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PREFAȚĂ DE ÎR/VP  

Este o mare plăcere să vedem publicarea Raportului anual al UE privind drepturile omului și 

democrația în lume în 2012. Acest raport descrie activitatea noastră în domeniul drepturilor omului 

în cadrul întregii game de relații externe ale UE și evidențiază principalele noastre realizări. Aceasta 

orientează de asemenea activitatea noastră viitoare, indicând domeniile în care sunt necesare 

progrese urgente.  

 

Drepturile omului reprezintă firul conductor care trece prin toate acțiunile noastre externe. UE este 

construită pe un angajament de garantare a acestor valori în interiorul Uniunii și în întreaga lume. 

Oriunde călătoresc, drepturile omului sunt parte a conversațiilor, fie că este vorba de schimburi 

oficiale cu guvernele, fie că discut cu societatea civilă și ONG-urile. 

 

2012 a reprezentat un an de referință pentru relațiile externe ale UE. La 25 iunie, Uniunea a adoptat 

Cadrul strategic al UE privind drepturile omului și democrația, primul set de principii și obiective 

care orientează activitatea noastră de promovare a drepturilor omului la nivel global. 

 

Cadrul strategic este legat de un Plan de acțiune, garantând astfel transformarea bunelor noastre 

intenții în rezultate tangibile. Această abordare a condus deja la progrese notabile. Prin identificarea 

pedepsei cu moartea ca fiind o chestiune prioritară și printr-o promovare continuă din partea UE, de 

exemplu, am reușit să determinăm adoptarea unei Rezoluții privind un moratoriu la nivel global în 

cadrul Adunării generale a Organizației Națiunilor Unite.  

 

Anul trecut UE a finanțat sute de proiecte de susținere a organizațiilor societății civile dedicate 

promovării democrației prin intermediul Instrumentului european pentru democrație și drepturile 

omului. Am pus de asemenea în practică Fondul european pentru democrație pentru a oferi sprijin 

flexibil și rapid ONG-urilor de mică anvergură. Prin urmare, mai multe persoane pot acționa în mod 

eficace în direcția garantării drepturilor și a libertăților fundamentale în întreaga lume.  
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Pentru a obține mai multe rezultate tangibile, ne actualizăm și ameliorăm constant activitatea în 

domeniul promovării democrației. O monitorizare mai sistematică a misiunilor de observare a 

alegerilor ne ajută să ne asigurăm că recomandările noastre sunt transformate în reforme reale. 

Progresele înregistrate anul trecut în multe țări din întreaga lume reprezintă o inspirație pentru 

oamenii din întreaga lume să își pretindă drepturile și să continue lupta. Îmi face mare plăcere faptul 

că UE a putut să îi susțină. 

Însă nu putem să ne mulțumim cu aceste succese. În fiecare zi povești și imagini ale unor mari 

suferințe ne fac să înțelegem că sunt necesare noi acțiuni urgente. Planul de acțiune ne va ajuta să 

asigurăm un progres continuu.  

Pentru a consolida angajamentul UE, am numit anul trecut un Reprezentant special pentru drepturile 

omului, pe dl Stavros Lambridinis. Acesta a fost neobosit în transmiterea mesajului UE, în 

impulsionarea progresului și în oferirea de inspirație și sprijin pentru toți cei care promovează 

drepturile omului în întreaga lume. Am avut de asemenea șansa de a beneficia de experiența și de 

cunoștințele locale ale ONG-urilor și ale organizațiilor societății civile, precum și de persoane 

devotate în a ne asista în activitatea noastră. Drepturile omului privesc libertățile individuale și până 

la urmă aceste persoane la nivel individual fac diferența. 

 

În 2012 Uniunea a primit Premiul Nobel pentru pace pentru progresul pentru promovarea cauzei 

păcii, reconcilierii, democrației și drepturilor omului în Europa. Această recunoaștere reprezintă o 

mare onoare pentru noi toți. Consider ca acest lucru ar trebui de asemenea să ne inspire în 

accelerarea eforturilor noastre și în oferirea de ajutor persoanelor care au nevoie în întreaga lume.  

 

Raportul anual reprezintă temeiul pentru ca noi să ne asumăm această răspundere. Acesta ne 

permite să evaluăm progresele într-un mod clar, simplu și sistematic și să identificăm domeniile în 

care sunt necesare noi progrese. Raportul servește ca inspirație pentru a continua activitățile 

importante și a face din drepturile omului, libertățile fundamentale și democrație o realitate pentru 

toți, nu doar un privilegiu pentru câțiva. Indiferent unde este născut fiecare. 
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INTRODUCERE 

Calitatea fundamentală a drepturilor omului rezidă în natura lor universală - un adevăr de bază care 

se regăsește în prezentul raport, cel mai recent Raport anual privind drepturile omului și democrația 

în lume.   

Drepturile omului afirmă umanitatea pe care o împărtășim cu toții și ne plasează pe toți pe picior de 

egalitate. Acestea ne reamintesc faptul că lupta unei singure persoane aflate la mare distanță este și 

lupta noastră. În același timp, mișcarea pentru apărarea drepturilor omului ne oferă temeiurile 

juridice și limbajul pentru a purta lupta în numele fiecărei persoane. Este un limbaj care ne permite 

să afirmăm adevărul într-un mod care rezonează cu fiecare ființă umană - și este prin urmare capabil 

să adune în sprijinul cauzei sale persoane indiferent de apartenența partinică, de frontiere, de 

credință și de gen. 

 

Într-adevăr, bătăliile reale privind drepturile nu sunt purtate între diferitele familii culturale. În orice 

societate, drepturile omului reprezintă „interesele universale ale celor slabi” împotriva 

„relativismului celor puternici”: interesele unei soții abuzate împotriva invocării „valorilor familiale 

tradiționale” a soțului abuzator; interesele unui activist suspus persecuțiilor împotriva invocării 

„preocupărilor speciale privind securitatea” a unui stat represiv. Acesta este poate motivul pentru 

care universalitatea drepturilor omului este atât de rar pusă sub semnul întrebării de către victimele 

încălcărilor drepturilor omului, dar atât de des contestată de cei responsabili pentru respectivele 

încălcări.  

 

Ceea ce Europa a adus în această dezbatere cu peste 60 de ani în urmă a fost experiența 

traumatizantă a două războaie mondiale în decursul unei generații, precum și cel mai grav genocid 

din istorie, care au constituit un subiect de îngrijorare pentru mulți. Europa - și comunitatea 

internațională - și-a luat un angajament că „niciodată” vreo altă parte a lumii nu va experimenta 

atrocități similare. 
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În prezent, UE se axează pe ideea că universalitatea drepturilor omului începe acasă, cu o 

monitorizare atentă a provocărilor Europei în domeniul drepturilor omului și cu dorința sa de a le 

aborda printr-un evantai larg de mecanisme, fără a lăsa loc autosatisfacției. Aceasta aduce de 

asemenea în prim plan înțelegerea faptului că obligația sa de a promova și proteja drepturile omului 

merge dincolo de frontierele sale și trebuie prin urmare să fie pusă în aplicare prin întreaga gamă a 

instrumentelor și acțiunilor sale de politică externă. 

 

Pentru atingerea acestui obiectiv, noul Cadru strategic și Plan de acțiune privind drepturile omului 

angajează instituțiile UE să colaboreze și mai strâns pentru a asigura cea mai mare coerență și 

consecvență cu putință în cadrul politicilor noastre. Ne angajăm să folosim toate instrumentele 

noastre de politică externă - și să evaluăm impactul acestora - pentru a promova și proteja drepturile 

omului în cea mai mare măsură cu putință. Alături de partenerii noștri bilaterali din întreaga lume, 

ne angajăm să depunem eforturi pentru a plasa drepturile omului și democrația în centrul 

interacțiunilor noastre. Facem acest lucru nu numai „arătând cu degetul” - așa cum trebuie să facem 

atunci când au loc încălcări grave ale drepturilor omului - ci și „dându-ne mâna” pentru a oferi 

sprijin și orientare la nivel concret în punerea în practică a obligațiilor din domeniul drepturilor 

omului.  În plus ne angajăm să fim parteneri activi și care oferă sprijin în cadrul tuturor 

organizațiilor regionale și multilaterale cărora li s-a încredințat promovarea și protejarea drepturilor 

omului. Și recunoaștem că, în centrul politicii noastre în domeniul drepturilor omului - la nivel 

național, al UE, regional și multilateral - se află o societate civilă vibrantă care joacă un rol 

indispensabil de contrabalansare a autorităților publice, care sensibilizează persoanele astfel încât 

acestea să își cunoască și să își pretindă drepturile și al căror spațiu de trai fără frică, suspiciune sau 

persecuții trebuie protejat.  

 

Acest raport anual prezintă activitatea UE în domeniul politicii externe în materia extinsă a 

drepturilor omului în 2012. Mai important, are rolul de a ne orienta activitatea în anii următori. Ar 

trebui să ne orienteze în legătură cu ceea ce trebuie păstrat, cu ceea ce trebuie îmbunătățit și cu ceea 

ce trebuie schimbat - pentru a contribui la transformarea în realitate universală a respectării 

drepturilor omului.  
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UN CADRU STRATEGIC AL UE PRIVIND DREPTURILE OMULUI ȘI DEMOCRAȚIA 

Prezentare generală 

 

La 25 iunie 2012, UE a adoptat un Cadru strategic și un Plan de acțiune privind drepturile omului și 

democrația, primele de acest tip. Aceste documente stabilesc viziunea UE în ceea ce privește 

politica globală a acesteia în domeniul drepturilor omului în anii care urmează și o listă detaliată de 

acțiuni pe care UE le va pune în aplicare pentru a promova respectivele obiective în practică. 

Adoptarea cadrului strategic și a planului de acțiune este deosebit de importantă din perspectiva 

partenerilor din întreaga lume, fie că sunt guverne sau organizații neguvernamentale, întrucât 

acestea stabilesc în mod clar standardele pe care UE este hotărâtă să le promoveze.  

 

Cadrul strategic reafirmă hotărârea UE de a garanta că drepturile omului - fie ele civile și politice 

sau economice, sociale și culturale - sunt puse în practică pentru toți prin sprijinirea cu toate 

resursele sale a celor ce susțin libertatea, democrația și drepturile omului la nivel global. Cadrul 

strategic subliniază faptul că UE va căuta să promoveze fără excepție drepturile omului în toate 

domeniile sale de acțiune externă, cum sunt comerțul, investițiile, tehnologia, internetul și alte 

mijloace de telecomunicații electronice, energia, mediul, răspunderea socială a întreprinderilor și 

politicile de dezvoltare, precum și în cadrul politicii de securitate și apărare comune, al 

dimensiunilor externe ale politicii sociale și de ocupare a forței de muncă și al spațiului de libertate, 

securitate și justiție, inclusiv al politicii de combatere a terorismului.  

 

Cadrul enumeră principalele priorități, obiective și metode ale UE, toate concepute să 

îmbunătățească eficacitatea și consecvența politicii UE în domeniul drepturilor omului în următorii 

zece ani. Acesta subliniază de asemenea importanța activității comune de promovare a drepturilor 

omului, care să implice statele membre, Parlamentul European, Comisia Europeană și Consiliul. În 

plus, subliniază importanța pe care UE o acordă dialogului său cu o societate civilă puternică și 

independentă, atât în interiorul Uniunii, cât și în afara acesteia. 
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Cadrul este completat de un plan de acțiune care stabilește 97 de acțiuni pe care UE le va pune în 

aplicare până la 31 decembrie 2014. Aceste acțiuni acoperă toate aspectele drepturilor omului, 

mergând de la eradicarea torturii la combaterea căsătoriilor forțate și la apărarea libertății de 

exprimare. Pe lângă continuarea activităților aflate deja în desfășurare de câțiva ani - precum 

combaterea pedepsei cu moartea și campania de eradicare a torturii - planul de acțiune preconizează 

inițiative ale UE în noi domenii, precum un rol mai important pentru promovarea drepturilor omului 

în cadrul cooperării pentru dezvoltare, promovarea libertății de exprimare pe internet și prevenirea 

apatridiei.  

 

Planul de acțiune prevede că UE va prezenta un raport privind progresele înregistrate în punerea în 

aplicare a dispozițiilor acestuia în cadrul Raportului anual privind drepturile omului și democrația în 

lume 1. În acest sens, structura prezentului raport a fost revizuită pentru a urma structura planului de 

acțiune; fiecare secțiune a părții A a prezentului raport privind cadrul strategic și planul de acțiune 

conține un rezumat al punerii în aplicare până în prezent a părții corespunzătoare din planul de 

acțiune. Nouă acțiuni din cadrul planului de acțiune trebuiau puse în aplicare până la sfârșitul anului 

2012 2. S-au înregistrat progrese semnificative în atingerea aproape în totalitate a obiectivelor 

respective (a se vedea restul informațiilor privind acțiunea 3 de mai jos).   

 

                                                 
1 Acțiunea 3: Prezentarea performanței UE în îndeplinirea obiectivelor strategiei sale privind 

drepturile omului în cadrul raportului anual privind drepturile omului și democrația în lume. 
2 Acțiunile 6 litera (a), 6 litera (d), 7, 14 litera (a),16 litera (a), 18 litera (c), 23 litera (a),25 

litera (b) și 30 litera (b). 
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La 25 iunie 2012, Consiliul a adoptat și mandatul Reprezentantului Special al UE (RSUE) pentru 

drepturile omului. Dl Stavros Lambrinidis, fostul ministru de externe al Greciei și vicepreședinte 

al Parlamentului European, a preluat funcția în septembrie 2012. RSUE pentru drepturile omului 

(primul RSUE post-Lisabona căruia i s-a acordat un mandat tematic) este însărcinat cu asigurarea 

coerenței, a eficacității și a vizibilității politicii UE în materie de drepturile omului. RSUE va 

contribui la nivel intern la punerea în aplicare a Cadrului strategic și a Planului de acțiune privind 

drepturile omului și a altor instrumente, precum Orientările UE privind drepturile omului, pentru a 

contribui la coerența politicii. RSUE va consolida de asemenea dialogul privind drepturile omului 

cu guvernele țărilor terțe, cu organizațiile internaționale și regionale și cu societatea civilă, pentru a 

spori eficacitatea și vizibilitatea politicii UE în domeniul drepturilor omului. În ultimele patru luni 

ale anului 2012, dl Lambrinidis a reprezentat UE la o serie de reuniuni internaționale cheie privind 

drepturile omului, inclusiv la reuniunea de punere în aplicare a dimensiunii umane a OSCE din 

septembrie, la cea de a 67-a sesiune a Comisiei a III-a a Adunării generale a ONU și la Forumul 

ONU privind afacerile și drepturile omului din decembrie 2012. Reprezentantul Special s-a întâlnit 

cu șefii unei serii de organizații multilaterale și regionale (ONU, CoE, OSCE, LSA, OIC, UA) și cu 

omologii săi din cadrul acestora pentru a promova o cooperare mai strânsă și a face să avanseze 

obiectivele UE în domeniul drepturilor omului. Acesta a condus de asemenea delegația UE la cel de 

al treilea dialog UE-Mexic privind drepturile omului din octombrie și la cel de al nouălea dialog 

Uniunea Africană-UE privind drepturile omului. Dl Lambrinidis a condus o serie de vizite oficiale 

în mai multe țări, inclusiv una în Federația Rusă în timpul căreia a deschis Forumul societății civile 

UE-Rusia de la St. Petersburg din octombrie și a adoptat un rol de conducere în prima reuniune a 

Grupului operativ UE-Egipt, care a avut loc la 14 noiembrie. Dl Lambrinidis s-a implicat de 

asemenea în mod extensiv alături de ONG-uri locale și internaționale și apărători ai drepturilor 

omului din Bruxelles și din întreaga lume.  
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În 2011, delegațiile UE, colaborând îndeaproape cu misiunile statelor membre ale UE din întreaga 

lume, a început elaborarea strategiilor de țară privind drepturile omului; în 2012, Consiliul a 

aprobat 48 dintre aceste strategii și alte 90 sunt aproape de adoptare. Strategiile conțin o analiză a 

situației drepturilor omului din țara în cauză și identifică anumite chestiuni ca priorități de acțiune 

pentru UE. Strategiile au fost elaborate în consultare cu societatea civilă și stabilesc un cadru de 

orientare, atât pentru acțiunea politică a UE, cât și pentru asistența financiară a acesteia pentru 

statele terțe; crearea unor strategii referitoare la drepturile omului pentru toate țările reprezintă 

așadar un pas semnificativ în direcția asigurării plasării drepturilor omului în centrul relațiilor 

externe ale UE, într-un mod practic și orientat. A început deja activitatea de implementare a 

strategiilor respective, primele rapoarte de implementare trebuind să apară la începutul anului 2013. 

 

În conformitate cu adoptarea cadrului strategic, UE a adoptat o serie de acțiuni pentru a face 

metodele sale de lucru în domeniul drepturilor omului mai eficiente și mai sistematice. Toate 

cele 140 de delegații și birouri ale UE și cele 15 misiuni și operații PSAC dispun în prezent de 

puncte focale pentru drepturile omului și democrație.  Au fost de asemenea numiți ofițerii de 

legătură pentru apărătorii drepturilor omului în 101 țări.  Grupul de lucru pentru drepturile 

omului din cadrul Consiliului (COHOM) a crescut frecvența reuniunilor sale. Grupul 

interservicii al Comisiei pentru drepturile omului, care reunește SEAE și serviciile Comisiei, s-a 

reunit de câteva ori pentru a supraveghea punerea în aplicare a planului de acțiune. Un grup de 

contact la nivel înalt în domeniul drepturilor omului a fost instituit între Parlamentul European și 

SEAE în aprilie 2012, pentru a îndeplini funcția unui forum de schimburi periodice între deputații 

din cadrul PE și funcționarii de rang înalt ai SEAE din domeniul drepturilor omului.  
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În ceea ce privește evenimentele de la nivel global, o tendință deosebit de îngrijorătoare în 2012 a 

reprezentat-o reducerea spațiului disponibil pentru societatea civilă în multe țări terțe, acest lucru 

fiind frecvent datorat unei hotărâri de a preveni răspândirea revoluțiilor inspirate de Primăvara 

arabă, combinată cu sensibilizarea față de capacitatea sporită a internetului de a stârni o opoziție 

față de regimurile represive. Organizațiile societății civile s-au confruntat din ce în ce mai mult cu 

restricții severe ale libertății de exprimare și de asociere, precum cerințe extrem de costisitoare de 

înscriere și de raportare, norme foarte restrictive de control al finanțării străine, interdicții privind 

implicarea ONG-urilor în activități politice sau privind contactele acestora cu străinii, utilizarea 

agresivă a legislației penale privind calomnia împotriva ONG-urilor sau o interzicere completă a 

funcționării ONG-urilor. UE a fost profund îngrijorată în legătură cu această tendință. Aceasta a 

intervenit, fie prin canale diplomatice confidențiale, fie prin declarații publice, întru-un număr 

semnificativ de cazuri individuale în care activiștii societății civile sau apărătorii drepturilor omului 

se confruntau cu acte de intimidare sau de sancționare. UE a continuat să promoveze dezvoltarea 

unei societăți civile active și independente la nivel global, în special prin intermediul 

Instrumentului european pentru democrație și drepturile omului (IEDDO), care a oferit sprijin 

financiar apărătorilor drepturilor omului și activiștilor societății civile din peste 100 de țări în 2012. 

