)

2009/906/PESC

L 322 (9.12.2009)

11.11.2009 Numirea unui comandant al forţei UE pentru operaţia militară a Uniunii 

Europene în Bosnia şi Herţegovina.

articolul 25 

paragraful al treilea;

Acţiunea comună 

2004/570/PESC 

articolul 6

2009/836/PESC

BiH/15/2009

L 299 (14.11.2009)

9.6.2009 Modificarea Acţiunii comune 2008/124/PESC privind misiunea Uniunii 

Europene de sprijinire a supremaţiei legii în Kosovo, EULEX KOSOVO.

articolul 14 2009/445/PESC

L 148 (11.6.2009)

27.11.2008 Punerea în aplicare a Acţiunii comune 2007/749/PESC privind Misiunea de 

Poliţie a Uniunii Europene (MPUE) în Bosnia şi Herţegovina

Acţiunea comună 

2007/749/PESC 

articolul 12 alineatul 

(1)

articolul 23 alineatul 

(2) a doua liniuţă 

2008/890/PESC

L 318 (28.11.2008)

21.11.2008 Numirea unui comandant al forţei UE pentru operaţia militară europeană în 

Bosnia şi Herţegovina

articolul 25 

paragraful al treilea;

Acţiunea comună 

2004/570/PESC 

articolul 6

2008/895/PESC

BiH/14/2008

L 319 (29.11.2008)

24.10.2008 Numirea şefului de misiune/comisarului de poliţie al Misiunii de Poliţie a 

Uniunii Europene (EUPM) în Bosnia şi Herţegovina

articolul 25 

paragraful al treilea,

Acţiunea comună 

2007/749/PESC 

articolul 10 alineatul 

(1)

2008/835/PESC

L 298 (7.11.2008)

13.10.2008 Încheierea unui acord între Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii cu 

privire la participarea Statelor Unite ale Americii la misiunea Uniunii 

Europene de sprijinire a supremaţiei legii în Kosovo, EULEX KOSOVO

articolul 24 2008/814/PESC

L 282 (25.10.2008)

25.9.2008 Încheierea unui acord între Uniunea Europeană şi Republica Croaţia cu privire 

la participarea Republicii Croaţia la misiunea Uniunii Europene de sprijinire a 

supremaţiei legii în Kosovo, EULEX KOSOVO

articolul 24 2008/887/PESC

L 317 (27.11.2008)
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29.7.2008 Modificarea Deciziei BiH/1/2004 privind acceptarea contribuţiilor ţărilor terţe 

la operaţiunea militară a Uniunii Europene în Bosnia şi Herţegovina şi a 

Deciziei BiH/3/2004 de stabilire a Comitetului Contributorilor pentru 

operaţiunea militară a Uniunii Europene în Bosnia şi Herţegovina

articolul 25 

paragraful al treilea

2008/712/PESC

BiH/13/2008

L 237 (4.9.2008)

24.7.2008 Încheierea unui acord între Uniunea Europeană şi Confederaţia Elveţiană cu 

privire la participarea Confederaţiei Elveţiene la misiunea Uniunii Europene 

de sprijinire a supremaţiei legii în Kosovo, EULEX KOSOVO

articolul 24 2008/666/PESC

L 217 (13.8.2008)

II.2 AFRICA

15.2.2010 Misiunea militară a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forţelor 

de securitate somaleze

articolul 28, 

articolul 43 alineatul 

(2)

2010/96/PESC

L 44 (19.2.2010)

4.12.2009 Numirea comandantului forţei Uniunii Europene pentru operaţia militară a 

Uniunii Europene în vederea unei contribuţii la descurajarea, prevenirea şi 

reprimarea actelor de piraterie şi de jaf armat din largul coastelor Somaliei 

(Atalanta)

articolul 38

Acţiunea comună 

2008/851/PESC 

articolul 6

2009/946/PESC

ATALANTA/8/2009

L 327 (12.12.2009)

8.12.2009 Modificarea Acţiunii comune 2008/851/PESC privind operaţia militară a 

Uniunii Europene în vederea unei contribuţii la descurajarea, prevenirea şi 

reprimarea actelor de piraterie şi de jaf armat din largul coastelor Somaliei

articolul 28, 

articolul 43 alineatul 

(2)

2009/907/PESC

L 322 (9.12.2009)

17.11.2009 Modificarea şi prelungirea Acţiunii comune 2008/112/PESC privind misiunea 

Uniunii Europene în sprijinul reformei sectorului de securitate din Republica 

Guineea-Bissau (EU SSR GUINEEA-BISSAU)

articolul 14 2009/841/PESC

L 303 (18.11.2009)