În octombrie 2012, Comisia a adoptat o Comunicare privind Rădăcinile democrației și ale 

dezvoltării durabile:  angajamentul Europei față de societatea civilă în ceea ce privește relațiile 

externe 1, care angajează UE în direcția oferirii unui sprijin mai larg organizațiilor societății civile 

din țările partenere, astfel încât acestea să își joace pe deplin rolul în furnizarea de servicii sociale, 

transparență, bună guvernanță și promovare și să poată contribui la procesul decizional. Sprijinul 

sporit pentru societatea civilă reprezintă de asemenea un element-cheie al politicii de vecinătate 

reînnoite a UE. În acest scop, UE a creat Facilitatea pentru societatea civilă, alocând 22 de milioane 

de euro în 2012 și în 2013 pentru a sprijini societatea civilă din vecinătatea sudică.  

 

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

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0492:FIN:EN:PDF
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În luna octombrie a fost creat de asemenea Fondul european pentru democrație (FED). FED 

îmbracă forma unei fundații autonome de drept privat și urmărește sprijinirea activiștilor pro-

democrație care luptă pentru tranziția democratică în vecinătatea europeană și dincolo de aceasta. 

FED nu este un instrument al Uniunii Europene, dar va completa instrumentele UE existente, 

inclusiv IEDDO, prin furnizarea unui sprijin rapid și flexibil pentru actori, precum ONG-uri 

neînregistrate și actori pro-democrație emergenți, care în prezent beneficiază numai de un sprijin 

limitat din partea UE. 

 

Reușita majoră obținută în materie de democrație și de drepturile omului în vecinătatea sudică în 

2011 a fost urmată în 2012 de desfășurarea de alegeri în conformitate cu standardele democratice în 

mai multe țări, însă există în continuare obstacole rezistente în calea consolidării procesului de 

tranziție democratică. Demonstrații de masă repetate - însoțite adesea de reprimări violente din 

partea poliției - au demonstrat frustrarea actuală a cetățenilor legată de eșecul perpetuu al punerii în 

aplicare depline a drepturilor civile și politice și de nivelul scăzut de acces la drepturile sociale și 

economice, reflectat în nivelurile ridicate ale șomajului și sărăciei. Pentru a consolida parteneriatul 

dintre UE și țările și societățile din vecinătatea sudică, UE a adoptat în 2011 principiul „mai mult 

pentru mai mult”, conform căruia țărilor partenere angajate în construirea unei democrații profunde 

și durabile trebuie să li se acorde un sprijin sporit. În 2012, UE a acționat în direcția punerii în 

practică a acestui principiu prin crearea alocărilor de sprijin pentru reformă în parteneriat și pentru o 

creștere favorabilă incluziunii (SPRING), în valoare de 390 de milioane de euro pentru 2011-2012. 

În plus, UE și Consiliul Europei au adoptat un program comun de consolidare a reformei 

democratice în vecinătatea sudică, care va permite țărilor din vecinătatea sudică să se bazeze pe 

experiența Consiliului Europei în protecția drepturilor omului și a democrației. Grupurile operative 

la nivel înalt ale UE cu Tunisia, Iordania și Egipt au fost create pentru a oferi sprijin politic pentru 

procesul de tranziție democratică și o angajare mai aprofundată alături de popoarele, guvernele și 

actorii din domeniul dezvoltării din țările respective.  Drepturile femeilor reprezintă în continuare o 

provocare deosebită în regiune; ca răspuns, UE a creat un program regional în valoare de 7 milioane 

de euro pentru a oferi femeilor mijloace de acțiune la nivel politic și economic, care va fi pus în 

aplicare de UN Women. 
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Principiul „mai mult pentru mai mult” a fost aplicat de asemenea în vecinătatea estică, prin crearea 

în luna iunie a Programului de integrare și cooperare al Parteneriatului estic, în temeiul căruia se va 

pune la dispoziția țărilor care merg în direcția instituirii unei democrații aprofundate și durabile un 

sprijin financiar sporit.   

 

UE a adoptat măsuri pentru a încerca să asigure protecția drepturilor omului și prevenirea 

încălcărilor dreptului internațional umanitar în situații de conflict armat. Două exemple vizibile au 

fost Siria și Mali. În 2012, situația din Siria s-a deteriorat, devenind un conflict din ce în ce mai 

violent însoțit de o criză umanitară, în timp ce în Mali o lovitură de stat și activitățile grupărilor 

armate extremiste au condus la încălcări grave ale drepturilor omului. Ca răspuns la încălcările 

răspândite și sistematice ale drepturilor omului și ale dreptului internațional umanitar din Siria, UE 

a suspendat cooperarea bilaterală și a impus sancțiuni, ceea ce a inclus suspendarea tuturor 

operațiilor BEI existente în țară, a furnizat asistență umanitară substanțială refugiaților și 

persoanelor afectate de criza din Siria și a preluat un rol de conducere în cadrul Organizației 

Națiunilor Unite, condamnând încălcările drepturilor omului și ale dreptului internațional umanitar 

de către regimul sirian. UE a evidențiat sprijinul pe care îl acordă anchetelor internaționale ale 

presupuselor crime împotriva umanității și crime de război și trimiterii acestor în fața Curții Penale 

Internaționale în cazul în care nu sunt abordate în mod adecvat la nivel național. În Mali, UE a 

încercat să consolideze sprijinul pe care îl acordă societății civile și să realoce asistența pentru 

dezvoltare pentru a susține mișcările în favoarea păcii. UE a adoptat de asemenea o serie de 

declarații care subliniază importanța unui acces umanitar continuu în întreaga țară și respectarea 

drepturilor omului de către toate părțile. 
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UE a continuat să activeze în direcția promovării universalității drepturilor omului și să pună sub 

semnul întrebării - in cadrul Consiliului pentru Drepturile Omului - introducerea conceptelor care 

subminează respectarea universalității. UE încurajează țările terțe să ratifice tratatele internaționale 

în domeniul drepturilor omului, pe cele de drept internațional umanitar și Statutul de la Roma al 

Curții Penale Internaționale. Cu ocazia conferinței la nivel înalt a ONU privind statul de drept din 

2012, statele membre ale UE și-au subliniat angajamentul față de universalitate angajându-se să 

examineze posibilitatea aderării la o serie de instrumente fundamentale din domeniul drepturilor 

omului, precum Convenția privind prevenirea disparițiilor forțate și Protocolul opțional la 

Convenția împotriva torturii, precum și a acceptării dreptului la plângere individuală în temeiul unei 

serii de convenții ONU în domeniul drepturilor omului. În domeniul dreptului internațional 

umanitar, ca urmare a ratificării de către două state membre în 2012, toate statele membre au 

devenit parte la Convenția de la Ottawa privind interzicerea utilizării de mine antipersonal.  

 

Sprijinul pentru apărătorii drepturilor omului din întreaga lume a rămas o chestiune centrală în 

2012. UE a emis 37 de declarații publice prin care își exprimă sprijinul pentru apărătorii individuali 

ai drepturilor omului care se confruntă cu acte de violență, intimidare sau hărțuire și a înaintat 11 

demersuri confidențiale. Delegațiile UE au oferit sprijin practic apărătorilor drepturilor omului, 

intervenind pe lângă autoritățile naționale pentru a încerca să obțină eliberarea acestora atunci când 

erau privați de libertate în mod injust și monitorizând procesele acestora. Cu toate acestea, în unele 

țări observatorilor UE li s-a refuzat în mod repetat accesul în sediile instanțelor. În 2012, 

Instrumentul european pentru democrație și drepturile omului (IEDDO) a oferit sprijin direct pentru 

mai mult de 300 de apărători ai drepturilor omului aflați în situație de risc în peste 20 de țări. UE a 

încercat de asemenea în mod periodic să consulte atât pe apărătorii drepturilor omului din 

Bruxelles, cât și pe cei de țări terțe cu privire la situația din anumite țări și la dezvoltarea politicilor 

UE referitoare la drepturile omului.  

 

În 2012, politica și acțiunile UE în domeniul drepturilor omului au abordat diferite provocări 

referitoare la drepturilor civile și politice. 
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În ceea ce privește libertatea de exprimare, UE a condamnat în mod repetat restricțiile referitoare 

la libertatea de exprimare și la accesul la internet, precum și arestarea bloggerilor din unele țări terțe 

și cele referitoare la forumurile multilaterale. În iunie UE a jucat un rol-cheie în asigurarea adoptării 

în unanimitate de către Consiliul pentru Drepturile Omului a primei rezoluții privind protejarea 

libertății de exprimare pe internet, care a fost condusă de Suedia 1. Prin intermediul „Strategiei fără 

deconectare”, UE a continuat să ofere sprijin fără întrerupere utilizatorilor de internet, bloggerilor și 

activiștilor din spațiul virtual aflați sub regimuri autoritare pentru a eluda restricțiile arbitrare la 

internet și la alte tehnologii de comunicații electronice. 

 

Universalitatea drepturilor omului a fost de asemenea pusă sub semnul întrebării în 2012 în 

domeniul libertății religioase și de credință. UE a fost îngrijorată în legătură cu numeroasele 

situații de intoleranță sau discriminare, fie sub forma unor atacuri fizice la adresa membrilor 

anumitor comunități religioase, fie sub forma unor practici sau acte legislative discriminatorii. UE a 

fost îngrijorată în special în legătură cu încercările de dezvoltare a conceptului de defăimare a 

religiilor, care ar limita atât libertatea de religie, cât și libertatea de exprimare și ar putea deschide 

calea către tratamente necorespunzătoare aplicate în mod sistematic persoanelor care aparțin 

minorităților religioase. În acest context, UE a dat publicității o serie de declarații - fie pe cont 

propriu, fie în parteneriat cu alte organizații internaționale - evidențiind necesitatea susținerii 

drepturilor omului în general și a libertății de religie sau de credință și a libertății de exprimare în 

special, îndemnând la pace și toleranță și condamnând actele de violență cauzate de motive 

religioase săvârșite de actori statali sau nestatali, precum și susținerea urii religioase și a instigării la 

violență . În cadrul Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU, UE a propus o rezoluție privind 

libertatea de religie sau de credință și s-a angajat alături de o serie de țări cu privire la acest aspect, 

prin intermediul canalelor diplomatice. Prin intermediul unor negocieri intense cu OIC, UE s-a 

asigurat că nici propria sa rezoluție, nici rezoluția OIC în materie nu conțin o aprobare a conceptului 

de defăimare religioasă și că ambele rezoluții au fost adoptate prin consens. UE va demonstra 

importanța pe care o acordă acestui aspect prin adoptarea la începutul anului 2013 a Orientărilor 

Consiliului privind libertatea de religie sau de credință.  

 

                                                 
1 A/HRC/20/L.13 The promotion, protection and enjoyment of human rights on the Internet 

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

http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=20280
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UE a continuat să promoveze în mod activ drepturile femeilor. Aceasta a făcut să avanseze 

punerea în aplicare a Planului său de acțiune privind egalitatea de gen și emanciparea femeilor în 

contextul dezvoltării și a înaintat un raport privind progresele înregistrate până în prezent.  În marja 

Adunării generale a ONU din septembrie, UE, alături de doisprezece membri cofondatori, a lansat 

Parteneriatul pentru un viitor egal, care va promova participarea politică a femeilor și emanciparea 

economică a acestora. UE a continuat să asume un rol de conducere în punerea în aplicare a 

Rezoluției Consiliului de Securitate al ONU 1325 privind femeile, pacea și securitatea, în special 

prin includerea luării în considerare a aspectelor legate de gen în toate misiunile și operațiile PSAC. 

Mai mult, UE a promovat chestiunea femeilor, a păcii și a securității în mai mult de 70 de țări, prin 

alocarea a circa 200 de milioane de euro pentru dezvoltarea și punerea în aplicare a planurilor de 

acțiune naționale, pentru finanțarea organizațiilor neguvernamentale și prin formări pentru agențiile 

guvernamentale. În 2012 a fost numit un consilier SEAE pentru probleme de gen pentru a asigura 

coordonarea și eficacitatea acțiunilor. 109 strategii de țară în domeniul drepturilor omului au stabilit 

în prezent chestiunile de gen ca priorități.  

 

UE este de asemenea angajată să garanteze drepturile persoanelor cu handicap. Aceasta a semnat și 

ratificat de asemenea Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu handicap și Protocolul 

opțional. Este singura autoritate regională care a făcut acest lucru. Uniunea și-a instituit propriul 

punct focal și propriul mecanism independent pentru punerea în aplicare a convenției care să 

activeze alături de punctele focale și mecanismele independente ale statelor sale membre, 

majoritatea dintre acestea ratificând deja atât convenția, cât și protocolul.  
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În eforturile sale de combatere a discriminării pe motive de orientare sexuală sau de identitate de 

gen, UE a evidențiat faptul că a urmărit să asigure aplicarea acelorași drepturi ale omului tuturor, în 

întreaga lume, fără discriminare. UE a adoptat un „set de instrumente” care îi definește prioritățile 

în acest domeniu, instrumente ce vor deveni în 2013 orientări în domeniul drepturilor omului.   UE 

a pus problema drepturilor persoanelor lesbiene, gay, bisexuale, transgender și intersex cu ocazia 

diferitelor intervenții în forumurile internaționale, precum și în cadrul relațiilor sale bilaterale cu 

anumite țări terțe. UE a acordat de asemenea asistență financiară în cadrul IEDDO grupurilor 

societății civile care organizează campanii cu privire la aceste aspecte.  

 

UE a subliniat importanța pe care o acordă asigurării respectării depline a drepturilor omului în 

combaterea terorismului în cadrul unor forumuri diverse, în special în cadrul a două conferințe 

internaționale majore privind drepturile omului și terorismul. UE a adoptat o listă de țări și regiuni 

cu care urmează să intensifice cooperarea în combaterea traficului de persoane.  

 

UE a avansat punerea în aplicare a orientărilor consacrate ale Consiliului, precum orientările 

împotriva pedepsei cu moartea și a torturii, cele privind apărătorii drepturilor omului și cele privind 

drepturile copilului.  

 

În ceea ce privește pedeapsa cu moartea, UE a urmărit susținerea tendinței internaționale împotriva 

pedepsei capitale, aflate în creștere, prin numeroase declarații publice și intervenții în cadrul 

forumurilor internaționale.  UE a procedat la un lobby extensiv pentru a promova Rezoluția Adunării 

generale a ONU 67/176 care reafirmă solicitarea unui moratoriu privind pedeapsa cu moartea și care a 

fost adoptată cu un număr fără precedent de voturi pentru. Această rezoluție a jucat un rol-cheie în 

afirmarea tendinței globale în direcția abolirii pedepsei cu moartea. UE a susținut numeroase proiecte 

ale societății civile și evenimente din întreaga lume în vederea consolidării sprijinului public în 

favoarea abolirii. În 2012 UE a adoptat Orientări revizuite împotriva torturii. Orientările revizuite 

subliniază necesitatea asigurării unei puneri în aplicare adecvate a recomandărilor mecanismelor 

internaționale de monitorizare, precum Comitetul contra torturii al ONU și evidențiază interzicerea 

torturii sau a relelor tratamente în activitatea de combatere a terorismului. UE a ridicat în mod direct 

problema cazurilor individuale de tortură cu țările terțe și a acordat 16 milioane de euro ONG-urilor 

pentru susținerea campaniei împotriva torturii. 
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În 2012, UE a desfășurat o campanie globală de lobby pentru promovarea ratificării celor două 

protocoale opționale la Convenția privind drepturile copilului, precum și Convenția 182 a OIM 

privind cele mai grave forme ale muncii copiilor. Au fost asigurate 18 noi ratificări ale acestor 

instrumente. UE a finanțat proiecte în peste 50 de țări pentru a promova drepturile copilului, 

inclusiv 15 proiecte împotriva muncii copiilor, care se ridică la circa 11,1 milioane de euro.  

 

În sfârșit, în 2012 UE a continuat să sprijine procesele electorale la nivel global prin desfășurarea 

misiunilor de observare a alegerilor (MOA) și a misiunilor de experți electorali (MEE) și prin 

furnizarea de asistență electorală și de sprijin pentru observatorii naționali. În total, în decursul lui 

2012, UE a desfășurat 13 MOA și MEE. Aceste misiuni au contribuit la sprijinirea tranziției 

democratice din vecinătatea UE (MOA din Algeria, echipa de evaluare electorală din Libia și MEE 

din Egipt), au fost martore ale transferului de putere către opoziție (MOA și MEE din Senegal, 

MEE din Mexic) și ale consolidării democrației în urma unui conflict (MOA din Timorul de Est și 

din Sierra Leone). UE a accelerat de asemenea eforturile de asigurare a faptului că recomandările 

misiunilor electorale ale UE sunt urmate în mod sistematic. În decembrie, ca parte a acestor eforturi, 

UE a desfășurat o primă misiune de monitorizare a alegerilor în Malawi, care avea drept sarcină 

studierea progreselor înregistrate în cadrul reformelor electorale și impactul recomandărilor MOA a 

UE.  UE a urmărit de asemenea intensificarea activității sale privind sprijinirea democrației în 

conformitate cu concluziile Consiliului din decembrie 2009 1. UE a prezentat rapoarte privind 

punerea în aplicare a planurilor de acțiune din domeniul susținerii democrației în nouă țări pilot și 

va utiliza experiența acumulată pentru a informa lansarea unei a doua generații de țări, în prima 

parte a anului 2013. 

                                                 
1 Concluziile Consiliului privind sprijinirea democrației în relațiile externe ale UE - Către o 

coerență și o eficiență sporite (16081/09)  
http://register.consilium.europa.eu/pdf/ro/09/st16/st16081.ro09.pdf  

http://register.consilium.europa.eu/pdf/ro/09/st16/st16081.ro09.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/ro/09/st16/st16081.ro09.pdf
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Drepturile economice, sociale și culturale (ESC) sunt de asemenea o parte integrantă a politicii 

externe a UE în domeniul drepturilor omului. Este clar că punerea în aplicare a drepturilor omului 

(atât cele civile și politice, cât și cele economice, sociale și culturale), dezvoltarea durabilă și 

eradicarea sărăciei sunt interdependente. În acest context, UE a evidențiat în mod constant necesitatea 

integrării drepturilor omului, a guvernanței, a democrației și a statului de drept în cadrul Obiectivelor 

de dezvoltare ale mileniului (ODM) post 2015. UE a ridicat problema drepturilor economice și sociale 

cu țările terțe în cursul dialogurilor privind drepturile omului, a organizat un eveniment la nivel înalt 

privind securitatea apei cu Organizația Națiunilor Unite și cu Statele Unite și a lucrat în strânsă 

cooperare cu raportorii speciali ai ONU pentru drepturile ESC și a dat publicității de asemenea o 

Declarație a UE cu ocazia Zilei mondiale a apei care includea o referință la dreptul la apă. Necesitatea 

ratificării și a punerii în aplicare a convențiilor Organizației Internaționale a Muncii a fost abordată 

periodic cu țările terțe, în timp ce UE a furnizat asistență financiară bilaterală substanțială pentru 

proiectele de promovare a standardelor de muncă, precum îmbunătățirea condițiilor de muncă din 

sectorul minier. Cu toate acestea, SEAE recunoaște că activitatea din acest domeniu poate fi 

accelerată; în conformitate cu planul de acțiune, a început activitatea de dezvoltare a unor modalități 

de asigurare a unei acoperiri mai cuprinzătoare a drepturilor ESC.  

 

UE a continuat să utilizeze toate instrumentele pe care le are la dispoziție pentru a aborda 

problema drepturilor omului cu țările terțe. În 2012 UE a adoptat Agenda schimbării care plasează 

promovarea drepturilor omului, a bunei guvernanțe și a democrației în centrul cooperării pentru 

dezvoltare a UE 1. În prezent se vor institui legături mai puternice între granturile și împrumuturile 

pentru dezvoltare ale UE și promovarea drepturilor omului - inclusiv a drepturilor ESC - și a 

democrației. Orientările privind programarea adoptate în 2012 prevăd că asistența pentru dezvoltare 

a UE ar trebui adaptată la progresele făcute de țările terțe în ceea ce privește angajamentul în 

domeniul drepturilor omului, al democrației și al statului de drept 2. Sprijinul bugetar general va fi 

furnizat în situațiile în care există încredere că ajutorul va fi folosit pentru realizarea valorilor 

fundamentale față de care UE și țara parteneră și-au asumat un angajament;  UE a dezvoltat o 

metodologie de evaluare a valorilor fundamentale. 

                                                 
1 Concluziile Consiliului privind creșterea impactului politicii UE în domeniul dezvoltării: o 

agendă a schimbării [cea de a 3166-a reuniune a Consiliului (Afaceri Externe), Bruxelles, 14 
mai 2012] 

2 Concluziile Consiliului privind abordarea viitoare a sprijinului bugetar al UE destinat țărilor 
terțe [cea de a 3166-a reuniune a Consiliului (Afaceri Externe), Bruxelles, 14 mai 2012] 
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În domeniul politicii comerciale, Regulamentul revizuit privind SGP adoptat în octombrie 2012 a 

consolidat mecanismul de monitorizare a punerii în aplicare a obligațiilor din domeniul drepturilor 

omului de către țările terțe care beneficiază de sistemul de stimulente comerciale SGP+. 

Regulamentul privind comerțul cu mărfuri care ar putea fi utilizate pentru pedeapsa capitală sau 

pentru tortură a fost revizuit pentru a interzice comerțul cu anumite substanțe folosite pentru 

execuțiile prin injecție letală.  

 

În 2012, UE a continuat să asigure introducerea clauzelor privind drepturile omului în acordurile-

cadru de natură politică, atât cu țările industrializate, cât și cu cele neindustrializate, chiar și atunci 

când nu era ușor să se ajungă la un acord cu țara parteneră. În 2012, au fost semnate acorduri care 

conțin o clauză privind drepturile omului cu Irakul, Vietnamul, America Centrală și Filipine. 

Treizeci de dialoguri și consultări privind drepturile omului au avut loc de-a lungul anului, în 

cursul cărora au fost ridicate chestiuni de interes cu țările partenere. Toate dialogurile s-au 

desfășurat pe bază de reciprocitate, țările partenere având ocazia să adreseze întrebări amănunțite cu 

privire la aspectele ce țin de drepturile omului în cadrul Uniunii Europene. Un număr aflat în 

creștere de țări terțe și-au exprimat interesul de a institui dialoguri sau consultări privind drepturile 

omului cu UE. Un dialog privind drepturile omului a fost instituit cu Africa de Sud, actualul dialog 

local privind drepturile omului cu Columbia a obținut statutul superior de reuniune la nivel de 

capitale și au fost convenite consultări privind drepturile omului cu Coreea de Sud; prima rundă va 

avea loc în 2013. Având în vedere numărul în creștere de dialoguri pe drepturile omului, UE este 

angajată într-un proces de reflecție cu privire la modalitățile de utilizare optimă a acestui 

instrument. În paralel cu dialogurile privind drepturile omului, au avut de asemenea loc 

douăsprezece seminarii cu societatea civilă. Înaltul Reprezentant sau purtătorul său de cuvânt au 

formulat 151 de declarații privind drepturile omului în 2012, în timp ce demersurile confidențiale 

au fost utilizate într-o serie de cazuri. 
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La nivel multilateral, UE a continuat să joace un rol de conducere în susținerea drepturilor omului 

în cadrul sistemului Organizației Națiunilor Unite. Cu ocazia celor trei reuniuni ale Consiliului 

pentru Drepturile Omului din 2012, UE a înaintat rezoluții referitoare la situația specifică unor 

țări (Siria, Myanmar/Birmania, Republica Populară Democrată Coreeană și Belarus), precum și 

rezoluții tematice privind libertatea de religie și de credință și drepturile copiilor. UE a susținut 

multe alte rezoluții, inclusiv rezoluții referitoare la Sri Lanka, Iran, Eritreea, Côte d'Ivoire și 

Somalia UE a inițiat crearea unei nou mandat de țară pentru Belarus și a susținut nou raportor 

special pentru Eritreea. UE a susținut în mod ferm activitatea Comisiei de anchetă pentru Siria și a 

contribuit la asigurarea prelungirii mandatului acesteia.   

 

Pe durata cele de a 67-a sesiuni a Adunării generale a ONU (AG a ONU), toate inițiativele UE a fost 

aprobate cu o susținere largă. UE și-a exprimat satisfacția că s-a putut obține consensul cu privire la o 

rezoluție privind Myanmarul care a recunoscut progresele, identificând în același timp punctele 

restante care stârnesc îngrijorări din domeniul drepturilor omului. UE și-a exprimat satisfacția și cu 

privire la faptul că rezoluția privind RPDC a fost adoptată fără vot și că o inițiativă privind Siria, 

introdusă de o coaliție extinsă de țări sub conducere arabă, s-a bucurat de un sprijin record. În plus, cu 

susținerea UE a fost prezentată o rezoluție cuprinzătoare privind drepturile omului în Iran. Rezoluția 

anuală a ONU prezentată de UE referitoare la libertatea de religie sau de credință a fost și ea adoptată 

prin consens. AG a ONU a adoptat o rezoluție privind drepturile copiilor care se axează pe copiii 

aparținând populațiilor indigene și, pentru prima dată, o rezoluție care cere să se pună capăt mutilării 

genitale feminine, o inițiativă africană susținută în mod ferm de UE. 
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UE a continuat să lucreze îndeaproape cu partenerii regionali, precum Organizația pentru 

Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), Uniunea Africană, Secretariatul Forumului insulelor din 

Pacific și Liga Statelor Arabe. UE și-a consolidat relația strânsă cu Consiliul Europei prin adoptarea 

priorităților pentru cooperare; UE și Consiliul Europei au continuat să pună în aplicare un număr 

semnificativ de programe comune referitoare la statul de drept, democrație și drepturile omului, 

care au atins valoarea de aproximativ 101 milioane de euro. În cadrul Adunării generale și al 

Consiliului pentru Drepturile Omului, UE s-a angajat de asemenea alături de o organizație tematică 

precum Organizația de Cooperare Islamică (OIC). 

 

În noiembrie 2012, Comitetul Nobel din Norvegia a anunțat acordarea Premiului Nobel pentru 

pace Uniunii Europene, în semn de recunoaștere a activității acesteia în domeniul reconcilierii, al 

democrației, al promovării drepturilor omului și al extinderii spațiului de pace și stabilitate pe 

întregul continent. Premiul a fost primit la 10 decembrie de cei trei președinți - dl Martin Schultz, 

Parlamentul European, dl Herman Van Rompuy, Consiliul European și dl Jose Manuel Barroso, 

Comisia Europeană. UE a anunțat că suma pe care o reprezintă premiul va fi folosită pentru a 

susține proiecte care oferă educație copiilor afectați de conflicte armate. 
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I DREPTURILE OMULUI ȘI DEMOCRAȚIA ÎN ANSAMBLUL POLITICII UE 

1 Incorporarea drepturilor omului în toate evaluările impactului 

 

Comisia Europeană 

 

Din 2006 Comisia Europeană a efectuat evaluări de impact ale inițiativelor UE pentru a identifica 

impactul potențial al acestora din punct de vedere social, economic și de mediu. Evaluările de 

impact sunt efectuate pentru propunerile legislative, pentru propunerile fără caracter legislativ cu 

impact economic, social și de mediu clar și pentru inițiativele fără caracter legislativ care definesc 

viitoarele politici, inclusiv directivele de negociere a acordurilor internaționale.  

 

Deși impactul unei inițiative din punct de vedere al drepturilor omului se afla la început în afara 

aspectelor examinate de Comisie în timpul evaluărilor de impact, în 2010 Comisia a anunțat că, 

pentru a asigura respectarea Cartei drepturilor fundamentale, va proceda la evaluarea impactului 

propunerilor sale legislative asupra drepturilor omului, inclusiv în cazul celor care au o dimensiune 

externă, precum acordurile comerciale sau regulamentele în materie de ajutoare. Comisia a 

confirmat de asemenea aplicarea Cartei la politicile externe ale UE 1. În 2011, Comisia a adoptat 

Orientări operaționale privind drepturile fundamentale 2 care stabilesc etapele pe care serviciile 

Comisiei ar trebui să le adopte pentru a reflecta drepturile fundamentale în cadrul evaluărilor de 

impact ale Comisiei.  

 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/application/index_en.htm 
2 Orientări operaționale privind luarea în considerare a drepturilor fundamentale în cadrul 

evaluărilor impactului efectuate de Comisie, SEC (2011) 567 final. 
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Rapoartele anuale ale Comisiei privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a UE 1 evidențiază 

modul în care carta rămâne un punct de referință pentru integrarea drepturilor fundamentale în 

cadrul tuturor actelor juridice ale UE și atunci când un stat membru aplică dreptul UE. Acestea 

prezintă și modul în care cultura drepturilor fundamentale se dezvoltă în cadrul UE prin crearea 

unei noi legislații, conform căreia UE este competentă să acționeze și prin intermediul 

jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene. Acoperind anual toate dispozițiile cartei UE, 

rapoartele anuale urmăresc să monitorizeze domeniile în care se înregistrează progrese și cele unde 

apar noi motive de îngrijorare. 

 

Dimensiunea privind drepturile omului a evaluărilor de impact efectuate cu privire la acordurile 

comerciale a fost consolidată pe durata anului 2012 (a se vedea secțiunea 11 de mai jos). 

 

Parlamentul European 

 

2012 a fost primul an de funcționare al Direcției pentru evaluarea impactului și valoarea adăugată 

europeană a Parlamentului European, creată ca urmare a raportului Niebler privind garantarea unor 

evaluări ale impactului independente, care a fost adoptat de Parlament la 8 iunie 2011. 

 

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

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/application/index_en.htm
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Direcția pentru evaluarea impactului răspunde de consolidarea independenței instituționale și a 

capacităților Parlamentului, prin contribuția la identificarea, cuantificarea și justificarea priorităților 

sale generale de politică și prin îmbunătățirea capacității sale de evaluare politică orientată spre 

viitor, sprijinind astfel obiectivul global al unei legiferări mai bune.  În cadrul acestei activități, 

Parlamentul a luat în considerare evaluările de impact ale Comisiei și a desfășurat evaluări de 

impact ale propriilor amendamente pe fond, în conformitate cu Manualul privind evaluarea 

impactului adoptat de Parlament în 2008. În 2012, Direcția pentru evaluarea impactului a efectuat o 

serie de evaluării pertinente pentru acțiunea externă a UE 1.  

 

Deși drepturile omului nu sunt menționate în manualul din 2008, criteriile definite de Parlament 

includ luarea în considerare a impactului asupra grupurilor sociale vulnerabile (analiza comparativă 

socială) și asupra egalității de gen. În plus, Direcția pentru evaluarea impactului a confirmat 

importanța pe care o acordă drepturilor omului și va continua să monitorizeze acest aspect. 

 

                                                 
– 1 Evaluarea inițială a evaluării de impact a Comisiei referitoare la propunerea de autorizarea a deschiderii 

negocierilor pentru un acord de liber schimb între UE și Japonia; Evaluarea inițială a evaluării impactului a 
Comisiei referitoare la propunerea de directivă privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor 
financiare ale Uniunii Europene prin intermediul dreptului penal; 

– Evaluarea inițială a evaluării de impact a Comisiei referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind 
asocierea țărilor și a teritoriilor de peste mări cu UE; Evaluarea inițială a evaluării de impact a Comisiei referitoare 
la propunerea de regulament de instituire a Corpului voluntar european de ajutor umanitar; Evaluarea inițială a 
evaluării de impact a Comisiei referitoare la propunerea de regulament de instituire a Fondului de ajutor european 
pentru cele mai defavorizate persoane. 
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Consiliul UE 

 

În conformitate cu Concluziile Consiliului privind evaluările de impact din 2011, Președinția a 

prezentat Coreper un raport privind stadiul evaluărilor de impact în cadrul Consiliului 1. Raportul a 

prezentat rezultatele unei anchete privind evaluarea de impact în cadrul tuturor formațiunilor 

Consiliului; acesta remarca faptul că evaluările de impact „nu apar în mod obișnuit în două dintre 

formațiunile Consiliului, și anume Afaceri Generale și Afaceri Externe”. 

 

Măsuri restrictive 

 

În conformitate cu Orientările privind punerea în aplicare și evaluarea măsurilor restrictive 

(sancțiunilor) în cadrul politicii externe și de securitate comune a UE, impactul măsurilor 

restrictive adopte în temeiul PESC asupra drepturilor omului trebuie evaluat atât înainte de 

adoptarea măsurilor și ulterior în mod anual 2.  

 

Punctul 8 din cadrul orientărilor prevede următoarele: „Introducerea și punerea în aplicare a 

măsurilor restrictive trebuie să fie întotdeauna conforme cu dreptul internațional. Acestea trebuie să 

respecte drepturile omului și libertățile fundamentale, în special dreptul de a beneficia de garanțiile 

prevăzute de lege și dreptul la o cale de atac efectivă. Măsurile impuse trebuie să fie întotdeauna 

proporționale cu obiectivul lor.” 

 

În 2012 orientările au fost aplicate în legătură cu revizuirile anuale și cu adoptarea de noi măsuri în 

privința Belarus, Myanmar/Birmania, Iran, Siria și Zimbabwe. 

                                                 
1 Raport al Președinției /Secretariatului Consiliului privind evaluările de impact, 21 noiembrie 

2012, 16569/12 
2 11205/12. 



 
9431/13  alb/AA/cm 29 
ANEXĂ DG C   RO 

Sprijinul bugetar 

 

Ca urmare a adoptării concluziilor Consiliului privind abordarea viitoare a sprijinului bugetar al UE 

destinat țărilor terțe în mai 2012, are loc o evaluare a valorilor drepturilor omului, democrației și 

statului de drept pentru a determina dacă acordarea de sprijin bugetar unei țări partenere este adecvată. 

Prin urmare UE va evalua dacă există condițiile preliminare pentru acordarea unei țări partenere de 

contracte de bună guvernanță și dezvoltare, adică dacă sunt respectate valorile fundamentale ale 

drepturilor omului, democrației și statului de drept și dacă un astfel de contract va susține reforme 

extinse care să conducă la reducerea sărăciei și guvernanță îmbunătățită, demonstrând în același timp 

un angajament comun și împărtășit față de valori fundamentale universale.  

 

În aprilie 2012, Comisia a creat Comitetul de coordonare pentru sprijin bugetar (CCSB) pentru 

efectuarea unor astfel de evaluări; SEAE este membru al CCSB. Comitetul va utiliza cadrul de 

evaluare a riscului, bazat între altele pe rapoarte politice ale delegațiilor UE și pe un dialog politic 

continuu. În septembrie 2012, au fost stabilite orientări formale pentru programarea, elaborarea și 

gestionarea sprijinului bugetar. Capitolul 4 a orientărilor este dedicat „valorilor fundamentale”. 

Acesta revizuiește principiile care trebuie urmate, domeniul de aplicare al evaluării, modul în care 

valorile fundamentale sunt legate de diferitele aspecte ale contractelor de bună guvernanță și de 

dezvoltare (GGDC) și de alte forme de sprijin bugetar (contractele de reformă sectorială și 

contractele de construcție statală) și procesul de evaluare și monitorizare a valorilor fundamentale. 
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Banca Europeană de Investiții (BEI)  

 

În calitate de bancă a UE, pentru BEI dispozițiile Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene au forță juridică obligatorie. Orientată de propria sa Declarație privind principiile și 

standardele de mediu și sociale, diligența necesară a băncii dobândește informații printr-o abordare 

bazată pe drepturile omului referitoare la o gamă largă de impacturi 1. Considerațiile ce țin de 

drepturile omului furnizează informații evaluării de impact social a BEI la nivel de proiect, astfel 

cum se arată în Manualul BEI privind practicile de mediu și sociale. Banca „își restricționează 

finanțarea la proiectele care respectă drepturile omului”, iar proiectele sau activitățile care nu fac 

acest lucru sunt excluse în mod specific de la împrumuturile BEI 2.  

 

Pentru a reflecta obligațiile sale cu caracter juridic obligatoriu (TUE) și ca răspuns la aprobarea 

Principiilor directoare ale Organizației Națiunilor Unite privind afacerile și drepturile omului, în 

cursul anului 2012 BEI a finalizat un exercițiu de analizare a lacunelor din domeniul drepturilor 

omului pentru a-și evalua actualele standarde de evaluare socială în raport cu dispozițiile Cartei UE 

și cu cele ale Principiilor directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului. Rezultatul 

acestui exercițiu a orientat activitatea de revizie a standardelor de diligență socială necesară ale 

băncii în perioada 2012/2013 și se preconizează că reformarea respectivelor standarde va reprezenta 

o etapă importantă în procesul de continuare a integrării a considerațiilor privind drepturile omului, 

din punct de vedere operațional, în activitățile de finanțare ale BEI. Această intenție a fost din nou 

examinată atunci când, în octombrie 2012, BEI a găzduit reuniunea anuală internațională a 

experților sociali (ISEM), care a abordat modalitățile prin care instituțiile financiare internaționale 

pot integra în mod optim drepturile omului în cadrul diligenței lor sociale necesare, în special prin 

evaluarea de impact.   

 

                                                 
1 Acestea fiind:  relocarea involuntară/strămutarea economică; drepturile și interesele 

populațiilor vulnerabile; standardele de muncă; securitatea și sănătatea la locul de muncă și 
cele publice; participarea și consultarea publice. În funcție de contextul operației, pot fi 
abordate subiecte suplimentare, referitoare la aspectele ce țin de guvernanță, transparență și 
capacitate; potențialul de conflict și aspectele sensibile care privesc accesul la resurse sau 
alocarea beneficiilor proiectului; inegalitățile exacerbate și medii instituționale și o dinamică 
socială complexe . 

2 A se vedea http://www.eib.org/attachments/documents/excluded_activities_2012_en.pdf 
pentru o listă a activităților excluse.  

http://www.eib.org/attachments/documents/excluded_activities_2012_en.pdf
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Dezvoltarea în paralel a cadrului de măsurare a rezultatelor (REM) este considerată o componentă 

de bază importantă a diligenței necesare consolidate a băncii privind aspectele sociale, 

considerațiile referitoare la drepturile omului, responsabilitatea socială a întreprinderilor, condițiile 

decente de muncă, principiile de mediu și buna guvernanță în cadrul proiectelor finanțate de bancă, 

precum și privind monitorizarea acestora. 

 

În sfârșit, în contextul angajamentelor sale anuale privind responsabilitatea întreprinderilor, BEI 

prezintă rapoarte privind performanța sa în domeniul mediului, social și al guvernanței și, în special, 

privind o serie de indicatori sociali și referitori la drepturile omului în cadrul exercițiului inițiativei 

de raportare globală. 
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2 Parteneriate autentice cu societatea civilă, inclusiv la nivel local  

În 2012 UE a continuat să își consolideze interacțiunea cu societatea civilă, atât în calitate de 

partener-cheie consultat pentru a contribui la evoluțiile politicii UE în domeniul drepturilor omului, 

cât și în calitate de obiectiv special al sprijinului politic și financiar, având în vedere rolul 

indispensabil al societății civile în sensibilizarea persoanelor astfel încât acestea să își înțeleagă și să 

își revendice drepturile și în monitorizarea acțiunii autorităților publice.  

Funcționarii UE au făcut o practică sistematică din desfășurarea de consultări cu societatea civilă la 

Bruxelles și în țara în cauză anterior dialogurile privind drepturile omului și din desfășurarea 

unor analize ulterioare acestora.   