23.10.2009 Semnarea şi încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană şi Republica 

Seychelles privind statutul forţelor aflate sub comanda Uniunii Europene în 

Republica Seychelles în cadrul operaţiei militare Atalanta a Uniunii Europene

articolul 24 2009/916/PESC

L 323 (10.12.2009)

23.10.2009 Semnarea şi aplicarea provizorie a schimbului de scrisori între Uniunea 

Europeană şi Republica Seychelles privind condiţiile şi modalităţile 

transferului persoanelor suspectate de comiterea de acte de piraterie şi de jaf 

armat de la EUNAVFOR către Republica Seychelles, precum şi privind 

tratamentul acestora ulterior unui astfel de transfer

articolul 24 2009/877/PESC

L 315 (2.12.2009)

19.10.2009 Abrogarea Acţiunii comune 2007/677/PESC privind operaţia militară a 

Uniunii Europene în Republica Ciad şi în Republica Centrafricană

articolul 14 2009/795/PESC

L 283 (30.10.2009)
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19.10.2009 Modificarea Acţiunii comune 2007/405/PESC privind misiunea de poliţie a 

Uniunii Europene organizată în cadrul reformei sectorului de securitate (RSS) 

şi interfaţa sa cu justiţia în Republica Democratică Congo (EUPOL RD 

Congo)

articolul 14 2009/769/PESC

L 274 (20.10.2009)

2.10.2009 Modificarea Deciziei Atalanta/2/2009 a Comitetului politic şi de securitate 

privind acceptarea contribuţiilor ţărilor terţe la operaţia militară a Uniunii 

Europene în vederea unei contribuţii la descurajarea, prevenirea şi reprimarea 

actelor de piraterie şi de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta) şi a 

Deciziei Atalanta/3/2009 a Comitetului politic şi de securitate privind 

instituirea unui Comitet al contribuitorilor pentru operaţia militară a Uniunii 

Europene în vederea unei contribuţii la descurajarea, prevenirea şi reprimarea 

actelor de piraterie şi de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta)

articolul 25 

paragraful al treilea

Acţiunea comună 

2008/851/PESC 

articolul 10

Decizia 

ATALANTA/2/200

9

Decizia 

ATALANTA/3/200

9 + addendum

2009/758/PESC

ATALANTA/7/2009

L 270 (15.10.2009)
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25.9.2009 Numirea şefului pentru misiunea de consiliere şi de asistenţă a Uniunii 

Europene în domeniul reformei sectorului de securitate în Republica 

Democrată Congo (RDC) (EUSEC RD Congo)

articolul 25 

paragraful al treilea

Acţiunea comună 

2009/709/PESC 

articolul 8

2009/723/PESC

EUSEC/1/2009

L 257 (30.9.2009)

15.9.2009 Misiunea de consiliere şi de asistenţă a Uniunii Europene în domeniul reformei 

sectorului de securitate în Republica Democrată Congo (EUSEC DR Congo).

articolul 14, 

articolul 25 

paragraful al treilea, 

articolul 28 alineatul 

(3) primul paragraf

2009/709/PESC

L 246 (18.9.2009)

27.7.2009 Semnarea şi aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului între Uniunea Europeană 

şi Republica Croaţia privind participarea Republicii Croaţia la operaţia militară 

a Uniunii Europene în vederea unei contribuţii la descurajarea, prevenirea şi 

reprimarea actelor de piraterie şi de jaf armat din largul coastelor Somaliei 

(operaţia Atalanta)

articolul 24 2009/597/PESC

L 202 (4.8.2009)

22.7.2009 Numirea comandantului forţei Uniunii Europene pentru operaţia militară a 

Uniunii Europene în vederea unei contribuţii la descurajarea, prevenirea şi 

reprimarea actelor de piraterie şi de jaf armat din largul coastelor Somaliei 

(Atalanta)

articolul 25 

paragraful al treilea

Acţiunea comună 

2008/851/PESC 

articolul 6 alineatul 

(1)

2009/559/PESC

ATALANTA/6/2009

L 192 (24.7.2009)

25.6.2009 Modificarea şi prelungirea Acţiunii comune 2007/406/PESC privind misiunea 

de consiliere şi de asistenţă a Uniunii Europene în domeniul reformei 

sectorului securităţii în Republica Democratică Congo (EUSEC RD Congo)

articolul 14 2009/509/PESC

L 172 (2.7.2009)

15.6.2009 Modificarea şi prelungirea Acţiunii comune 2007/405/PESC privind misiunea 

de poliţie a Uniunii Europene organizată în cadrul reformei sectorului de 

securitate (RSS) şi interfaţa sa cu justiţia în Republica Democratică Congo 

(EUPOL RD Congo)

articolul 14 2009/466/PESC

L 151 (16.6.2009)

10.6.2009 Modificarea Deciziei Atalanta/2/2009 a Comitetului politic şi de securitate 

privind acceptarea contribuţiilor ţărilor terţe la operaţia militară a Uniunii 

Europene în vederea unei contribuţii la descurajarea, prevenirea şi reprimarea 

actelor de piraterie şi de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta) şi a 

Deciziei Atalanta/3/2009 a Comitetului politic şi de securitate privind 

instituirea unui Comitet al contribuitorilor pentru operaţia militară a Uniunii 

Europene în vederea unei contribuţii la descurajarea, prevenirea şi reprimarea 

actelor de piraterie şi de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta)

articolul 25 

paragraful al treilea

Acţiunea comună 

2008/851/PESC 

articolul 10 alineatul 

(2)

Decizia 

ATALANTA/2/200

9

Decizia 

ATALANTA/3/200

9 + addendum

2009/446/PESC

ATALANTA/5/2009

L 148 (11.6.2009)
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27.5.2009 Numirea unui comandant al operaţiei Uniunii Europene pentru operaţia 

militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuţii la descurajarea, 

prevenirea şi reprimarea actelor de piraterie şi de jaf armat din largul coastelor 

Somaliei (Atalanta)

articolul 25 

paragraful al treilea

2009/413/PESC

ATALANTA/4/2009

L 132 (29.5.2009)

18.5.2009 Modificarea Acţiunii comune 2008/112/PESC privind misiunea Uniunii 

Europene în sprijinul reformei sectorului de securitate din Republica Guineea-

Bissau (EU SSR GUINEEA-BISSAU)

articolul 14 2009/405/PESC

L 128 (27.5.2009)

21.4.2009 Instituirea unui Comitet al contribuitorilor pentru operaţia militară a Uniunii 

Europene în vederea unei contribuţii la descurajarea, prevenirea şi reprimarea 

actelor de piraterie şi de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta)

articolul 25 

paragraful al treilea

Acţiunea comună 

2008/851/PESC 

articolul 10 alineatul 

(5)

2009/369/PESC

ATALANTA/3/2009

L 112 (6.5.2009)

+ addendum L 119 

(14.5.2009)

21.4.2009 Acceptarea contribuţiilor ţărilor terţe la operaţia militară a Uniunii Europene în 

vederea unei contribuţii la descurajarea, prevenirea şi reprimarea actelor de 

piraterie şi de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta)

articolul 25 

paragraful al treilea

Acţiunea comună 

2008/851/PESC 

articolul 10 alineatul 

(2)

2009/356/PESC

ATALANTA/2/2009

L 109 (30.4.2009)

26.2.2009 Schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi Guvernul Kenyei privind 

condiţiile transferului persoanelor suspectate de săvârşirea unor acte de 

piraterie şi reţinute de forţele navale aflate sub comanda Uniunii Europene 

(EUNAVFOR), şi al bunurilor confiscate aflate în posesia EUNAVFOR, de la 

EUNAVFOR către Kenya, precum şi privind tratamentul acestora ulterior unui 

astfel de transfer

articolul 24 2009/293/PESC

L 79 (25.3.2009)

17.3.2009 Numirea comandantului forţei Uniunii Europene pentru operaţia militară a 

Uniunii Europene în vederea unei contribuţii la descurajarea, prevenirea şi 

reprimarea actelor de piraterie şi de jaf armat din largul coastelor Somaliei 

(Atalanta)

Acţiunea comună 

2008/851/PESC 

articolul 6 alineatul 

(1)

2009/288/PESC

ATALANTA/1/2009

L 76 (24.3.2009)

22.12.2008 Încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană şi Republica Djibouti privind 

statutul forţelor aflate sub comanda Uniunii Europene în Republica Djibouti în 

cadrul operaţiei militare a Uniunii Europene Atalanta

articolul 24 2009/88/PESC

L 33 (3.2.2009)

22.12.2008 Încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană şi Republica Somalia privind 

statutul forţelor navale aflate sub comanda Uniunii Europene în Republica 

Somalia în cadrul operaţiei militare a UE Atalanta

articolul 24 2009/29/PESC

L 10 (15.1.2009)
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8.12.2008 Lansarea operaţiei militare a Uniunii Europene în vederea unei contribuţii la 

descurajarea, prevenirea şi reprimarea actelor de piraterie şi de jaf armat din 

largul coastelor Somaliei (Atalanta)

articolul 17 alineatul 

(2);