În plus, în 2012, în cadrul dialogurilor oficiale privind drepturile omului desfășurate cu Argentina, 

Bangladesh, Brazilia, Chile, Columbia, Georgia, Indonezia, Kârgâzstan, Republica Moldova, 

Mexic, Autoritatea Palestiniană și Tadjikistan, s-au organizat seminarii formale referitoare la 

organizațiile societății civile, care pun în contact ONG-uri europene și internaționale cu ONG-urile 

corespunzătoare din țările în cauză În noiembrie 2012 la Galway a avut loc un seminar privind 

drepturile omului la care au participat juriști și reprezentanți ai OSC din UE și China. 

Recomandările respectivelor seminarii ale OSC sunt incluse în dialogurile UE cu respectivele țări 

privind drepturile omului. Ca bune practici, reprezentanții societății civile au participat la 

dialogurile oficiale privind drepturile omului cu Uniunea Africană, Mexic și Republica Moldova, 

pentru a prezenta respectivele recomandări.  

În același sens, s-a dorit obținerea contribuției societății civile în vederea pregătirii strategiilor de 

țară în domeniul drepturilor omului, la nivel local și/sau la sediile principale ale UE. 
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În 2012 societatea civilă a fost consultată cu privire la o serie de evoluții de politică, începând cu 

elaborarea pachetului privind drepturile omului adoptat de Consiliul Afaceri Externe la 25 iunie 

și aprobat ulterior de Consiliul European. A fost obținută contribuția societății civile și cu privire la 

chestiuni precum elaborarea orientărilor UE privind libertatea de religie și de credință și a celor 

privind LGBTI, ambele aflate în curs de pregătire.  

În același sens, abordarea globală în materie de migrație și mobilitate a UE (GAMM), care 

reprezintă cadrul general al UE pentru politica în materie de migrație externă și mobilitate a UE, 

evidențiază rolul societății civile în punerea în aplicare a acesteia. Prin urmare, societatea civilă este 

angajată în mod sistematic în toate dialogurile privind migrația, precum și în cadrele de cooperare 

specifice, în parteneriatele privind mobilitatea și va fi inclusă în viitoarele agende privind migrația 

și mobilitatea. În plus, Strategia UE pentru perioada 2012 – 2016 în vederea eradicării traficului de 

persoane 1 evidențiază rolul societății civile în implementarea acesteia, inclusiv participarea la 

mecanismele naționale și transnaționale de sesizare. În mod mai specific, strategia UE prevede 

instituirea unei platforme a UE a organizațiilor societății civile și a furnizorilor de servicii care 

activează în domeniul protecției victimelor și al asistenței acordate acestora, atât în statele membre, 

cât și în țările terțe selectate. 

Reprezentanții societății civile colaborează în mod periodic cu Grupul de lucru pentru drepturile 

omului (COHOM) din cadrul Consiliului și sunt informați cu privire la concluziile acestuia. 

 

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

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

http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/trafficking_in_human_beings_eradication-2012_2016_en.pdf
http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/trafficking_in_human_beings_eradication-2012_2016_en.pdf
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Societatea civilă a continuat să fie principalul beneficiar al ajutorului prin intermediul 

Instrumentului european pentru democrație și drepturile omului 1. În 2012 au fost finanțate 

aproape 500 de noi proiecte, care alcătuiesc un portofoliu curent de 2 500 de proiecte la nivel 

global, în patru domenii de activitate: 

 

•  capacitatea UE de a aborda situațiile cele mai dificile, de a reacționa rapid la urgențele din 

domeniul drepturilor omului și de a institui un mecanism cuprinzător al UE de apărare a 

drepturilor omului; 

•  dezvoltarea unor societăți civile puternice, pe care să le ajute să devină mai independente în 

eforturile de căutare și de apărare a democrației și a drepturilor omului și pentru a-și 

îndeplini rolul specific de actori în slujba unor schimbări pozitive; 

•  campanii tematice care combină promovarea și operațiile pe teren. Punctele focale în 2012 

le-au reprezentat pedeapsa cu moartea, impunitatea, accesul la justiție, tortura și relele 

tratamente, drepturile copiilor, ale femeilor, drepturile socio-economice și culturale, 

libertățile fundamentale, combaterea discriminării și handicapul; 

• promovarea și sprijinirea democrației prin încurajarea și consolidarea democrației 

participative și reprezentative și prin consolidarea rolului societății civile și a interacțiunii 

acesteia cu mecanismele democratice universale, internaționale și regionale, inclusiv 

monitorizarea și punerea în aplicare a angajamentelor democratice internaționale. În 2012 au 

fost desfășurate patru misiuni de observare a alegerilor ale UE, precum și o misiune de 

evaluare a alegerilor în Libia și o serie de misiuni de experți electorali. 

                                                 
1 http://www.eidhr.eu/  

http://www.eidhr.eu/
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În 2012 UE a început de asemenea să pună în aplicare concluziile Consiliului și Comunicarea 

privind „Rădăcinile democrației și ale dezvoltării durabile:  angajamentul Europei față de 

societatea civilă în ceea ce privește relațiile externe” 1. Uniunii Europene i s-a încredințat sarcina, 

printre altele, de a pregăti foi de parcurs pentru angajarea alături de OSC în țările partenere. Foile de 

parcurs răspund nevoii de a construi un angajament coerent al UE alături de societatea civilă. 

Acestea vor asigura punerea în aplicare a noii politici la nivel de țară, cu obiective pe termen lung 

privind cooperarea UE cu OSC, dialogul și sprijinul operațional. Acest exercițiu va fi legat de 

programarea asistenței externe a UE, și anume cooperarea bilaterală, regională și tematică, 

asigurând astfel coerența politică și complementaritatea dintre instrumente. Strategiile de țară în 

domeniul drepturilor omului vor reprezenta de asemenea un punct de referință important pentru 

programare.  

 

Cel de al 14-lea Forum anual UE-ONG privind drepturile omului, care s-a desfășurat cu succes 

la Bruxelles în perioada 6-7 decembrie, a fost, mai mult ca niciodată, rezultatul unei acțiuni comune a 

UE (Serviciul European de Acțiune Externă și Comisia Europeană) și a societății civile (rețeaua de 

ONG-uri Human Rights and Democracy și Dag Hammarksjöld Foundation). Acesta a reunit peste 

200 de participanți din partea societății civile din întreaga lume, reprezentanți ai mecanismelor 

internaționale și regionale din domeniul drepturilor omului, ai instituțiilor UE și ai statelor membre 

pentru a discuta „Promovarea universalității: rolul mecanismelor regionale din domeniul drepturilor 

omului și cooperarea acestora cu societatea civilă”. Forumul a reunit de asemenea directorii 

departamentelor pentru drepturile omului din cadrul organizațiilor regionale. 

 

Forumul și dialogul de politică sunt completate de o serie largă de reuniuni tehnice care se adresează 

OSC și oferă informații, facilitarea accesului, finanțare și sprijin, și anume dialogul structural, 

Forumul IEDDO, seminarul de pregătire a cererilor. 

                                                 
1 COM(2012) 492 final; Concluziile Consiliului „Rădăcinile democrației și ale dezvoltării 

durabile: angajamentul Europei față de societatea civilă în ceea ce privește relațiile externe”; 
cea de a 3191-a reuniune a Consiliului (Afaceri Externe), Luxemburg, 15 octombrie 2012. 
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3 Evaluarea periodică a punerii în aplicare  

 

Planul de acțiune prevede că în cadrul Raportului anual privind drepturile omului și democrația în 

lume UE va prezenta un raport va comunica progresele înregistrate în punerea în aplicare a 

dispozițiilor acestuia. În acest sens, structura prezentului raport a fost revizuită pentru a urma 

structura planului de acțiune; fiecare secțiune a părții A a prezentului raport privind cadrul strategic 

și planul de acțiune conține un rezumat al punerii în aplicare până în prezent a părții 

corespunzătoare din planul de acțiune. Se dorește ca această structură că ofere claritate și simplitate 

și să facă documentul mai ușor de citit și înțeles. 

 

Nouă acțiuni din cadrul planului de acțiune trebuiau puse în aplicare până la sfârșitul anului 2012 1. 

S-au înregistrat progrese semnificative în atingerea majorității obiectivelor respective.  

1.  În octombrie 2012 au fost adoptate rapoarte intermediare privind democrația pentru nouă 

țări pilot, iar rapoartele finale sunt așteptate în prima parte a anului 2013, în timp ce 

planurile de acțiune în vederea susținerii democrației sunt în curs de dezvoltare pentru 

majoritatea țărilor pilot.  

2.  Au fost adoptate măsuri pentru sistematizarea acțiunilor ulterioare misiunilor UE de 

observare a alegerilor prin mai buna utilizare a rapoartelor șefilor de misiune și programarea 

asistenței UE, precum și prin dezvoltarea unor noi orientări pentru misiunile de observare a 

alegerilor și pentru delegații.  

3.  În noiembrie 2012 a fost creată la Bruxelles o formațiune a Grupului de lucru pentru 

drepturile omului din cadrul Consiliului.  

4.  În decembrie 2012 a fost elaborată o listă a țărilor și regiunilor prioritare în combaterea 

traficului de persoane.  

                                                 
1 Acțiunile 6 litera (a), 6 litera (d), 7, 14 litera (a), 16 litera (a), 18 litera (c), 23 litera (a), 25 

litera (b) și 30 litera (b). 
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5.  UE a procedat la un lobby extensiv pentru a promova Rezoluția Adunării generale a ONU 

67/206 care reafirmă solicitarea unui moratoriu privind pedeapsa cu moartea și care a fost 

adoptată cu un număr fără precedent de voturi pentru.  

6.  În cadrul fiecărei misiuni a UE au fost numite puncte focale pentru drepturile omului și 

ofițeri de legătură ai UE pentru apărătorii drepturilor omului. S-a procedat de asemenea la o 

activitate semnificativă de facilitare a publicării datelor de contact ale acestora. 

7.  A început activitatea de elaborare a orientărilor privind libertatea de religie sau de credință. 

S-au desfășurat consultări cu societatea civilă, iar UE se așteaptă ca orientările să fie 

adoptate în prima parte a anului 2013.  

8.  Publicarea raportului privind prioritățile UE în vederea punerii în aplicare eficace a 

Principiilor directoare ale Organizației Națiunilor Unite privind afacerile și drepturile 

omului a fost amânată până în 2013 pentru a lua în considerare discuțiile din cadrul 

Forumului ONU privind afacerile și drepturile omului din decembrie 2012.  

9.  În august 2012, Comisia Europeană a finalizat actualizarea notei orientative privind 

handicapul și dezvoltarea, în conformitate cu Convenția ONU privind drepturile persoanelor 

cu handicap.  
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II PROMOVAREA UNIVERSALITĂȚII DREPTURILOR OMULUI  

4 Aderarea universală  

 

În conformitate cu articolul 21 din TUE și cu Cadrul strategic și Planul de acțiune privind drepturile 

omului, standardele universale privind drepturile omului au fost în continuare promovate în 2012 ca 

bază a angajamentului UE alături de țările terțe și organizațiile regionale. 

 

Cu ocazia reuniunilor Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU din 2012, UE a acordat o 

atenție deosebită - și uneori s-a opus - conținutului inițiativelor, precum cele privind valorile 

tradiționale și cele privind multiculturalismul și drepturile omului, care ar putea submina 

universalitatea drepturilor omului. UE și-a exprimat în mod clar opiniile în cadrul declarațiilor și al 

explicațiilor voturilor.  

 

UE a încurajat și a urmărit îndeaproape apariția unei noi declarații a ASEAN privind drepturile 

omului în 2012, subliniind că acesta este un pas important în direcția consolidării protecției 

drepturilor omului în Asia. Cu toate acestea, Înaltul Reprezentant Ashton a evidențiat și necesitatea 

garantării faptului că punerea în aplicare abordează în mod corespunzător orice probleme de 

compatibilitate cu standardele internaționale, în special cu Declarația Universală a Drepturilor 

Omului și cu tratatele relevante ale ONU în domeniul drepturilor omului. 

 

În 2012 ratificarea instrumentelor ONU din domeniul drepturilor omului a devenit un element 

standard de angajament, în special în cadrul dialogurilor privind drepturile omului, având în vedere 

situația din țara terță în cauză astfel cum a fost identificată în strategiile de țară privind drepturile 

omului.   
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În plus, în 2012 UE și-a finalizat campania privind ratificarea universală a celor două protocoale 

opționale la Convenția cu privire la drepturile copiilor și la Convenția conexă 182 a OIM privind 

cele mai grave forme ale muncii copiilor. Campania a fost legată de cea de a zecea aniversare a 

intrării în vigoare a respectivelor instrumente în prima parte a anului 2012. Campania UE a avut un 

impact pozitiv, contribuind la ratificarea Protocolul opțional privind implicarea copiilor în 

conflictele armate de către șapte state, în timp ce Protocolul opțional privind vânzarea de copii, 

prostituția copiilor și pornografia infantilă a fost semnat de un stat și ratificat de alte zece, iar 

Convenția OIM 182 a fost ratificată de un stat. Circa douăsprezece state sunt așteptate să ratifice pe 

termen scurt și mediu, având în vedere reacțiile lor pozitive din timpul campaniei de lobby a UE. În 

anumite situații, ratificarea poate condiționa disponibilitatea asistenței.  

 

A fost instituită cooperarea cu Secretariatul Forumului insulelor din Pacific (PIF) prin intermediul 

unui proiect IEDDO de promovare a ratificării instrumentelor ONU din domeniul drepturilor 

omului de către statele membre PIF. 

 

În același sens, punerea în aplicare a recomandărilor organismelor ONU instituite în virtutea 

tratatelor și ale raportorilor speciali, precum și a propriilor angajamente ale statelor în temeiul 

evaluării periodice universale au devenit în prezent elemente standard ale angajamentelor bilaterale 

cu țările terțe în domeniul drepturilor omului. În cadrul contactelor sale bilaterale, UE a pledat de 

asemenea în mod constant pentru adresare unor invitații permanente raportorilor speciali ai ONU.  

 

În 2012 UE și-a continuat angajamentele cu țările și organizațiile partenere în domeniul libertății de 

religie și de credință netezind calea către un consens continuu cu privire la seturile de rezoluții 

prezentate de UE în cadrul Consiliului pentru Drepturile Omului și al Adunării generale. UE s-a 

angajat de asemenea alături de parteneri, în special OIC, în lupta împotriva intoleranței religioase și 

în adoptarea rezoluțiilor conexe ale ONU, în vederea susținerii unei axări pe drepturile omului 

bazate pe standarde universale referitoare la libertatea de religie sau de credință.  
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5 O cultură a drepturilor omului și a democrației în acțiunea externă a UE  

 

În conformitate cu Planul de acțiune a UE privind drepturile omului și democrația, SEAE a oferit 

formare în domeniul drepturilor omului și al democrației de-a lungul anului 2012, în special 

prin intermediul „seriilor pentru drepturile omului” organizate de trei ori pe an timp de o săptămâna 

(martie, iunie, octombrie 2012). 

 

Cele trei sesiuni generale privind politica drepturilor omului și a democrației în relațiile externe ale 

UE au fost urmate de module specializate privind nediscriminarea (libertatea de religie și de 

credință, handicapul, LGBT), egalitatea de gen, drepturile copiilor, justiția penală internațională, 

sprijinirea democrației și observarea alegerilor, drepturile omului în contextul ONU și Consiliul 

Europei și drepturile omului. Pentru o parte dintre aceste cursuri de formare, SEAE a apelat la 

expertiza mediului universitar, a ONG-urilor din rețeaua Human Rights and Democracy, a 

agențiilor ONU și a Consiliului Europei. 

 

La respectivele module de formare a participat personal din cadrul SEAE și al Comisiei Europene 

(atât de la sediile centrale, cât și de la delegații), personal al misiunilor și operațiilor PSAC, 

diplomați ai statelor membre și personal din cadrul PE. Cu o participare medie zilnică de 35 de 

membri ai personalului, modulele au reprezentat un element important de integrare a drepturilor 

omului și democrației în politicile UE. Publicitatea cursurilor a fost făcută prin intermediul rețelei 

punctelor focale pentru drepturile omului din delegații, rezultatul fiind înscrierea unei proporții 

semnificative din personalul delegațiilor (52 de persoane din 48 de țări diferite), iar cursurile au 

reprezentat o ocazie de împărtășire a celor mai bune practici cu privire la aspecte punctuale din 

domeniul drepturilor omului.  

 

Pentru a da un nou impuls formării personalului, în septembrie 2012 SEAE a lansat un exercițiu de 

inventariere a cursurilor de formare din domeniul drepturilor omului și democrației condus de 

statele membre, în vederea comparării celor mai bune practici și a punerii în comun a forțelor. Șapte 

state membre și-au împărtășit experiențele.  
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O serie de alte cursuri de formare în domeniul drepturilor omului și democrației s-a desfășurat ca 

parte a sesiunilor anterioare desfășurării pentru șefii de delegații și responsabilii cu politica și pentru 

directorii din domeniul cooperării, a seminariilor pentru diplomații statelor membre, a seriilor 

pentru personalul nou-angajat ale SEAE și a seminariilor regionale ale DG DEVCO și ca răspuns la 

solicitări ad-hoc. O prezentare privind drepturile omului și democrația este în prezent inclusă în 

mod sistematic în toate formările anterioare trimiterii la post. 

În 2012 UE a continuat de asemenea să sprijine educația în domeniul drepturilor omului la nivel 

global prin intermediul unor instrumente financiare variate, inclusiv Instrumentul european pentru 

democrație și drepturile omului. Proiectele promovate de instituțiile universitare și de ONG-urile 

din diferitele regiuni s-au adresat unei game largi de persoane, de la elevi la lideri comunitari și 

autorități polițienești, inclusiv grupurile cele mai vulnerabile. Centrul European Interuniversitar 

pentru Drepturile Omului și Democratizare (EIUC) și rețeaua sa de mastere regionale din Africa, 

Asia-Pacific, Balcani, Caucaz și America Latină sunt exemple de proiecte de succes în acest 

domeniu.  Regrupând mai mult de 81 de universități din întreaga lume, rețeaua oferă un centru 

interdisciplinar de excelență care asigură formare post-universitară în domeniul drepturilor omului 

pentru sute de studenți, viitori lideri, pentru sectorul privat, OSC, funcționarii publici și personalul 

delegațiilor UE. În 2012, rețeaua EIUC a inițiat negocieri pentru înființarea unui program de master 

suplimentar pentru regiunea sud-mediteraneană. 

 

În conformitate cu Planul de acțiune al UE privind drepturile omului și democrația, s-a cerut tuturor 

delegațiilor UE și misiunilor PSAC să numească puncte focale pentru drepturile omului și să 

publice pe site-urile lor internet datele de contact ale acestora.  Până la sfârșitul anului 2012, 

toate cele 140 de delegații și toate cele 15 misiuni și operații PSAC făcuseră acest lucru. În multe 

cazuri, au fost numite câte două puncte focale, unul în cadrul secțiunii politice și celălalt în cadrul 

secțiunii operații (215 puncte focale în total). În 101 țări au fost desemnați ofițeri de legătură 

specifici pentru apărătorii drepturilor omului. 67 de delegații au publicat deja datele de contact ale 

punctelor lor focale pentru drepturile omului pe site-urile internet. Șase delegații au decis să nu facă 

acest lucru din motive de securitate. 
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Punctele focale pentru drepturile omului joacă un rol central în coordonarea implementării la nivel 

local a strategiilor de țară privind drepturile omului. Acestea oferă de asemenea sediilor centrale 

expertiză referitoare la evoluțiile locale, abordează cazurile individuale, demarează demersuri și 

desfășoară activități de informare cu privire la prioritățile UE în cadrul Comisiei a III-a a Adunării 

generale a ONU și al Consiliului pentru Drepturile Omului. Punctele focale au fost încurajate să 

facă schimb de cele mai bune practici cu privire la toate aceste aspecte. Va exista o oportunitate în 

acest sens cu ocazia primei reuniuni a punctelor focale pentru drepturile omului de la Bruxelles din 

28 februarie 2013. 