Acţiunea comună 

2008/851/PESC 

articolul 5

2008/918/PESC

L 330 (9.12.2008)

18.11.2008 Numirea comandantului forţei Uniunii Europene pentru operaţia militară a 

Uniunii Europene în vederea unei contribuţii la descurajarea, prevenirea şi 

reprimarea actelor de piraterie şi de jaf armat din largul coastelor Somaliei 

(Atalanta)

articolul 25 

paragraful al treilea

Acţiunea comună 

2008/851/PESC 

articolul 6

2008/888/PESC

ATALANTA/1/2008

L 317 (27.11.2008)

13.10.2008 Încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană şi Federaţia Rusă cu privire la 

participarea Federaţiei Ruse la operaţia militară a Uniunii Europene în 

Republica Ciad şi în Republica Centrafricană (Operaţia EUFOR Tchad/RCA)

articolul 24 2008/868/PESC

L 307 (18.11.2008)

10.11.2008 Oeraţia militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuţii la descurajarea, 

prevenirea şi reprimarea actelor de piraterie şi de jaf armat din largul coastelor 

Somaliei 

articolul 14, 

articolul 25 

paragraful al treilea, 

articolul 28 alineatul 

(3) 

2008/851/PESC

L 301 (12.11.2008)

15.9.2008 Încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană şi Republica Croaţia privind 

participarea Republicii Croaţia la operaţia militară a Uniunii Europene în 

Republica Ciad şi în Republica Centrafricană (Operaţia EUFOR Tchad/RCA)

articolul 24 2008/783/PESC

L 268 (9.10.2008)

19.9.2008 Acţiunea de coordonare militară a Uniunii Europene în sprijinul Rezoluţiei 

1816 (2008) a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite (EU 

NAVCO)

articolul 14, 

articolul 25 

paragraful al treilea, 

articolul 28 alineatul 

(3) 

2008/749/PESC

L 252 (20.9.2008)

2.9.2008 Modificarea Deciziei CIAD/1/2008 a Comitetului politic şi de securitate 

privind acceptarea contribuţiilor statelor terţe la operaţia militară a Uniunii 

Europene în Republica Ciad şi în Republica Centrafricană şi a Deciziei 

CIAD/2/2008 a Comitetului politic şi de securitate de înfiinţare a Comitetului 

contribuitorilor la operaţia militară a Uniunii Europene în Republica Ciad şi în 

Republica Centrafricană

Acţiunea comună 

2007/677/PESC 

articolul 10 alineatul 

(2)

2008/731/PESC

CHAD/4/2008

L 247 (16.9.2008)
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II.3 ASIA / OCEANIA

17.11.2009 Modificarea Acţiunii comune 2007/369/PESC privind instituirea Misiunii de Poliţie a Uniunii 

Europene în Afganistan (EUPOL AFGANISTAN)

articolul 14 2009/842/PESC

L 303 (18.11.2009)

21.11.2008 Punerea în aplicare a Acţiunii comune 2007/369/PESC privind instituirea Misiunii de Poliţie a 

Uniunii Europene în Afganistan (EUPOL AFGANISTAN)

articolul 23 alineatul 

(2) primul paragraf 

a doua liniuţă 

Acţiunea comună

2007/369/PESC 

articolul 13 alineatul 

(2)

2008/884/PESC

L 316 (26.11.2008)

3.10.2008 Numirea şefului Misiunii de Poliţie a Uniunii Europene în Afganistan (EUPOL 

AFGANISTAN)

articolul 25 

paragraful al treilea;

Acţiunea comună 

2007/369/PESC 

articolul 10 alineatul 

(1)

2008/821/PESC
EUPOL 

AFGHANISTAN/1/2008

L 285 (29.10.2008)

4.8.2008 Modificarea Acţiunii comune 2007/369/PESC privind instituirea Misiunii de Poliţie a Uniunii 

Europene în Afganistan (EUPOL AFGANISTAN)

articolul 14 2008/643/PESC

L 207 (5.8.2008)

II.4 ORIENTUL MIJLOCIU / GOLF

15.12.2009 Numirea şefului misiunii pentru misiunea integrată a Uniunii Europene de sprijinire a statului 

de drept în Irak, EUJUST LEX

articolul 38

Acţiunea comună 

2009/475/PESC 

articolul 9 alineatul 

(2)

2009/982/PESC

EUJUST LEX/2/2009

L 338 (19.12.2009)

15.12.2009 Numirea şefului Misiunii de Poliţie a Uniunii Europene pentru teritoriile palestiniene articolul 38 

paragraful al treilea

Acţiunea comună 

2005/797/PESC 

articolul 11 alineatul 

(1)

2009/957/PESC
EUPOL COPPS/2/2009

L 330 (16.12.2009)

15.12.2009 Modificarea Acţiunii comune 2005/797/PESC privind Misiunea de Poliţie a Uniunii Europene 

pentru teritoriile palestiniene

articolul 28, 

articolul 43 alineatul 

(2)

2009/955/PESC

L 330 (16.12.2009)

20.11.2009 Modificarea Acţiunii comune 2005/889/PESC privind instituirea Misiunii de Asistenţă la 

Frontieră a Uniunii Europene pentru punctul de trecere Rafah (EU BAM Rafah)

articolul 14 2009/854/PESC

L 312 (27.11.2009)

3.7.2009 Numirea şefului misiunii pentru misiunea integrată a Uniunii Europene de sprijinire a statului 

de drept în Irak, EUJUST LEX

articolul 25 

paragraful al treilea

Acţiunea comună 

2009/475/PESC 

articolul 9 alineatul 

(2)

2009/596/PESC

L 202 (4.8.2009)
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11.6.2009 Misiunea integrată a Uniunii Europene de sprijinire a statului de drept în Irak, EUJUST 

LEX

articolul 14 2009/475/PESC

L 156 (19.6.2009)

27.5.2009 Instituirea Comitetului contribuitorilor la Misiunea de Poliţie a Uniunii Europene pentru 

teritoriile palestiniene (EUPOL/COPPS)

articolul 25 paragraful 

al treilea

Acţiunea comună 

2005/797/PESC 

articolul 12 alineatul 

(3);

2009/412/PESC
EUPOL COPPS/1/2009

L 132 (29.5.2009)

16.12.2008 Numirea şefului Misiunii de Poliţie a Uniunii Europene pentru teritoriile palestiniene articolul 25 paragraful 

al treilea

Acţiunea comună 

2005/797/PESC 

articolul 11 alineatul 

(2);

2008/970/PESC

L 344 (20.12.2008)

16.12.2008 Modificarea Acţiunii comune 2005/797/PESC privind Misiunea de Poliţie a Uniunii 

Europene pentru teritoriile palestiniene

articolul 14 2008/958/PESC

L 338 (17.12.2008)

11.11.2008 Numirea şefului Misiunii de asistenţă la frontieră pentru punctul de trecere Rafah (EUBAM 

Rafah)

Acţiunea comună 

2005/889/PESC 

articolul 10 alineatul 

(2)

2008/863/PESC

L 306 (15.11.2008)

EUBAM Rafah/1/2008

10.11.2008 Modificarea Acţiunii comune 2005/889/PESC privind instituirea Misiunii de Asistenţă la 

Frontieră a Uniunii Europene pentru punctul de trecere Rafah (EUBAM Rafah)

articolul 14 2008/862/PESC

L 306 (15.11.2008)

II.5 EUROPA DE EST ŞI ASIA CENTRALĂ

31.7.2009 Prelungirea mandatului şefului misiunii de monitorizare a Uniunii Europene în Georgia, 
EUMM Georgia

articolul 25 paragraful 

al treilea;

Acţiunea comună 

2008/736/PESC 

articolul 10 alineatul 

(1)

2009/619/PESC

EUMM 

GEORGIA/1/2009

L 214 (19.8.2009)

27.7.2009 Modificarea şi prelungirea Acţiunii comune 2008/736/PESC privind misiunea de 
monitorizare a Uniunii Europene în Georgia, EUMM Georgia

articolul 14 2009/572/PESC

L 197 (29.7.2009)

27.7.2009 Modificarea şi prelungirea Deciziei 2008/901/PESC privind o misiune de anchetă 
internaţională independentă referitoare la conflictul din Georgia

articolul 13 alineatul 

(3), articolul 23 

alineatul (1)

2009/570/PESC

L 197 (29.7.2009)

23.3.2009 Modificarea Acţiunii comune 2008/736/PESC privind misiunea de monitorizare a Uniunii 
Europene în Georgia, EUMM Georgia

articolul 14 2009/294/PESC

L 79 (25.3.2009)

2.12.2008 Misiunea de anchetă internaţională independentă referitoare la conflictul din Georgia articolul 13 alineatul 

(3), articolul 23 

alineatul (1)

2008/901/PESC

L 323 (3.12.2008)

24.10.2008 Încheierea acordului dintre Uniunea Europeană şi Georgia referitor la statutul misiunii de 
monitorizare a Uniunii Europene în Georgia

articolul 24 2008/877/PESC

L 310 (21.11.2008)