 

Procesul de elaborare și de implementare a strategiilor de țară privind drepturile omului a creat o 

nouă dinamică a activității comune a delegațiilor UE și a ambasadelor statelor membre în 

domeniul drepturilor omului. În 2012 aceasta a condus în multe locuri la crearea unor grupuri de 

lucru pentru drepturile omului instituite la nivel de consilier politic și implicând și experți din 

domeniul drepturilor omului în cadrul secțiunilor de cooperare din cadrul delegațiilor UE și al 

ambasadelor statelor membre. Multe dintre aceste grupuri de lucru au permis de asemenea o mai 

bună coordonare a informațiilor și a acțiunii privind apărătorii drepturilor omului, conducând la o 

diviziune eficace a muncii între partenerii locali ai UE. SEAE va continua să promoveze astfel de 

grupuri de lucru locale pentru drepturile omului ca bună practică. 
 

 

III  URMĂRIREA UNOR OBIECTIVE DE POLITICĂ COERENTE LA NIVEL INTERN ȘI INTERNAȚIONAL  

6  Sprijinirea eficace a democrației  

 

Urmărind obiective coerente și pe baza angajamentelor prevăzute la articolul 21 din TUE, UE și-a 

continuat activitatea de consolidare a democrației și a democratizării la nivel global în 2012.  

 

Principalele instrumente utilizate au fost dialogul politic cu mesaje consecvente, susținut de misiuni 

de observare a alegerilor și de măsuri de cooperare pentru dezvoltare.  
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Activitatea în direcția coerenței poate fi desfășurată în modul cel mai eficace la nivel de țară și 

începe cu coerența dintre instrumentele UE, inclusiv dialogul politic.  Se extinde la cooperarea 

dintre UE și statele membre, cu mesaje și activități aliniate și coordonate și își atinge scopul în 

momentul în care sprijinul este convenit și pus în practică în comun cu țara parteneră. Este în curs 

de dezvoltare o concentrare sporită asupra rezultatelor durabile, inclusiv a sprijinului pentru 

democrație. 

 

Pe lângă misiunile de observare a alegerilor, care sunt instrumente foarte vizibile de susținere a 

proceselor electorale credibile, activitățile desfășurate prin intermediul Instrumentului european 

pentru democrație și drepturile omului (IEDDO) pentru a susține dezvoltarea în continuare a 

drepturilor civile și politice și a celor economice, sociale și culturale sunt puse în aplicare în țările 

partenere prin cooperarea cu organizațiile societății civile.  
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Sprijinul pentru democrație are loc și pe scară mai largă sub forma susținerii acordate diferitelor 

instituții din sectorul public, care urmărește sporirea serviciilor acordate cetățenilor și favorizarea 

punerii în aplicare a drepturilor economice și sociale. Este acordat sprijin și parlamentelor și 

organizațiilor cetățenilor, iar măsurile de descentralizare sunt favorizate pentru a extinde spațiul 

politic, garantând faptul că cetățenii își fac auzită vocea și sunt reprezentați. Consolidarea 

capacității și sprijinul instituțional au loc în special prin intermediul Instrumentului de cooperare 

pentru dezvoltare (ICD), al Instrumentului european de vecinătate și parteneriat (IEVP) și al 

Fondului european de dezvoltare (FED).  

 

Punerea în aplicare a concluziilor Consiliului din noiembrie 2009 și decembrie 2010 face parte în 

prezent din angajamentele în materie de democrație și drepturile omului asumate în temeiul cadrului 

strategic și al planului de acțiune.  

 

În 2012 a continuat activitatea în cadrul delegațiilor UE alături de statele membre în nouă 

țări pilot restante în vederea sprijinirii democrației (Benin, Bolivia, Ghana, Indonezia, 

Kârgâstan, Liban, Maldive, Mongolia și Insulele Solomon, identificate în concluziile Consiliului 

din decembrie 2010) în vederea finalizării profilelor democratice și a stabilirii planurilor de acțiune 

privind democrația. În octombrie 2012 a fost adoptat un raport intermediar. Raportarea de sfârșit de 

an și încheierea fazei pilot de primă generație sunt așteptate în prima parte a anului 2013.  

 

Toate delegațiile pilot au prezentat rapoarte descriptive, și anume inventarieri ale activităților 

comunității donatoare pentru susținerea democrației din țara pilot. Cele mai multe dintre acestea au 

analizat de asemenea necesitățile și dezvoltă planuri de acțiune pentru susținerea democrației.  
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Activitatea va continua în 2013, iar proiectele de modele vor fi revizuite în conformitate cu 

rapoartele primite. Rezultatele obținute până în prezent demonstrează că rapoartele care se axează 

pe democrație conțin informații suplimentare referitoare la structurile politice și la calitatea 

instituțiilor și furnizează o evaluare a proceselor politice care consolidează sau subminează 

democrația. Acestea demonstrează de asemenea necesitatea dezvoltării în continuare a 

instrumentelor, atât în termeni de dezvoltare și formare a personalului, cât și în termeni de orientări 

și modele de analiză, a identificării acțiunilor și a punerii în aplicare și a evaluării activităților de 

susținere a democrației. 

 

Experiența acumulată în urma primei generații pilot va oferi baza pentru lansarea unei a doua 

generații de țări pilot. 

 

Obiectivul profilelor democratice este de a oferi o evaluare de către UE a stadiului democrației într-

o anumită țară, de a sistematiza informațiile referitoare la aspecte-cheie și de a evalua perspectivele 

unei schimbări. În mod ideal acest lucru ar trebui făcut în cooperare atât cu părțile interesate de la 

nivel local (de la organismele oficiale la societatea civilă), cât și cu părțile interesate de la nivel 

internațional. O concluzie provizorie care se desprinde din conținutul furnizat de prima generație 

este faptul că informațiile colectate vor putea fi păstrate timp relativ îndelungat și oferă un context 

util pentru dialogurile politice, activitățile de cooperare pentru dezvoltare și activitățile de observare 

a alegerilor/asistență electorală.  
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Planurile de acțiune privind democrația urmăresc să reflecte o evaluare convenită cu privire la acele 

domenii care necesită susținere din partea UE/statelor membre ale UE și alte tipuri de susținere 

pentru consolidarea democrației. În mod ideal respectivele domenii sunt convenite în comun de UE 

și de statele sale membre (și alți donatori) cu țara parteneră. Obiectivul îl reprezintă sporirea 

coerenței și a implicării în acțiuni și obținerea unor rezultate durabile.  Profilurile democratice și 

planurile de acțiune vor fi prezentate Consiliului și vor fi utilizate pentru dezvoltarea în continuare a 

metodologiei. Ambiția supremă o reprezintă producerea unor instrumente care să fie aplicabile la 

nivel global. 

 

Alegerile autentice reprezintă o bază esențială pentru o democrație funcțională și un element-cheie 

al dezvoltării durabile. UE consideră că măsurile care garantează dreptul de a participa la alegeri 

autentice poate contribui în mod semnificativ la pace, securitate și prevenirea conflictelor. În 2012 

UE a continuat să sprijine ferm procesele electorale la nivel global prin trimiterea de misiuni de 

observare a alegerilor ale UE (MOA) și de misiuni de experți electorali ale UE (MEE) la 

invitația autorităților și prin furnizarea de asistență electorală și de sprijin pentru observatorii 

naționali. 

 

În iunie a fost organizată de asemenea o evaluare la jumătatea perioadei pentru a îmbunătăți 

funcționarea și utilizarea fondurilor pentru misiunile de observare a alegerilor și pentru misiunile de 

experți electorali. 

 

În acest an au fost desfășurate misiuni de observare a alegerilor în Senegal, Algeria, Timorul de Est 

și Sierra Leone. Din cauza condițiilor de securitate specifice, în Libia a fost trimisă o echipă de 

evaluare electorală (EEE). Misiuni de experți electorali au fost de asemenea desfășurate în Egipt, 

Yemen, El Salvador, Guineea Bissau, Senegal, Mexic, Angola și Ghana.  
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UE a consolidat în continuare abordarea pe termen lung a proceselor electorale, începând să 

evalueze cât mai multe aspecte ale ciclului electoral cu putință anterior alegerilor (de exemplu 

înregistrarea votanților) și ulterior acestora (urmarea recomandărilor MOA). În vederea îndeplinirii 

angajamentelor din Cadrul strategic și din Planul de acțiune ale UE privind drepturile omului și 

democrația, instituțiile UE au adoptat măsuri de sistematizare a monitorizării misiunilor UE de 

observare a alegerilor printr-o mai bună utilizare a instrumentelor existente, precum rapoartele 

periodice din partea șefilor de misiune și programarea asistenței UE, și prin dezvoltarea de noi 

instrumente precum orientări și instrucțiuni adresate delegațiilor pentru misiuni de monitorizare. 

Pentru a spori impactul misiunilor de observare a alegerilor, UE a început o primă rundă de misiuni 

de monitorizare în mijlocul ciclului electoral care urmăresc să consolideze punerea în aplicare a 

recomandărilor de la alegerile anterioare pentru a îmbunătăți condițiile pentru alegerile următoare. 

În decembrie 2012 UE a desfășurat o misiune de monitorizare în Malawi pentru a studia progresele 

înregistrate în cadrul reformelor electorale și pentru a contribui la pregătirea pentru următoarele 

alegeri din 2014. Câteva alte misiuni sunt în pregătire pentru 2013. 

 

Conștientă de faptul că natura și formatul recomandărilor sunt esențiale pentru punerea cu succes în 

aplicare a acestora, UE a continuat să îmbunătățească orientarea metodologică pentru misiunile sale 

de observare cu privire la aceste aspecte și la altele, în special prin intermediul proiectului NEEDS. 
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Proiectul NEEDS 2008-2012 

 

Rețeaua pentru susținere electorală și democratică consolidată (NEEDS) 2008-2012 a fost cel de al 

treilea proiect finanțat de UE în acest domeniu. Acest proiect a urmărit: 

 

1) să contribuie la consolidarea unei metodologii consecvente utilizate de misiunile de observare a 

alegerilor ale UE în conformitate cu standardele internaționale și regionale pentru alegeri 

democratice (inclusiv legături cu asistența electorală);  

2) să îmbunătățească capabilitățile observatorilor UE prin dezvoltarea unei abordări comune a UE 

față de recrutarea și formarea observatorilor;  

3) să susțină procesul democratic din țările terțe, prin susținerea orientată a grupurilor interne de 

observatori și a altor organizații relevante ale societății civile prin intermediul partenerilor regionali; 

în acest context, să dezvolte și să promoveze strategii de punere în aplicare a recomandărilor MOA 

ale UE, inclusiv consolidarea capacității. 

 

Proiectul cu o durată de trei ani (prelungit pentru încă un an) a condus la o serie de instrumente și 

orientări utile privind metodologia referitoare la MOA ale UE, la organizarea de formări pentru sute 

de observatori pe termen lung și scurt și pentru membrii centrali ai echipelor și la consolidarea 

capacității organizațiilor societății civile și a rețelelor regionale. 

 

Aceste obiective vor constitui în continuare nucleul sprijinului oferit de Proiectul de observare a 

alegerilor și susținere a democrației (2013-2017) condus de GIZ și Eris, cu sprijinul partenerilor lor 

regionali și naționali din Africa, Asia și America Latină. 
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UE a continuat să asume o poziție de conducere în coordonarea eforturilor diferitelor misiuni de 

observare a alegerilor din domeniu și a fost implicată în susținerea consolidării capacităților altor 

organizații regionale (de exemplu Uniunea Africană și Liga Statelor Arabe). Delegațiile UE au fost 

încurajate să urmeze recomandările misiunilor de observare a alegerilor ale OSCE/ODIHR. 

 

Cooperarea dintre Liga Statelor Arabe (LSA) și UE 

 

În 2012, Proiectul NEEDS a facilitat un program de 10 zile de schimburi și activități care au reunit 

Liga Statelor Arabe (LSA) și Uniunea Europeană (UE) pentru a discuta despre dificultățile 

misiunilor de observare ale alegerilor. Reuniunea a avut loc în perioada 7-17 octombrie 2012 și a 

început cu reuniuni la Bruxelles urmate de o excursie a LSA pentru a observa alegerile 

parlamentare lituaniene din 14 octombrie. Delegația LSA a adus 14 membri profesionali de la 

sediul său central implicați în misiunile de observare a alegerilor ale LSA și un reprezentant al 

biroului de legătură CE/LSA care se află în Malta. 

 

Seminarul a oferit funcționarilor LSA și UE ocazia unui schimb de practici și abordări curente ale 

metodologiilor de observare a alegerilor și de asistență electorală. Astfel aceștia au învățat mai mult 

despre experiențele celorlalți în domeniul observării și au obținut o imagine de ansamblu 

comparativă a metodologiilor și strategiilor diferitelor altor grupuri internaționale și regionale care 

sponsorizează grupurile de observare a alegerilor.  
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În multe țări, UE a susținut rețele naționale credibile de observatori prin finanțare și consolidarea 

capacității. UE a continuat de asemenea să ofere sprijin tehnic și material proceselor electorale, în 

special organismelor de gestionare a alegerilor, sprijin material pentru operațiile de votare și 

înregistrare și din ce în ce mai multă susținere și altor părți interesate cheie  din afara organismelor 

de gestionare a alegerilor, pentru a promova caracterul incluziv și acceptarea procesului. Aceasta 

include asistarea organizațiilor societății civile în domenii precum educația persoanei care 

votează/civică; promovarea unui sector media imparțial și profesional, care să includă formarea 

ziariștilor; oferirea de formare pentru membrii partidelor politice și pentru candidați, inclusiv cu 

privire la dialogul în cadrul partidului și chestiunile referitoare la gen; promovarea adoptării unor 

mecanisme solide de soluționare a litigiilor electorale și consolidarea sistemului judiciar. 

 

În 2012, UE a oferit asistență electorală într-o serie de țări, inclusiv Burkina Faso, El Salvador, 

Nigeria, Pakistan și Togo. Fără să își reducă efortul și accentul la nivel mondial, UE și-a consolidat 

sprijinul pentru valul de democratizare din sudul Mediteranei și din Orientul Mijlociu. În acest sens 

a fost acordat sprijin proceselor de reformă democratică din Iordania și Libia. Se pregătește sprijin 

pentru țările aflate în procesul de consolidare a instituțiilor lor democratice, precum Nepal și 

Tanzania, și pentru țările care au traversat o criză și ale căror instituții de tranziție trebuie înlocuite 

prin instituții alese în mod democratic, precum Madagascar.  

 

Cunoașterea și dezvoltarea politicilor și colaborarea cu principalii participanți în domeniul asistenței 

electorale continuă să fie priorități pentru UE. Un atelier tematic privind „Alegerile și TIC”, 

desfășurat la Mombasa, Kenya, în martie 2012, a înregistrat peste 200 de participanți, cuprinzând 

reprezentanți ai comisiilor electorale din multe țări aflate în curs de dezvoltare. Atelierul a fost 

organizat în colaborare cu PNUD. Acesta a produs un raport de sinteză cuprinzător, care a devenit 

un curs de e-învățare.  
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7 O structură permanentă competentă în domeniul drepturilor omului și al democrației în 

cadrul Consiliului UE  

 

Grupul de lucru al Consiliului care se ocupă de toate aspectele ce țin de drepturile omului ale 

relațiilor externe ale UE (COHOM) reunește statele membre ale UE, Comisia Europeană și 

Serviciul European de Acțiune Externă. COHOM răspunde de dezvoltarea strategică și punerea în 

aplicare a politicii UE în domeniul drepturilor omului și democrației, inclusiv de diferitele orientări 

ale UE privind drepturile omului, de dialogurile și consultările privind drepturile omului cu țările 

terțe și de includerea drepturilor omului în acțiunea externă a UE.  

 

O sarcină-cheie o reprezintă identificarea priorităților strategice ale UE în cadrul forumurilor 

multilaterale din domeniul drepturilor omului, în special Consiliul pentru Drepturile Omului al 

ONU și Comisia a III-a a Adunării generale a ONU. COHOM a fost forța motrice din spatele 

elaborării Cadrului strategic și a Planului de acțiune ale UE privind drepturile omului și democrația 

și supraveghează punerea în aplicare de ansamblu a acestora.  

 

COHOM desfășoară schimburi periodice de opinii cu președintele Subcomisiei Parlamentului 

European pentru drepturile omului și cu reprezentanții societății civile. O serie de alți vorbitori la 

nivel înalt, precum raportorii speciali ai ONU, se adresează de asemenea în mod periodic COHOM 

cu privire subiecte specifice.  

 

În ultimii ani, grupul de lucru a înregistrat o creștere substanțială a volumului său de lucru și a 

timpului de reuniune datorită extinderii politicii UE în domeniul drepturilor omului. De exemplu, 

timpul total de reuniune în prima jumătate a anului 2012 a fost aproape dublu față de timpul din 

2010. Aceste noi circumstanțe au impus o schimbare a metodelor de lucru. 
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Reuniunile obișnuite din capitale la care participă directorii pentru drepturile omului din 

statele membre ale UE sunt în prezent completate de reuniuni periodice ale formațiunii de la 

Bruxelles, care a fost instituită în noiembrie 2012. Obiectivul principal nu este numai de a aborda 

volumul de lucru sporit al COHOM, ci și de a permite grupului de lucru să reacționeze mai rapid la 

evoluții și să asigure o interacțiune apropiată cu Comitetul politic și de securitate și cu alte 

formațiuni, în special grupurile de lucru ale Consiliului care se ocupă de zonele geografice. Aceasta 

reprezintă o ilustrare clară a hotărârii UE de a promova drepturile omului și democrația în cadrul 

tuturor acțiunilor sale externe.  

 

Pe baza practicii existente a președințiilor prin rotație, COHOM a instituit grupuri operative al 

căror rol este de a susține activitatea COHOM în anumite domenii specifice prioritare printr-o 

pregătire și discutare în detaliu a câtorva subiecte, în special punerea în aplicare a orientărilor UE în 

domeniul drepturilor omului (de exemplu pedeapsa cu moartea, tortura, copiii și conflictele armate, 

apărătorii drepturilor omului, drepturile copiilor, violența împotriva femeilor și fetelor). Aceste 

grupuri operative reprezintă o modalitate practică de a reuni experții relevanți din cadrul SEAE, al 

serviciilor Comisiei și cei ai statelor membre și de a partaja sarcinile într-un mod informal.  

 

În prezent, modalitățile informale de partajare a sarcinilor există și în cadrul forumurilor ONU 

pentru drepturile omului (Comisia a III-a a Adunării generale și Consiliul pentru Drepturile 

Omului) și al altor organizații multilaterale precum Consiliul Europei și OSCE.  

 

Modalitățile eficace de partajare a sarcinilor asigură un sprijin politic larg și permit de asemenea 

utilizarea optimă a expertizei și capacităților. Discuțiile referitoare la noi metode de consolidare a 

partajării sarcinilor vor continua în 2013.  
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8 Realizarea unei mai mari coerențe politice  

 

UE este angajată față de drepturile omului în toate sferele. UE și statele sale membre sunt 

angajate în direcția asigurării respectării drepturilor omului în interiorul frontierelor UE. În afara 

teritoriului său, UE este hotărâtă să promoveze drepturile omului și democrația prin intermediul 

tuturor acțiunilor sale externe, în conformitate cu articolul 21 din Tratatul privind Uniunea 

Europeană. În 2012 au fost întreprinse eforturi pentru a aborda chestiunile coerenței și a 

consecvenței dintre politicile interne și cele externe ale UE în domeniul drepturilor omului. În 2013 

se va intensifica cooperarea dintre Grupul de lucru al Consiliului pentru drepturi fundamentale, 

drepturile cetățenilor și libera circulație a persoanelor în cadrul UE (FREMP) și Grupul de lucru al 

Consiliului pentru drepturile omului în cadrul acțiunii externe (COHOM). 