25.9.2008 Modificarea Acţiunii comune 2008/736/PESC privind misiunea de monitorizare a Uniunii 
Europene în Georgia, EUMM Georgia

articolul 14 2008/759/PESC

L 259 (27.9.2008)
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16.9.2008 Numirea şefului misiunii de monitorizare a Uniunii Europene în Georgia, EUMM Georgia articolul 25 paragraful 

al treilea;

Acţiunea comună 

2008/736/PESC 

articolul 10 alineatul 

(1)

2008/894/PESC

EUMM/1/2008

L 319 (29.11.2008)

15.9.2008 Misiunea de monitorizare a Uniunii Europene în Georgia, EUMM Georgia articolul 14, articolul 

25 paragraful al treilea 

2008/736/PESC

L 248 (17.9.2008)

IV. REPREZENTANŢII SPECIALI AI UNIUNII EUROPENE

IV.1 AFGANISTAN

15.6.

2009

Numirea Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Afganistan şi Pakistan şi de 

abrogare a Acţiunii comune 2009/135/PESC

articolul 14, articolul 18 

alineatul (5), articolul 23 

alineatul (2)

2009/467/PESC

L 151 (16.6.2009)

16.2.

2009

Prelungirea mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene în Afganistan articolul 14, articolul 18 

alineatul (5), articolul 23 

alineatul (2)

2009/135/PESC

L 46 (17.2.2009)

24.7.

2008

Numirea Reprezentantului special al Uniunii Europene pentru Afganistan articolul 14, articolul 18 

alineatul (5), articolul 23 

alineatul (2)

2008/612/PESC

L 197 (25.7.2008)

IV.2 FOSTA REPUBLICĂ IUGOSLAVĂ A MACEDONIEI (FYROM)

15.9.

2009

Prelungirea mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene în Fosta Republică 

Iugoslavă a Macedoniei (FYROM)

articolul 14, articolul 18 

alineatul (5), articolul 23 

alineatul (2)

2009/706/PESC

L 244 (16.9.2009)

16.2.

2009

Prelungirea mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene în Fosta Republică 

Iugoslavă a Macedoniei (FYROM)

articolul 14, articolul 18 

alineatul (5), articolul 23 

alineatul (2)

2009/129/PESC

L 46 (17.2.2009)

IV.3 ASIA CENTRALĂ

16.2.2009 Prelungirea mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Asia Centrală articolul 14, articolul 18 

alineatul (5), articolul 23 

alineatul (2)

2009/130/PESC

L 46 (17.2.2009)

2.12.2008 Modificarea Acţiunii comune 2008/107/PESC de prelungire a mandatului reprezentantului 

special al Uniunii Europene pentru Asia Centrală

articolul 14, articolul 18 

alineatul (5), articolul 23 

alineatul (2)

2008/900/PESC

L 323 (3.12.2008)

IV.4 BOSNIA-HERŢEGOVINA

11.3.20

09

Numirea Reprezentantului Special al Uniunii Europene în Bosnia şi Herţegovina articolul 14, articolul 18 

alineatul (5), articolul 23 

alineatul (2)

2009/181/PESC

L 67 (12.3.2009)

IV.5 CAUCAZUL DE SUD

16.2.

2009

Prelungirea mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Caucazul de Sud articolul 14, articolul 18 

alineatul (5), articolul 23 

alineatul (2)

2009/133/PESC

L 46 (17.2.2009)

13.10.

2008

Modificarea mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Caucazul de Sud articolul14, articolul 18 

alineatul (5), articolul 23 

alineatul (2)

2008/796/PESC

L 272 (14.10.2008)
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IV.6 GEORGIA

15.12.

2009

Modificarea Acţiunii comune 2009/131/PESC de prelungire a mandatului Reprezentantului 

Special al Uniunii Europene pentru criza din Georgia

articolul 28, articolul 31 

alineatul (2), articolul 33

2009/956/PESC

L 330 (16.12.2009)

27.7.

2009

Prelungirea mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru criza din Georgia articolul 14, articolul 18 

alineatul (5), articolul 23 

alineatul (2)

2009/571/PESC

L 197 (29.7.2009)

16.2.

2009

Prelungirea mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru criza din Georgia articolul 14, articolul 18 

alineatul (5), articolul 23 

alineatul (2)

2009/131/PESC

L 46 (17.2.2009)

25.9.

2008

Numirea Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru criza din Georgia articolul 14, articolul 18 

alineatul (5), articolul 23 

alineatul (2)

2008/760/PESC

L 259 (27.9.2008)

IV.7 KOSOVO

7.8.