 

9 Respectarea drepturilor economice, sociale și culturale  

 

Drepturile economice, sociale și culturale (drepturile ESC) fac parte din politica externă a UE în 

domeniul drepturilor omului, reflectând un angajament ferm față de universalitatea și 

indivizibilitatea tuturor drepturilor omului. În 2012 au fost utilizate diferite instrumente pentru 

promovarea, protejarea și respectarea acestor drepturi, inclusiv promovarea la nivel înalt și 

eforturile publice diplomatice. 

În cadrul negocierilor interguvernamentale, UE a promovat recunoașterea legăturilor dintre punerea 

în aplicare a standardelor din domeniul drepturilor omului și dezvoltarea durabilă și eradicarea 

sărăciei. Pe durata anului 2012, drepturile ESC au fost de asemenea discutate cu o serie de parteneri 

în cadrul dialogurilor UE privind drepturile omului. De exemplu, în 2012 dialogul privind drepturile 

omului cu Columbia, Georgia, Ucraina și Vietnam a abordat drepturile ESC din mai multe unghiuri, 

inclusiv drepturile lucrătorilor și drepturile funciare. În prezent acest lucru va fi făcut în mod mai 

sistematic, astfel cum se solicită prin intermediul Planului de acțiune privind drepturile omului și 

democrația. 
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De-a lungul anului, UE a susținut și a cooperat în mod activ cu o serie de raportori speciali ai 

ONU care lucrează în domeniul drepturilor ESC, precum deținătorii mandatelor pentru dreptul 

la hrană și la apă.  

În timpul săptămânii ministeriale a AG a ONU din 2012, UE a organizat în comun cu SUA și ONU 

Apă un eveniment la nivel înalt privind securitatea apei și importanța acesteia pentru 

aprovizionarea cu alimente și energie și pentru dezvoltarea economică și socială. ÎR/VP Ashton și 

Secretarul de Stat al SUA Clinton au luat cuvântul în cadrul reuniunii mesei rotunde. Participanții 

au îndemnat la cooperare și acțiune rapidă pentru a preveni lipsa apei și au arătat că gestionarea apei 

ar putea fi îmbunătățită prin parteneriate între guvern, mediul de afaceri și cel al educației. 

Securitatea apei a fost de asemenea abordată în cadrul reuniunii informale a miniștrilor de externe ai 

UE, desfășurată în septembrie în Cipru. 

În calitatea sa de cel mai important furnizor global de asistență pentru dezvoltare, UE a adoptat 

acțiuni concrete pentru a-și sprijini partenerii în punerea în practică a drepturilor ESC. În temeiul 

strategiei de implementare a IEDDO, UE s-a angajat să își consolideze sprijinul pentru inițiativele 

privind drepturile ESC, inclusiv prin promovarea semnării și ratificării PIDESC și a protocolului 

facultativ la acesta. 

Acțiunea 9 din Cadrul strategic și Planul de acțiune ale UE privind drepturile omului și democrația, 

„respectarea drepturilor economice, sociale și culturale”, stabilește faptul că UE ar trebui (a) să 

contribuie la elaborarea agendei privind drepturile economice, sociale și culturale, cu un accent 

special asupra Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU și în strânsă cooperare cu raportorii 

speciali respectivi ai ONU și (b) să abordeze chestiunile specifice referitoare la drepturile 

economice, sociale și culturale în cadrul dialogurilor sale cu țările terțe.  

Un plan de lucru în acest sens va fi elaborat până la mijlocul anului 2013. Discuții conexe au 

început în cadrul COHOM în noiembrie 2012, pe baza unui document neoficial portughez și vor 

continua în prima parte a anului 2013.  

http://m.state.gov/md198179.htm
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Acțiunea 10 angajează UE în direcția promovării drepturilor omului în cadrul cooperării pentru 

dezvoltare și [acțiunea 10 litera (c)] în direcția integrării chestiunilor ce țin de drepturile omului în 

activitatea de promovare a UE din cadrul agendei globale de dezvoltare și al altor chestiuni globale, 

în special procesul ulterior Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului Activitatea de asigurare a 

unei axări pe drepturile omului, democrație și buna guvernanță în cadrul agendei de 

dezvoltare post-2015 este deja în curs de desfășurare. 

 

Pe parcursul anului 2012, UE și-a continuat cooperarea strânsă cu Organizația Internațională a 

Muncii (OIM). Uniunea a pus în aplicare Comunicarea Comisiei „Creșterea impactului politicii UE 

în domeniul dezvoltării: o agendă a schimbării” (octombrie 2011) care evidențiază importanța 

ocupării forței de muncă și a condițiilor decente de muncă pentru un cadru al creșterii favorabile 

incluziunii care să permită persoanelor să participe la bunăstare și la crearea de locuri de muncă și 

să beneficieze de acestea.   

 

În iulie 2012, Centrul European Interuniversitar pentru drepturile omului și democratizare (EIUC) - 

susținut prin finanțare IEDDO - a convocat o conferință diplomatică la Veneția, Italia, având ca 

temă „UE și drepturile economice, sociale și culturale”. Conferința a reunit părți interesate relevante 

(precum reprezentanți ai mediului academic și experți în domeniul drepturilor omului și 

democratizării din instituțiile UE și din statele membre) pentru a discuta modalitățile de consolidare 

a politicii UE privind drepturile economice, sociale și culturale.  

 

În martie 2012, SEAE a organizat o formare a personalului în domeniul drepturilor economice, 

sociale și culturale. Personal din cadrul SEAE, al Comisiei Europene și al ministerelor afacerilor 

externe din statele membre a participat la respectiva formare. 

http://ec.europa.eu/europeaid/news/agenda_for_change_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/news/agenda_for_change_en.htm
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IV DREPTURILE OMULUI ÎN CADRUL TUTUROR POLITICILOR ȘI INSTRUMENTELOR EXTERNE ALE UE 

10 Acțiuni în direcția unei abordări axate pe drepturi în cadrul cooperării pentru dezvoltare  

În 2012 au fost lansate o serie de politici și acțiuni care urmăresc îmbunătățirea abordării axate pe 

drepturile omului în cadrul cooperării pentru dezvoltare.  „Agenda schimbării” 1 și „Orientările 

privind sprijinul bugetar” 2 stabilesc drepturile omului, buna guvernanță și democrația ca priorități 

în cadrul cooperării UE pentru dezvoltare. Rezoluția Parlamentului European din 23 octombrie 

2012, „Agenda schimbării: viitorul politicii UE în domeniul dezvoltării” 3, a solicitat Comisiei 

și SEAE „să își respecte angajamentul pentru o «abordare bazată pe drepturile omului» în cadrul 

întregului proces de cooperare pentru dezvoltare”.  

 

Creșterea favorabilă incluziunii și bunăstarea economică sunt legate strâns de drepturile omului, 

civile și politice. În conformitate cu noile Instrucțiuni privind programarea 4, UE ar trebui să se 

implice din ce în ce mai mult alături de țările partenere în promovarea democrației, a drepturilor 

omului și a statului de drept. UE ar trebui de asemenea să își adapteze sprijinul (combinația și 

nivelul de ajutor, metodele și modalitățile) în funcție de nivelul de angajament al țării față de 

drepturile omului, democrație și statul de drept și de abilitatea acesteia de a pune în practică 

reformele și de a răspunde cererilor ș nevoilor persoanelor. Noile Orientări privind sprijinul 

bugetar 5 recunosc faptul că sprijinul bugetar general ar trebui furnizat în cazul în care există 

încrederea că ajutorul va fi folosit pentru punerea în practică a valorilor și obiectivelor 

fundamentale față de care UE și țările partenere s-au angajat. În acest sens, UE a dezvoltat 

„Evaluarea valorilor fundamentale” (capitolul 4 și anexa 12 la Orientările privind sprijinul bugetar), 

care ar trebui desfășurată pentru diferite tipuri de contracte. Pentru contractele de bună guvernanță 

și contractele de dezvoltare, angajamentul față de valorile fundamentale reprezintă în prezent o 

condiție preliminară. 

                                                 
1 Concluziile Consiliului privind creșterea impactului politicii UE în domeniul dezvoltării: o 

agendă a schimbării (cea de a 3166-a reuniune a Consiliului Afaceri Externe, Bruxelles, 14 
mai 2012). 

2 Reflectarea noii politici prevăzute în concluziile Consiliului „Abordarea viitoare a sprijinului 
bugetar al UE destinat țărilor terțe”; cea de a 3166-a reuniune6 a Consiliului Afaceri Externe, 
Bruxelles, 14 mai 2012. 

3 2012/2002 (INI).   
4 Instrucțiuni privind programarea celui de al unsprezecelea Fond european de dezvoltare 

(FED) și a Instrumentului de cooperare pentru dezvoltare (ICD) - 2014-2020, adoptate la 15 
mai 2012. 

5 Adoptate în septembrie 2012. 
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În plus, propunerile prezentate în decembrie 2011 pentru Cadrul financiar multianual 2014-2020 

demonstrează trecerea de la drepturile omului și democrație privite ca aspecte orizontale (abordate 

foarte des numai de instrumente tematice) la abordare sectorială. Astfel drepturile omului și 

democrația nu mai sunt considerate „accesorii”, ci mai degrabă temeiul unei programări mai 

coerente și mai eficace. Prin urmare, acțiunea UE va îmbrăca diferite forme: condițiile preliminare 

referitoare la drepturile omului pentru sprijinul bugetar general, un Instrument european pentru 

democrație și drepturile omului mai flexibil și mai consolidat, cooperarea consolidată și informarea 

societății civile, dar mai întâi de toate includerea drepturilor omului, a democrației și a bunei 

guvernanțe în toate instrumentele geografice. UE va  garanta astfel că proiectele care au legătură cu 

democrația, drepturile omului și statul de drept nu urmăresc numai reformele judiciare sau 

consolidarea instituțională, ci includ și proiectele de infrastructură și de mediu. De exemplu UE se 

va asigura că persoanele afectate își pot face auzite opiniile și nevoile, adică își pot exercita 

drepturile omului care le aparțin. În acest sens, UE va dezvolta în 2013 un „set de instrumente 

pentru a acționa în direcția unei abordări axate pe drepturi în cooperarea pentru dezvoltare” 1. 

Strategiile de țară privind drepturile omului ar trebui să reprezinte un element-cheie al programării.  

 

În paralel cu exercițiul de programare, UE îmbunătățește în prezent coerența și coordonarea dintre 

acțiunile ulterioare Rio+20 și agendei de dezvoltare post-2015, subliniind faptul că obiectivul 

post-2015 ar trebui să fie oferirea unei „vieți decente pentru toți” până în 2030. Chestiunile legate 

de guvernanța democratică, statul de drept și realizarea deplină a drepturilor omului sunt importante 

pentru a se ajunge la o dezvoltare durabilă. Prin urmare, UE va depune eforturi pentru a se asigura 

că aceste chestiuni esențiale sunt integrate în agenda pentru dezvoltare globală post-2015. 

                                                 
1 Acțiunea 10 litera (a) din Planul de acțiune la Cadrul strategic al UE privind democrația și 

drepturile omului. 
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11 Asigurarea unei funcționări a comerțului în favoarea drepturilor omului  

 

În prima parte a anului 2012, Comisia a adoptat o Comunicare referitoare la „Comerț, creștere și 

dezvoltare: Adaptarea politicii comerciale și de investiții pentru țările care au cel mai mult nevoie 

de sprijin” 1, care a reafirmat faptul că, în conformitate cu articolul 3 alineatul (5) din TUE și cu 

articolul 207 din TFUE, politica comercială a UE este ghidată de valori fundamentale care stau la 

baza existenței acesteia, inclusiv respectarea și promovarea drepturilor omului și a dezvoltării 

durabile.  

 

La 25 octombrie 2012, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 978/2012 de aplicare a unui 

sistem generalizat de preferințe tarifare, care înlocuiește Regulamentul privind sistemul 

generalizat de preferințe (SGP) anterior. Noul Regulament privind SGP consolidează mecanismul 

de monitorizare a respectării de către beneficiarii SGP+ a convențiilor internaționale, inclusiv a 

convențiilor de bază în domeniul drepturilor omului. Comisia va consolida prezentarea de rapoarte 

privind evidența punerii în practică de către beneficiarii SGP+ prin prezentarea de rapoarte atât 

Consiliului, cât și Parlamentului European la fiecare doi ani. Aceste dispoziții consolidate se vor 

aplica de îndată ce noile preferințe vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2014. 

                                                 
1 COM (2012) 27. 
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Acordurile de liber schimb ale UE sunt legate prin intermediul clauzelor „pasarelă” de acordurile-

cadru politice corespunzătoare, care includ clauze privind drepturile omului. Dacă nu există nici un 

acord de asociere sau nici un acord-cadru în vigoare, o clauză separată privind drepturile omului 

este introdusă în acordurile de liber-schimb. Această abordare a fost abordată în cadrul Acordului 

de liber-schimb cu Columbia/Peru semnat în iunie 2012, care a primit aprobarea Parlamentului 

European în decembrie. Evaluările de impact au loc anterior unei propuneri a Comisiei de 

deschidere a unor negocieri comerciale, în timp ce evaluările de impact asupra dezvoltării durabile, 

desfășurate în timpul negocierilor, permit o analiză mai detaliată. Dimensiunea referitoare la 

drepturile omului ale ambelor procese a fost și mai mult consolidată de la adoptarea în 2011 a 

Ghidului operațional pentru luarea în considerare a drepturilor fundamentale în cadrul evaluărilor de 

impact ale Comisiei. Această abordare a fost pusă în practică în 2012 înainte de începerea 

negocierilor privind un acord de liber schimb cu Japonia și pentru un prim acord de investiții 

separat (o nouă competență a UE în temeiul Tratatului de la Lisabona) cu China, precum și în cadrul 

evaluărilor de impact asupra dezvoltării durabile referitoare la acordurile pentru un liber schimb 

complex și cuprinzător cu Georgia și Republica Moldova.  

 

În ceea ce privește Regulamentul nr. 1236/2005 privind comerțul cu anumite bunuri susceptibile 

de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală sau tortura, în decembrie 2011 Comisia 

Europeană a adăugat tiopentalul sodic și substanțe similare utilizate în injecțiile letale pe lista 

bunurilor care fac obiectul controalelor la export 1. Ca răspuns îndeosebi la solicitările 

Parlamentului European, Comisia a început, asistată de grup de experți, o revizuire generală a 

Regulamentului nr. 1236/2005, care urmează să fie finalizată în 2013. Revizuirea va examina 

oportunitatea unor noi modificări ale listei de bunuri controlate și a propunerii unor măsuri 

suplimentare.  

Comisia a inițiat consultări cu privire la posibilitatea adaptării aplicării anumitor dispoziții din 

actualul Regulament nr. 428/2009 privind controlul exporturilor pentru a controla exporturile 

anumitor tehnologii sensibile care ar putea fi utilizate cu încălcarea drepturilor omului în zonele de 

conflict și în regimurile totalitare.  

                                                 
1 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1352/2011 al Comisiei din 20 decembrie 2011. 
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Ca exemplu, în urma deteriorării progresive a situației din Siria, Regulamentul nr. 36/2012 al 

Consiliului „privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria” a impus o interdicție în 

privința exportului de echipament sau software destinat în primul rând utilizării pentru 

monitorizarea sau interceptarea comunicațiilor prin internet și telefon de către guvernul sirian; 

interdicția a intrat în vigoare în cadrul UE la 18 ianuarie 2012. 

 

În timpul Conferinței ONU privind Tratatul privind comerțul cu arme, Uniunea Europeană și 

statele sale membre și-au exprimat cu claritate convingerea că transferurile de arme trebuie refuzate 

în cazurile în care există un risc clar că armele vor fi folosite pentru încălcări grave ale dreptului 

internațional al drepturilor omului sau ale dreptului internațional umanitar. 

 

12 Reflectarea drepturilor omului în activitățile de prevenire a conflictelor și de gestionare a 

crizelor  

 

UE a continuat să pună în aplicare și să consolideze politicile sale specifice din domeniul 

drepturilor omului și al egalității de gen în cadrul politicii de securitate și de apărare comune. 

Integrarea drepturilor omului și a aspectelor care țin de gen a continuat să facă parte din 

procesul de planificare, punere în aplicare și evaluare a misiunilor și operațiilor PSAC. SEAE a 

instituit un grup operativ intern pentru integrarea drepturilor omului și a aspectelor care țin de gen 

în cadrul PSAC, pentru a reuni în mod periodic părțile interesate din toate serviciile relevante.  

Recomandările din raportul Consiliului din 2010 „Lecții și bune practici pentru integrarea 

drepturilor omului și a egalității de gen în misiunile civile și operațiile militare ale PSAC” 1 au 

rămas un punct de referință pentru acțiunea UE din acest domeniu, alături de recomandările 

specifice care își au originea în Planul de acțiune al UE privind drepturile omului și democrația.  

 

                                                 
1 Pentru lista completă, a se vedea documentul 17138/1/10 REV 1. 
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În iunie 2012, consilierii pentru drepturile omului și consilierii pentru problemele de gen din cadrul 

misiunilor și operațiilor PSAC au desfășurat reuniunea lor anuală, de această dată imediat după 

reuniunea anuală a statelor membre ale UE privind punerea în aplicare a RCSONU 1325. 

Reuniunea le-a permis să efectueze un schimb de bune practici și să facă recomandări practice 

privind modalitățile în care activitatea lor ar putea fi susținută în mod optim. În 2012, șaizeci la sută 

din misiunile civile și toate operațiile au inclus un consilier sau un formator pentru drepturile 

omului și/sau probleme de gen ca parte a personalului lor.  

 

Dezvoltarea modulelor de formare în domeniul drepturilor omului, al protecției copiilor și al 

chestiunilor ce țin de gen a continuat în cooperare cu institutele de formare din statele membre ale 

UE și grupurile societății civile, acestea trebuind să fie gata în 2013. Aceste module de formare 

anterioare desfășurării, bazate pe elemente standard de formare convenite de statele membre în 

2010, au în vedere personalul misiunilor și al operațiilor. S-au organizat în continuare sesiuni de 

formare orientate pentru ca personalul UE și al statelor membre să se familiarizeze cu 

angajamentele UE în domeniul drepturilor omului în cadrul PSAC, în special ca parte a programelor 

de formare ale CESA și SEAE.  

 

În conformitate cu planul de acțiune, în 2012 SEAE a început să dezvolte un sistem de alertă 

rapidă în caz de conflict, în cadrul căruia încălcările drepturilor omului sunt incluse în calitate de 

indicatori. Sistemul va consolida capacitatea SEAE de a identifica riscurile unor conflicte violente 

și opțiunile de acțiune timpurie din partea UE. Acesta va fi lansat în faza de pilot în opt țări din 

regiunea Sahel în prima parte a anului 2013. 
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În ceea ce privește cooperarea cu organizațiile internaționale, Comitetul director UE-ONU a realizat 

un schimb al celor mai bune practici privind integrarea drepturilor omului în cadrul 

gestionării crizelor cu ocazia reuniunii sale din noiembrie 2012. Dialogul UE-UA din noiembrie 

2012 a permis de asemenea un schimb de opinii cu privire la aceste aspecte.  

 

Societatea civilă a fost de asemenea implicată îndeaproape în activitatea UE în acest domeniu, în 

special prin participarea la reuniunea anuală a consilierilor pentru drepturile omului și probleme de 

gen și prin intermediul unor schimburi periodice de opinii la nivel de lucru, la Bruxelles și în 

teatrele de misiune și operații.  