2009

Modificarea Acţiunii comune 2009/137/PESC de prelungire a mandatului Reprezentantului 

Special al Uniunii Europene în Kosovo

articolul 14, articolul 18 

alineatul (5), articolul 23 

alineatul (2)

2009/605/PESC

L 206 (8.8.2009)

16.2.

2009

Prelungirea mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene în Kosovo articolul 14, articolul 18 

alineatul (5), articolul 23 

alineatul (2)

2009/137/PESC

L 46 (17.2.2009) + 

Rectificare L 91 

(3.4.2009)

IV.8 PROCESUL DE PACE DIN ORIENTUL MIJLOCIU

16.2.

2009

Prelungirea mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru procesul de pace 

din Orientul Mijlociu

articolul 14, articolul 18 

alineatul (5), articolul 23 

alineatul (2)

2009/136/PESC

L 46 (17.2.2009)

IV..9 REGIUNEA MARILOR LACURI AFRICANE

16.2.2009 Prelungirea mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru regiunea Marilor Lacuri 

Africane

articolul 14, articolul 18 

alineatul (5), articolul 

23 alineatul (2)

2009/128/PES

C

L 46 

(17.2.2009)
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IV.10 REPUBLICA MOLDOVA

16.2.2009 Prelungirea mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene în Republica Moldova articolul 14, articolul 18 

alineatul (5), articolul 23 

alineatul (2)

2009/132/PESC

L 46 (17.2.2009)

IV.12 SUDAN

1602.2009 Prelungirea mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Sudan articolul 14, articolul 18 

alineatul (5), articolul 23 

alineatul (2)

2009/134/PESC

L 46 (17.2.2009)

IV.13 UNIUNEA AFRICANĂ

1.12.2008 Prelungirea mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pe lângă Uniunea Africană articolul 14, articolul 18 

alineatul (5), articolul 23 

alineatul (2)

2008/898/PESC

L 322 (2.12.2008)
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PROCESUL DE PACE DIN ORIENTUL MIJLOCIU

27.10.2009 Primirea temporară a anumitor palestinieni de către statele membre ale UE articolul 15 2009/787/PESC

L 281 (28.10.2009)

27.10.2008 Primirea temporară a anumitor palestinieni de către statele membre ale UE articolul 15 2008/822/PESC

L 285 (29.10.2008)
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List of abbreviations

ACHPR African Commission on Human and Peoples Rights

ACP African, Caribbean and Pacific

AIHRC Afghanistan Independent Human Rights Commission 

ALDE Alliance of Liberals and Democrats for Europe

AMIS African Union Mission in the Darfur region of Sudan

ANP Afghan National Police 

ASEAN Association of Southeast Asian Nations

ASEF Asia Europe Foundation

ASEM Asia-Europe Meeting

AU African Union

BiH Bosnia and Herzegovina

CAAC Children affected by armed conflict

CBM Confidence-building measures

CBSS Country-Based Support Schemes under the EIDHR

CEAS Common European Asylum System

CEDAW Committee on the Elimination of Discrimination against Women

CFSP Common Foreign Security Policy

CICIG International Commission against Impunity in Guatemala

CMI Crisis Management Initiative

COAFR EU Council's Working Party on Africa

COASI EU Council's Working Party on Asia-Oceania

CoE Council of Europe

COHOM Council Human Rights Working Party

CONOPS Concept of operations

CPA Comprehensive Peace Agreement

CPT European Committee for the Prevention of Torture

CSDP Common Security and Defence Policy

CSP Comprehensive Status Proposal
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CSR Corporate Social Responsibility

DCCA Development and Cooperation in Central Asia

DCI Development Cooperation Instrument

DDPA Durban Declaration and Programme of Action

DDR disarmament, demobilisation and reintegration

DRC Durban Review Conference

ECCC Extraordinary Chambers in the Constitutional Court of Cambodia

ECHR European Court of Human Rights

ECOSOC Economic and Social Council

ECRI European Commission against Racism and Intolerance

EEG Eastern European Group

EFA European Free Alliance, European Parliament political group

EIDHR European Instrument for Democracy and Human Rights

EIUC European Inter University Centre for Human Rights and 

Democratisation

ELIAMEP Hellenic Foundation for European and Foreign Policy

ENP European Neighbourhood Policy

ENPI European Neighbourhood and Partnership Instrument

EOM Election Observation Mission

EP European Parliament

EPAs Economic Partnership Agreements

EPD Enhanced Permanent Dialogue

EPLO European Peacebuilding Liaison Office

ESDP European Security and Defence Policy

EU European Union

EUBAM European Union Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine

EUFOR European Military Force

EUFOR Tchad/RCA Bridging military operation in Eastern Chad and North Eastern 

Central African Republic 
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EUJUST LEX Integrated Rule of Law Mission for Iraq 