 

În martie 2012, Consiliul și-a finalizat revizuirea documentului operațional „Punerea în aplicare a 

RCSONU privind femeile, pacea și securitatea în contextul misiunilor și operațiilor PSAC” 1, care a 

fost adoptat în 2008.  

                                                 
1 7109/12. Face trimitere a RCSONU 1325, astfel cum a fost consolidată prin RCSONU 1820, 

1888, 1889 și 1960. 



 
9431/13  alb/AA/cm 63 
ANEXĂ DG C   RO 

 

EUTM Somalia este o misiune de formare a UE destinată soldaților somalezi ca parte a 

procesului de reformă a sectorului de securitate aflat în desfășurare în Somalia. Misiunea este 

localizată în Uganda, având sediul central la Kampala și o tabără de formare la Bihanga. De la 

lansarea sa în 2010, EUTM Somalia a format circa 3 000 de soldați somalezi, care formează 

în prezent baza noilor forțe armate naționale somaleze.  

 

În plus față de formarea referitoare la îndatoririle soldaților, în programă există în permanență 

un modul privind drepturile omului și democrația. Subiectele care fac parte din acest modul 

includ: drepturile omului care au legătură cu îndatoririle unui soldat, drepturile copiilor, 

drepturile femeilor, conceptul de familie (în special în legătură cu persoanele strămutate în 

interiorul țării), sistemul democratic și rolul forțelor armate somaleze în Somalia democrată. 

Un total de 12 sesiuni, fiecare de câte două ore, au fost dedicate acestor subiecte. Modulul 

este obligatoriu pentru toți participanții la formare, independent de gradul sau specializarea 

acestora. Pentru validarea formării respective, în cadrul exercițiului final au fost incluse 

scenarii de încălcări ale drepturilor omului.  

 

Pe lângă educarea celor implicați în formare cu privire la principiile de bază, modulul privind 

drepturile omului și democrația induce de asemenea soldaților un spirit de mândrie și de 

apartenență (esprit de corps), care în prezent consideră protecția concetățenilor somalezi ca 

fiind principala lor misiune. Acesta a contribuit de asemenea la consolidarea coeziunii dintre 

diferitele unități care provin adesea din clanuri diferite. EUTM Somalia este angajată să ofere 

în continuare formare în domeniul drepturilor omului și democrație persoanelor din Somalia 

implicate în programul de formare și va depune toate eforturile necesare pentru actualizarea 

programei sale conform ultimelor evoluții, în special cele referitoare la Somalia. Următoarea 

etapă o reprezintă includerea respectării drepturilor omului în politicile forțelor armate 

naționale somaleze și crearea propriei lor capacități de formare interne. Toate aceste elemente 

sunt incluse în mandatul revizuit al EUTM Somalia. 
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13 Ancorarea drepturilor omului în activitățile de combatere a terorismului  

 

UE acordă o importanță deosebită garantării protecției depline și efective a drepturilor omului și a 

libertăților fundamentale în cadrul combaterii terorismului în Europa și în întreaga lume. 

Angajamentul strategic al Uniunii Europene, definit în Strategia de luptă împotriva terorismului, 

este extrem de clar în acest sens: „de a combate terorismul la nivel mondial, respectând totodată 

drepturile omului, și de a spori securitatea în Europa, permițând cetățenilor acesteia să trăiască într-

un spațiu de libertate, securitate și justiție”.  

 

Instituțiile UE și o serie de state membre au participat la o conferință privind „Procesul echitabil și 

respectarea garanțiilor procedurale în contextul luptei împotriva terorismului” organizată de 

Grupul operativ pentru implementarea strategiei de combatere a terorismului al ONU și de Biroul 

pentru drepturile omului al ONU la Bruxelles în iulie 2012. UE a reafirmat importanța garantării 

respectării drepturilor omului în contextul luptei împotriva terorismului.  

 

În martie 2012 la Copenhaga, președinția daneză a organizat un atelier privind lupta împotriva 

terorismului și drepturile omului, cu un accent deosebit asupra asistenței pentru consolidarea 

capacităților. Pentru a însoți atelierul, ministrul danez al afacerilor externe, coordonatorul UE al 

luptei împotriva terorismului și raportorul special al ONU pentru lupta împotriva terorismului și 

drepturile omului au publicat un articol de presă comun intitulat „Lupta împotriva terorismului și 

drepturile omului: două chestiuni indisociabile”. O serie de state membre și-au prezentat cele mai 

bune practici, precum documentul de orientări practice privind lupta împotriva terorismului și 

drepturile omului al Institutului danez pentru drepturile omului și orientările Regatului Unit privind 

drepturile omului în domeniul asistenței pentru securitatea și justiția din teritoriile de peste mări 1.  

                                                 
1 Aceste documente pot fi accesate la: 

http://eu2012.dk/en/Meetings/Conferences/Mar/~/media/Files/Conferences/Jan_Mar/counteri
ng%20terrorism/Draft%20Practical%20Guidance%20Paper%20on%20Counter-
Terrorism%20and%20Human%20Rights.pdf; și 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/35447/osja-
guidance-151211.pdf.  

http://eu2012.dk/en/Meetings/Conferences/Mar/~/media/Files/Conferences/Jan_Mar/countering%20terrorism/Draft%20Practical%20Guidance%20Paper%20on%20Counter-Terrorism%20and%20Human%20Rights.pdf
http://eu2012.dk/en/Meetings/Conferences/Mar/~/media/Files/Conferences/Jan_Mar/countering%20terrorism/Draft%20Practical%20Guidance%20Paper%20on%20Counter-Terrorism%20and%20Human%20Rights.pdf
http://eu2012.dk/en/Meetings/Conferences/Mar/~/media/Files/Conferences/Jan_Mar/countering%20terrorism/Draft%20Practical%20Guidance%20Paper%20on%20Counter-Terrorism%20and%20Human%20Rights.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/35447/osja-guidance-151211.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/35447/osja-guidance-151211.pdf
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UE a continuat să promoveze utilizarea sistemului de justiție penală în lupta împotriva 

terorismului și a oferit asistență unei serii de țări precum Pakistanul și țările din Sahel în vederea 

consolidării sistemelor lor de justiție penală pentru a permite cercetarea și urmărirea penală eficace 

a persoanelor suspectate de terorism, cu respectarea drepturilor omului și a statului de drept.  

 

UE a susținut grupul de lucru pentru justiția penală/statul de drept din cadrul Forumului global 

privind combaterea terorismului (FGCT).  Memorandumul de la Rabat privind bunele practici de 

combatere eficace a terorismului în sectorul justiției penale a fost adoptat cu ocazia reuniunii la 

nivel ministerial a FGCT de la Istanbul din iunie 2012. În plus, Înaltul Reprezentant a salutat 

propunerea de instituire a unui institut de formare în domeniul justiției și al statului de drept, care va 

dezvolta programe de formare privind utilizarea sistemului de justiție penală în vederea combaterii 

terorismului în conformitate cu drepturile omului pentru țările aflate în tranziție, în special în 

regiunea mediteraneană. 

 

În conformitate cu Comunicarea comună a Comisiei/Înaltului Reprezentant privind vecinătatea 

sudică din 2011, care a subliniat importanța sprijinului UE pentru democrație aprofundată, 

inclusiv statul de drept și reforma sectorului de securitate, UE a oferit în 2012 asistență țărilor sud-

mediteraneene pentru reforma cuprinzătoare a sectorului de securitate. În plus, UE a explorat 

modalitățile de dezvoltare a cooperării în domeniul combaterii terorismului cu organizațiile 

regionale precum Liga Statelor Arabe.  

 

UE a continuat dialogul detaliat bianual cu consilierul juridic al Departamentului de Stat al SUA 

privind dreptul internațional și lupta împotriva terorismului.  
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Adoptarea în decembrie 2011 de către Congresul SUA a National Defense Authorization Act 

(NDAA) a stârnit îngrijorare în UE din perspectiva compatibilității acestuia cu dreptul 

internațional, în special detenția militară obligatorie a anumitor persoane străine suspecte de 

terorism și detenția fără termen și fără proces a persoanelor suspectate de terorism. UE și statele 

membre ale acesteia au transmis observații administrației SUA în prima parte a anului 2012, pe 

durata elaborării normelor de punere în aplicare a NDAA.  

 

La 11 septembrie 2012, Parlamentul European a adoptat o Rezoluție referitoare la presupusa 

folosire a unor țări europene de către CIA pentru transportarea și deținerea ilegală de 

prizonieri. În răspunsul său, Comisia Europeană a subliniat faptul că practici precum „predările” 

reprezintă o încălcare gravă a mai multor drepturi fundamentale, iar lupta împotriva terorismului 

nu ar putea justifica astfel de practici inacceptabile. Comisia a subliniat că statele membre în 

cauză sunt cele care trebuie să înceapă sau să continue cercetări detaliate, independente și 

imparțiale pentru a stabili adevărul.  
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14 Asigurarea drepturilor omului ca fundament al dimensiunii externe a acțiunilor în spațiul 

de libertate, securitate și justiție (LSJ)  

La 19 iunie 2012, Comisia a adoptat o Strategie a UE pentru perioada 2012 – 2016 în vederea 

eradicării traficului de persoane 1, care completează Directiva 2011/36/UE privind prevenirea și 

combaterea traficului de persoane. Implementarea strategiei va fi monitorizată de Comisia 

Europeană și mai precis de Biroul coordonatorului UE pentru combaterea traficului de persoane. 

Strategia acordă o atenție deosebită dimensiunii externe a traficului de persoane și importanței 

cooperării cu țările terțe. Aceasta subliniază de asemenea rolul-cheie al societății civile, inclusiv 

participarea organizațiilor societății civile la mecanismele naționale și transnaționale de sesizare și 

prevede instituirea unei platforme a UE a organizațiilor societății civile care activează în domeniul 

protecției victimelor și al asistenței acordate acestora, în statele membre și în țările terțe selectate.   

 

În octombrie 2012, Consiliul European a adoptat concluzii 2 care salută strategia și reafirmă 

hotărârea statelor membre de a combate traficul de persoane.  

  

În plus, la 6 decembrie Consiliul Justiție și Afaceri Interne a adoptat cel de al doilea raport de 

punere în aplicare în temeiul Documentului orientat către acțiune privind consolidarea dimensiunii 

externe în ceea ce privește combaterea traficului de persoane din 2009.  Acest raport include o listă 

de țări și regiuni cu care UE ar trebui să dezvolte parteneriate mai concrete și să identifice domenii 

specifice de cooperare. Cooperarea cu țările prioritare va urmări consolidarea capacităților, inclusiv 

prin formare și educare, și va lua în considerare situația drepturilor omului din țara prioritară în 

cauză. Lista țărilor și regiunilor prioritare va fi actualizată la intervale periodice. 

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

affairs/doc_centre/crime/docs/trafficking_in_human_beings_eradication-2012_2016_en.pdf  
2 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/133202.pdf  

http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/trafficking_in_human_beings_eradication-2012_2016_en.pdf
http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/trafficking_in_human_beings_eradication-2012_2016_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/133202.pdf
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15 Asigurarea promovării drepturilor omului în cadrul dimensiunii externe a ocupării forței 

de muncă și a politicii sociale  

 

Standardele de bază în materie de muncă ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM) sunt 

cuprinse în cele opt convenții fundamentale ale acesteia. UE promovează ratificarea și punerea în 

aplicare efectivă a acestora prin intermediul cooperării cu OIM, inclusiv prin participarea la 

discuția aflată în curs de desfășurare referitoare la standardele în materie de muncă și la activitatea 

organismelor de supraveghere ale OIM. În același timp, în cadrul dimensiunii externe a politicii sale 

în domeniul ocupării forței de muncă și a  politicii sociale, UE promovează principiile unor condiții 

de muncă decente, inclusiv respectarea convențiilor fundamentale ale OIM, în relația cu țările 

partenere, prin intermediul dialogurilor de politică bilaterale și regionale și al punerii în aplicare a 

unor proiecte de asistență pentru dezvoltare. 

Eforturile comune depuse în ultimii ani de OIM și de comunitatea internațională, inclusiv de UE, au 

contribuit la producerea de schimbări în Birmania/Myanmar în ceea ce privește punerea în aplicare 

a Convenției OIM privind munca forțată (Nr. 29). Progresele înregistrate de țara respectivă au fost 

recunoscute de Conferința internațională a muncii în iunie 2012. 

La nivel global, liderii G20 care s-au reunit la Los Cabos, Mexic, în iunie 2012, au subliniat că 

reformele structurale care respectă pe deplin principiile fundamentale și drepturile la locul de 

muncă pot juca un rol important în impulsionarea creșterii economice, a oportunităților în materie 

de ocupare a forței de muncă și a mobilității.  

La nivel regional, standardele fundamentale ale OIM în domeniul muncii au fost discutate în cadrul 

forumului coeziunii sociale UE-CELAC (Comunitatea Statelor Latino-Americane și Caraibiene), 

desfășurat în Argentina în perioada 15-16 octombrie 2012 și al celei de a patra reuniuni ministeriale 

a miniștrilor muncii și ocupării forței de muncă ai ASEM, care a avut loc la Hanoi, Vietnam, în 

perioada 25-26 octombrie 2012.  
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În 2012, UE a dezbătut drepturile lucrătorilor și punerea în aplicare eficace a convențiilor 

fundamentale ale OIM deja ratificate cu țări precum Columbia, Georgia (în ambele cazuri cu privire 

la Convenția nr. 87 privind libertatea de asociere și Convenția nr. 98 privind dreptul de negociere 

colectivă) și cu Uzbekistan (Convenția nr. 182 privind cele mai grave forme ale muncii copiilor).  

Politica europeană de vecinătate (PEV) a subliniat necesitatea unor noi eforturi în vederea ratificării 

și/sau a punerii în aplicare eficace a convențiilor fundamentale ale OIM. Acest lucru a fost reflectat 

de noile planuri de acțiune în domeniul PEV convenite în 2012, de exemplu cadrul relațiilor cu 

Marocul, Tunisia și Iordania (cel din urmă intrând în vigoare în octombrie 2012).  

UE participă de asemenea în mod activ la procesul Rio+20 și la acțiunile ulterioare acestuia, 

susținând condiții de muncă decente pentru toți, inclusiv crearea de locuri de muncă, garanții 

privind drepturile la locul de muncă, protecția socială și dialogul social. Uniunea a examinat de 

asemenea modalitățile optime de integrare a protecției sociale, un element important al politicii de 

dezvoltare a UE, în cadrul agendei de dezvoltare post-2015.  

În plus, a existat susținere pentru un dialog de politică în țările în curs de dezvoltare în domeniile 

indicatorilor privind condițiile decente de muncă, protecției sociale, securității și sănătății la locul 

de muncă și al efectelor comerțului asupra ocupării forței de muncă, prin intermediul a patru 

proiecte comune de gestionare încheiate în ultima parte a anului 2012/prima parte a anului 2013. 

Acestea au inclus platforme pentru dialog politic, precum și îmbunătățirea capacităților părților 

interesate de la nivel guvernamental și ale partenerilor sociali. 

Punerea în aplicare eficace a convențiilor fundamentale ale OIM a fost de asemenea promovată prin 

intermediul asistenței pentru dezvoltare. În acest cadru, în 2010 a fost lansată o cerere de propuneri 

„Combaterea muncii copiilor” în cadrul programului tematic „Investiții în capitalul uman” al 

Instrumentului de cooperare pentru dezvoltare (ICD), care finanțează activități precum: 
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- promovarea unui dialog de politică eficace care să urmărească eradicarea muncii copiilor, 

reintegrarea victimelor într-un sistem de învățământ cu program normal și în societate; 

- sprijinirea parteneriatelor și a creării de rețele între părțile interesate cheie, în special actorii 

nestatali și sectorul privat; 15 proiecte în 12 țări partenere diferite au fost selectate pentru a 

primi fonduri în valoare totală de 11 milioane de euro. În plus, în contextul susținerii educației 

și a eradicării muncii copiilor, două programe de țară bilaterale din Bangladesh au primit în 

total 20 de milioane de euro. 

Alte proiecte bilaterale de asistență lansate în cadrul diferitelor instrumente financiare urmăresc de 

asemenea promovarea standardelor fundamentale ale OIM în domeniul muncii: 

- un proiect cu un buget de 10 milioane de euro din partea Instrumentului de cooperare pentru 

dezvoltare (ICD) pentru finanțarea inițiativelor sociale din sectorul minier din Bolivia. 

Activitățile relevante includ: îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru femei, sprijinirea 

acestora în găsirea unor oportunități prin care să-și susțină familiile și prevenirea muncii 

copiilor în sectorul minier. Dezvoltarea capacităților și formarea cu privire la cadrul juridic și 

standardele din domeniul muncii sunt de asemenea incluse.  

- un proiect finanțat prin sprijin bugetar în valoare de 35 de milioane de euro de către 

Instrumentul european de vecinătate și parteneriat (IEVP) de promovare a egalității de gen în 

Maroc. O componentă specifică privește recrutarea echitabilă și integrarea femeilor în locuri 

de muncă în cadrul instituțiilor publice. 
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V PUNEREA ÎN APLICARE A PRIORITĂȚILOR UE ÎN DOMENIUL DREPTURILOR OMULUI  

 

16 Abolirea pedepsei cu moartea 

 

UE are o poziție fermă și principială împotriva pedepsei cu moartea și este un actor-cheie în 

campania pentru abolirea acesteia în întreaga lume. UE consideră că abolirea pedepsei capitale ar 

consolida demnitatea umană și dezvoltarea progresivă a drepturilor omului. Orientările UE 

privind pedeapsa cu moartea, revizuite în 2008, rămân un instrument esențial pentru o acțiune 

sistematică în țările din afara UE și vor fi actualizate în 2013.  

 

De-a lungul anului 2012, UE a continuat să își afirme opoziția față de pedeapsa cu moartea și a 

folosit toate instrumentele diplomatice disponibile pentru a promova abolirea acesteia. Acțiunea în 

direcția abolirii la nivel mondial reprezintă una din prioritățile de vârf ale Cadrului strategic și 

Planului de acțiune privind drepturile omului și democrația.  

 

Pentru a marca Ziua europeană împotriva pedepsei cu moartea și Ziua mondială împotriva 

pedepsei cu moartea la 10 octombrie, UE și Consiliul Europei au prezentat o declarație comună în 

care își reafirmă opoziția față de recurgerea la pedeapsa capitală în toate circumstanțele, precum și 

angajamentul lor față de abolirea pedepsei cu moartea în întreaga lume. Înaltul Reprezentant a dat 

publicității o declarație de presă în care arăta că „Pedeapsa cu moartea nu poate nici să anuleze 

infracțiunea pe care dorește să o sancționeze, nici să ușureze pierderea victimei. Ar trebui să fie o 

relicvă a trecutului”. Delegațiile UE din întreaga lume au comemorat ocazia prin organizarea a 

numeroase seminarii, conferințe de presă, expoziții și evenimente (la Geneva, în India, Japonia, 

Taiwan, Guatemala, Kenya, Iordania, Gambia, Hong Kong, Kazahstan, Republica Congo, Belarus, 

Etiopia etc.). 



 
9431/13  alb/AA/cm 72 
ANEXĂ DG C   RO 

UE a salutat anunțul privind abolirea pedepsei cu moartea în Connecticut la 25 aprilie 2012. În 

prezent șaptesprezece state ale SUA au abolit pedeapsa capitală. UE a salutat de asemenea 

ratificarea celui de al doilea Protocol facultativ la Pactul internațional cu privire la drepturile civile 

și politice (PIDCP) de către parlamentul mongol (13 ianuarie 2012), precum și aderarea la același 

instrument de către guvernul Beninului (12 iulie 2012). Pe de altă parte, UE a deplâns continuarea 

utilizării pedepsei cu moartea în alte locuri din SUA și din lume. Atenția s-a concentrat mai ales 

asupra Iranului, Irakului, Chinei și SUA, dar au fost făcute declarații și au fost întreprinse demersuri 

în multe alte țări, în temeiul standardelor minime definite de dreptul internațional și de Orientările 

UE privind pedeapsa cu moartea. UE a deplâns de asemenea reluarea execuțiilor în Japonia, India și 

Taiwan.  