EULEX Kosovo European Union Rule of Law Mission in Kosovo

EUPM European Union Police Mission

EUPOL Afghanistan EU Police mission in Afghanistan

EUPOL COPPS European Union Police Mission for the Palestinian Territories 

EUPOL RD Congo European Union Police Mission in the Democratic Republic of Congo

EUPT Kosovo EU Planning Team Kosovo

EUSEC RD Congo EU mission to provide advice and assistance for security sector 

reform in the Democratic Republic of Congo

EUSR EU Special Representative

FAO Food and Agriculture Organisation

FDLR Forces démocratiques de libération du Rwanda

FIDH Fédération Internationale des Droits de l'Homme

FRA Fundamental Rights Agency

FRIDE Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior

FYROM former Yugoslav Republic of Macedonia

GAERC General Affairs and External Relations Council

GFMD Global Forum on International Migration and Development

GRULAC Group of Latin American and Caribbean countries

GSP EU's Generalised System of Preferences

GSP+ Special Incentive Arrangement for Sustainable Development and 

Good Governance

GSPC Salafist Group for Preaching and Combat

HDIM Human Dimension Implementation Meeting

HoMs Heads of Mission

HQ Headquarters

HRC Human Rights Council

HRDs Human Rights Defenders

IA International Alert
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ICC International Criminal Court

ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights

ICESCR International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

ICTJ International Center for Transitional Justice

ICTY International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

IDPS Institut de Développement de Produits de Santé

IER Fairness and Reconciliation Commission

IfP Initiative for Peace building

IHL International humanitarian law

IIGEP Independent International Group of Eminent Persons

ILO International Labour Organisation

IOM International Organisation for Migration

IPA Instrument on Pre-Accession Assistance

IPA Instrument on Pre-Accession Assistance

IWGIA International Work Group for Indigenous Affairs

JMA Joint Military Affairs

JPA Joint Parliamentary Assembly

JPL Justice and Peace Law

LAC Latin American and Caribbean countries

LIBE Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs

LRA Lord's Resistance Army

LTTE Liberation Tigers of Tamil Eelam

MDC Movement for Democratic Change

MDG Millennium Development Goal

MEP Member of the European Parliament

Mercosur Common market of the south 

MINUSTAH Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haiti

MLC Mouvement de Libération du Congo

MoI Ministry of the Interior
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NATO North Atlantic Treaty Organisation

NCCM National Council for Childhood and Motherhood

NCHR National Council for Human Rights

NGOs Non-governmental organisations

ODIHR Office for Democratic Institutions and Human Rights

OECD Organisation for Economic Cooperation and Development

OJ Official Journal of the European Union

OP Optional Protocol

OPCAT Optional Protocol to the International Convention against Torture and 

Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

OSCE Organisation for Security and Cooperation in Europe

PACE Parliamentary Assembly of the Council of Europe

PCP Palestinian Civil Police 

PDCI Partners for Democratic Change International

PSC Political and Security Committee

RCP Rafah Crossing Point 

RPM Reform Process Monitoring

RRI Review, rationalisation and improvement

SA Stabilisation and Association

SAA Stabilisation and Association Agreement

SADC Southern African Development Community

SAp Stabilisation and Association process

SG/HR Secretary General/High Representative for the Common Foreign and 

Security Policy

SSR Security sector reform 

STM SAp Tracking Mechanism

SuR State under Review

SW Saferworld

TAIEX Technical Assistance and Information Exchange
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TEU Treaty of European Union

UK United Kingdom

UN United Nations

UNAMA United Nations Assistance Mission in Afghanistan

UNAMID UN/AU Hybrid Operation in Darfur

UNDP United Nations Development Programme

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation

UNGA United Nations General Assembly 

UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees

UNHRC UN Human Rights Council

UNICEF United Nations Children's Fund

UNODC United Nations Office on Drugs and Crime

UNPFII UN Permanent Forum on Indigenous Issues

UNSC United Nations Security Council

UNSCR United Nations Security Council Resolution

UNSG United Nations Secretary-General

UNSRSG Special Representative of the UN Secretary General

UPR Universal Periodic Review 

U.S. United States of America

WEOG Western European and Others Group

WG Working Group

WTO World Trade Organisation

ZANU-PF Zimbabwe African National Union – Patriotic Front

_____________________________