 

UE a continuat să se opună pedepsei cu moartea în toate forumurile relevante, în special ONU, 

OSCE și Consiliul Europei. Prin activități extinse de lobby și de informare, UE alături de statele 

sale membre și de țări cu opinii similare au participat în mod activ la alianța transregională de 

promovare a Rezoluției Adunării generale a ONU nr. 67/176 (20 decembrie 2012) care solicită un 

moratoriu privind utilizarea pedepsei cu moartea. Rezoluția a fost adoptată cu un număr de voturi 

pentru fără precedent, 111 - o creștere în comparație cu rezoluțiile similare din 2007, 2008 și 2010 - 

41 de voturi împotrivă și 34 de abțineri. Acțiunea 16 litera (a) din cadrul Planului de acțiune 

privind drepturile omului și democrația a fost prin urmare îndeplinită.  

 

UE a pronunțat un total de opt declarații în cadrul Consiliului permanent al OSCE în cursul anului 

2012. Cinci dintre acestea au privit cazuri individuale de aplicare a pedepsei cu moartea în SUA, 

UE exprimându-și cu această ocazie regretul profund pentru planificarea sau aducerea la îndeplinire 

a execuțiilor. UE a cerut de asemenea statelor participante OSCE să susțină Rezoluția AG a ONU 

care solicită un moratoriu global privind utilizarea pedepsei cu moartea. În sfârșit, UE a dat 

publicității o declarație cu ocazia Zilei europene împotriva pedepsei cu moartea și a Zilei mondiale 

împotriva pedepsei cu moartea la 10 octombrie 2012 prin care a atras atenția asupra a două execuții 

planificate în SUA.  
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Prin intermediul Instrumentului european pentru democrație și drepturile omului (IEDDO) UE este 

principalul contributor la activitățile organizațiilor societății civile din întreaga lume care încearcă 

să obțină abolirea pedepsei cu moartea. Abolirea pedepsei cu moartea este o prioritate tematică care 

intră sub incidența obiectivului 3 din cadrul instrumentului. Începând cu 2007, IEDDO a alocat 

aproape 20 de milioane de euro pentru 35 de proiecte care urmăresc restricționarea utilizării 

pedepsei cu moartea, instituirea unui moratoriu și abolirea acesteia. În prezent IEDDO susține 16 

proiecte de abolire din întreaga lume. Respectivele proiecte au fost selectate pentru a se ajunge la un 

echilibru al activităților din toate regiunile unde pedeapsa cu moartea este încă utilizată, precum 

SUA, o serie de țări africane, China, India și Taiwan. Raportul „Delivering on Death Penalty 

(Eradicarea pedepsei cu moartea)”, disponibil la www.eidhr.eu/library oferă o imagine 

cuprinzătoare a acțiunilor finanțate prin IEDDO pentru a sprijini combaterea pedepsei cu moartea la 

nivel global.  

 

Lista bunurilor supuse controlului la export stabilită de Regulamentul (CE) nr. 1236/2005 privind 

comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală sau 

tortura a fost modificată de Comisia Europeană în decembrie 2011 pentru a acoperi tiopentalul 

sodic și substanțe similare utilizate în injecțiile letale. În plus, Regulamentul (CE) nr. 1236/2005 

este în prezent în curs de revizuire pentru a evalua dacă ar putea fi necesare măsuri suplimentare 

pentru a asigura faptul că operatorii economici din UE nu se implică în activități comerciale care fie 

promovează, fie facilitează în alt mod pedeapsa capitală în țări străine. 
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UE a monitorizat îndeaproape cazul lui Daniel Cook, cetățean al SUA condamnat la moarte în 

Arizona în 1988. Daniel Cook a fost condamnat pentru uciderea colegilor săi Kevin Swaney și 

Carlos Cruz-Ramos. UE a intervenit la 6 iulie 2012 și a cerut autorităților din Arizona să comute 

sentința lui Cook pe motivul unei boli mentale diagnosticate.  

Cook a fost executat la 8 august 2012. Înaltul Reprezentant/Vicepreședintele Ashton a dat 

publicității o declarație prin care și-a exprimat „regretul profund” cu privire la execuție și a 

reamintit faptul că UE solicitase comutarea sentinței „pe baza faptului că dl. Cook suferea de o 

boală mentală severă”. 

 

17 Eradicarea torturii și a altor tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante  

 

În conformitate cu Orientările UE privind tortura, Uniunea Europeană este angajată în mod ferm 

în direcția susținerii interzicerii absolute a torturii și a tratamentelor crude, inumane și degradante. 

UE utilizează toate formele posibile de diplomație și asistență pentru cooperare pentru a eradica 

tortura și oferă sprijin financiar organizațiilor societății civile din întreaga lume care activează 

pentru prevenirea torturii și pentru a oferi asistență victimelor torturii. Pe parcursul anului 2012, UE 

a continuat să intervină în cazuri individuale - în mod public sau confidențial - într-o serie de țări. 

UE a evocat permanent chestiunea torturii și a relelor tratamente în dialogurile sale periodice 

privind drepturile omului cu țările din afara UE. UE a făcut o serie de declarații legate de tortură, 

inclusiv în cadrul forumurilor multilaterale precum ONU și OSCE și a examinat căi și mijloace 

pentru o coordonare mai bună cu Comitetul contra torturii al ONU (UN CAT) și Subcomitetul 

privind prevenirea torturii (SPT) al ONU. 
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În declarația sa dată publicității cu ocazia Zilei internaționale pentru sprijinirea victimelor 

torturii, la 26 iunie 2012, UE a solicitat tuturor statelor să introducă o interdicție absolută și 

necondiționată a torturii, a subliniat necesitatea adoptării unei abordări care să țină seama de 

chestiunea genului în lupta împotriva torturii și a altor tratamente sau pedepse crude, inumane sau 

degradante, acordând o atenție specială violenței bazate pe gen. UE a îndemnat toate statele să 

devină parte la Convenția ONU împotriva torturii (CAT) și la protocolul opțional la aceasta 

(OPCAT). În 2012, Laos, Nauru și Emiratele Arabe Unite au semnat OPCAT. Declarația UE a 

subliniat de asemenea importanța pe care o acordă rolului ONU, Consiliului Europei și OSCE în 

combaterea torturii și susținerea victimelor și și-a arătat aprecierea pentru eforturile neobosite a 

numeroase ONG-uri și persoane care acționează pentru prevenirea torturii și ușurarea suferințelor 

victimelor.  

 

În timpul celei de a 67-a sesiuni a Adunării generale a ONU (AG a ONU), statele membre ale UE 

au sprijinit în comun o rezoluție care condamnă toate formele de tortură și alte tratamente sau 

pedepse cu cruzime, inumane sau degradante, inclusiv prin intimidare. Rezoluția, prezentată de 

Danemarca, a fost adoptată prin consens. Astfel, Adunarea generală a ONU a condamnat orice 

încercare de legalizare, autorizare sau acceptare a torturii în orice circumstanțe, inclusiv din motive 

de securitate națională sau prin hotărâri judiciare, și a îndemnat statele să asigure tragerea la 

răspundere pentru orice astfel de act.  
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În martie 2012, Consiliul a actualizat Orientările UE privind tortura și alte tratamente sau 

pedepse crude, inumane sau degradante. Textul modificat evidențiază legătura dintre respectivele 

orientări și celelalte orientări ale UE din domeniul drepturilor omului. Susținerea mecanismelor 

internaționale și regionale relevante este subliniată în mod repetat, inclusiv acțiunile ulterioare 

„adecvate” recomandărilor acestora, care să cuprindă toate elementele esențiale: prevenire, 

reabilitare și combaterea impunității. Alte adăugiri importante sunt accentul asupra interzicerii 

torturii și a relelor tratamente în cadrul combaterii terorismului, precum și eforturile sporite de 

abordare a discriminării în lupta împotriva torturii și a relelor tratamente.  

 

Angajamentul UE în direcția combaterii torturii implică de asemenea finanțarea de proiecte anti-

tortură gestionate de grupuri ale societății civile din lumea întreagă. În iunie 2012 a fost lansată în 

cadrul IEDDO o cerere globală de propuneri intitulată „Combaterea impunității”. Cu un buget de 

16,2 milioane de euro, aceasta urmărește să susțină acțiunea societății civile împotriva torturii și a 

altor tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante, axându-se pe o abordare care 

integrează prevenirea, reabilitarea și răspunderea. Temele alese în cadrul cererilor globale de 

propuneri sunt destinate consolidării politicii UE, îndeosebi punerea în aplicare a Orientărilor UE 

privind tortura, adoptate de Consiliul Uniunii Europene în 2001 și revizuite în 2008 și 2012. 

Finanțarea substanțială acordată proiectelor în 2012 a contribuit la creșterea conștientizării la nivel 

global cu privire la cauzele primare ale torturii și la îmbunătățirea capacității funcționarilor publici 

de a preveni și de a aborda tortura și relele tratamente și de a sprijini reabilitarea victimelor torturii.  
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18 Sprijinirea eficace a apărătorilor drepturilor omului  

 

Apărătorii drepturilor omului sunt parteneri-cheie ai UE în activitatea de protejare și promovare a 

drepturilor omului la nivel global. După cum s-a demonstrat prin Orientările UE privind 

apărătorii drepturilor omului din 2004, UE este o susținătoare fermă a tuturor celor care în mod 

curajos monitorizează drepturile omului și depun eforturi pentru a aborda încălcările acestora.  

 

Munca acestor activiști este cu atât mai importantă într-un context care, în multe locuri, devine din 

ce în ce mai ostil promovării drepturilor omului. Campanii calomnioase împotriva ONG-urilor, 

restricții ale accesului la finanțare străină și amenințări și violențe ale actorilor nestatali la adresa 

societății civile sau supravegherea guvernamentală reprezintă numai câteva exemple ale 

dificultăților cu care se confruntă apărătorii drepturilor omului în activitatea lor zilnică. Hărțuirea 

apărătorilor drepturilor funciare și a activiștilor în domeniul drepturilor omului care se ocupă de 

chestiuni de mediu și atacurile împotriva acestora reprezintă o tendință foarte îngrijorătoare.  

 

În 2012, Orientările privind apărătorii drepturilor omului au continuat să fie un punct de referință 

central pentru relațiile cu țările partenere la toate nivelurile, precum și pentru acțiunea UE în cadrul 

forumurilor multilaterale din domeniul drepturilor omului. În cadrul celor 25 de dialoguri privind 

drepturile omului, a fost ridicată mai ales problema cazurilor care implicau apărători individuali ai 

drepturilor omului. UE a dat de asemenea publicității 19 declarații locale, 17 declarații ale ÎR/VP și 

11 demersuri dedicate în mod specific situației apărătorilor drepturilor omului, care au abordat, între 

altele, cazurile foarte mediatizate ale lui Malala Yousafzai în Pakistan, Nabeel Rajab și Abdulhadi 

al-Khawaja în Bahrain și Ales Bialatski în Belarus.  
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Misiunile UE din țările terțe au continuat să joace un rol central în transpunerea orientărilor privind 

apărătorii drepturilor omului în acțiuni concrete. Diplomații UE au întreprins diverse acțiuni de 

susținere a apărătorilor drepturilor omului, inclusiv monitorizarea proceselor (cazul Hilala 

Mammadov în Azerbaidjan) și vizite la fața locului (vizita ambasadorilor UE la San Luis Potosí în 

Mexic și a consilierilor politici ai UE la Baja California și Michoacán). Reuniunile anuale între 

apărătorii drepturilor omului și diplomații UE au devenit o practică consacrată. Au fost numiți 97 de 

ofițeri de legătură ai UE pentru apărătorii drepturilor omului, dintre care 92 își au sediul în cadrul 

delegațiilor UE. 

 

În ceea ce privește dimensiunea multilaterală, UE a fost implicată în coordonarea reuniunilor cu 

alte organizații internaționale și cu alți deținători de mandat (inclusiv Consiliul Europei, ONU și 

OSCE) care acționează în domeniul apărătorilor drepturilor omului.  

 

În 2012, eforturile de creare a unei inițiative a UE pentru transferul temporar al apărătorilor 

drepturilor omului care au nevoie urgentă de protecție au luat amploare. În februarie 2012, 

Comisia a publicat un studiu care inventariază inițiativele existente în interiorul și în afara Europei 

și formulează recomandări privind valoarea adăugată potențială a unui sistem de transfer temporar 

al UE pentru apărătorii drepturilor omului aflați în pericol. Obiectivul principal ar fi crearea unei 

interfețe flexibile dar stabile între inițiativele existente, apărătorii drepturilor omului, statele 

membre, Comisie și SEAE pentru a coordona susținerea, a inventaria resursele, a oferi consultanță 

juridică, a facilita schimbul celor mai bune practici și a acoperi orice lacune existente în privința 

protecției. Pentru faza pilot, în 2012-2013, s-a alocat 1 milion de euro în cadrul programului anual 

de acțiune al IEDDO. Se așteaptă ca sistemul să devină operațional în 2013. 
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Fonduri IEDDO importante sunt alocate pentru a sprijini apărătorii drepturilor omului. Cea mai 

mare parte a acestui sprijin a fost direcționată către apărătorii drepturilor omului prin intermediul 

ONG-urilor specializate, inclusiv în situații de urgență. Raportul „Delivering on Human Rights 

Defenders (Sprijinirea apărătorilor drepturilor omului)”, disponibil la www.eidhr.eu/library, oferă o 

imagine de ansamblu a acțiunilor finanțate de IEDDO la nivel mondial. Proiectele IEDDO susțin o 

gamă largă de proiecte care asigură o acoperire cuprinzătoare a apărătorilor drepturilor omului aflați 

în situații de risc, fie prin intermediul unor proiecte care se adresează unor regiuni specifice, fie al 

unor proiecte care se adresează unor grupuri specifice de apărători aflați în pericol, precum ziariști, 

avocați, femei, activiști în domeniul mediului, populații indigene, LGBTI sau apărători ai 

drepturilor omului din domeniile economic și social. În plus, Comisia Europeană menține un pachet 

financiar care îi permite să acorde în mod direct apărătorilor drepturilor omului granturi urgente ad-

hoc de până la 10 000 de euro. Până la sfârșitul anului 2012, au fost alocate peste 80 de granturi cu 

o valoare totală de 655 500 de euro. Acestea au permis acordarea de sprijin direct pentru mai mult 

de 300 de apărători ai drepturilor omului aflați în situație de risc în peste 20 de țări. Această 

finanțare poate sprijinii apărătorii (individuali și/sau organizații) în moduri diferite, prin furnizarea 

de ajutor medical, acoperirea cheltuielilor judiciare, achiziționarea de material de securitate pentru 

locuințe și birouri, permițând transferul urgent al activiștilor aflați în pericol și prin sprijinirea 

familiilor apărătorilor încarcerați sau decedați. 

 

Parlamentul European este, de asemenea, un susținător deschis al apărătorilor drepturilor omului. În 

special, Subcomisia pentru drepturile omului (DROI) invită adesea apărători ai drepturilor omului 

pentru a lua cuvântul. Începând cu 1988, Premiul Saharov pentru libertatea de gândire al 

Parlamentului European a premiat persoane excepționale care combat intoleranța, fanatismul și 

opresiunea, în circumstanțe deosebit de dificile. În decembrie 2012, premiul a fost acordat iranienilor 

Nasrin Sotoudeh, un apărător al drepturilor omului și avocat încarcerat, și Jafar Panahi, un regizor a 

cărui operă atrage atenția asupra dificultăților cu care se confruntă populația săracă a Iranului. 

http://www.eidhr.eu/library
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Un grant cu valoare redusă pentru apărătorii drepturilor omului: 
 
Democratic Voice of Burma (DVB) este una dintre puținele rețele media independente active în 

Myanmar/Birmania și a difuzat știri independente în țară pe o perioadă mai mare de 10 ani. Ziariștii 

acesteia au jucat un rol crucial în demascarea abuzurilor și a represiunii care au tulburat țara. Mulți 

ziariști din Myanmar/Birmania au plătit scump angajamentul lor și au petrecut perioade lungi în spatele 

gratiilor. În martie 2012, IEDDO a furnizat un grant urgent de 10 000 de euro pentru nouă ziariști DVB 

care fuseseră eliberați în urma amnistiei din ianuarie. Aceste fonduri au permis îngrijirea medicală de 

urgență pentru a-i ajuta să se refacă după condițiile aspre din detenție. Fondurile le-au permis, de 

asemenea, să își reia activitatea în acest moment crucial al tranziției din Myanmar/Birmania. 

 

Studiu de caz: Filipine: monitorizarea procesului unui apărător al drepturilor omului 
 
Dl Temogen Tulawie este fostul președinte provincial al Consorțiului societății civile Bangsamoro 

(Consortium of Bangsamoro Civil Society - CBCS), o coaliție de organizații ale societății civile din 

provincia Sulu și a sprijinit înființarea unei organizații locale de apărare a drepturilor comunităților 

musulmane afectate de operațiile militare.  

 

La 22 iulie 2009, Tulawie a fost acuzat de instanța regională din Jolo de „multiple frustrated 

murder” (tentativă de omor multiplu în urma căreia nu s-a produs infracțiunea, din motive 

independente de voința autorului) și „tentativă de omor”. Acuzațiile împotriva acestuia se referă la 

un atac cu bombă în Patikul, Sulu, la 13 mai 2009, în care au fost rănite douăsprezece persoane, 

inclusiv guvernatorul provinciei Sulu, Abdusakur Tan. Potrivit informațiilor ONG-urilor, probele 

împotriva lui Tulawie se întemeiază pe mărturisirile forțate din partea a doi presupuși complici. La 

13 ianuarie 2012, Tulawie, care se ascundea, a fost arestat în Davao City. La 23 august 2012, Curtea 

Supremă a hotărât că procesul ar trebui să fie strămutat la instanța regională din Manila.  

 

Ofițerul de legătură al UE din cadrul delegației din Filipine l-a vizitat pe dl Tulawie în închisoarea 

din Davao City, a participat la o întâlnire în legătură cu cazul cu avocații apărării, cu ONG-uri din 

domeniul drepturilor omului și cu membrii familiei și l-a vizitat pe judecătorul din cadrul instanței 

regionale din Davao pentru a cere informații privind pașii următori și pentru a arăta sprijinul UE 

pentru apărătorul drepturilor omului, cu respectarea deplină a sistemului de justiție al țării.  
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19 Promovarea și protecția drepturilor copilului  
 

Copiii  
 
Promovarea și protecția drepturilor copilului rămân o prioritate pentru UE. În 2012, UE a desfășurat 

o campanie globală de lobby pentru promovarea ratificării celor două protocoale opționale la 

Convenția cu privire la drepturile copilului, precum și Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai 

grave forme ale muncii copiilor. 

 

În februarie 2012, UE a lansat o revizuire a Orientărilor UE pentru promovarea și protecția 

drepturilor copilului. Statele membre, instituțiile UE, organizații internaționale și regionale și 

ONG-uri au participat la o conferință pe această temă. Se preconizează că procesul de revizuire va 

fi finalizat în 2013.  

 

Pe lângă aceasta, în octombrie 2012, UE împreună cu UNICEF și Salvați Copiii au organizat un 

curs de formare de două zile pe tema drepturilor copilului pentru un număr de aproximativ 30 de 

persoane din instituțiile UE și din statele membre. 

 

Prin intermediul IEDDO, Comisia Europeană a alocat pentru perioada 2007-2013 o sumă indicativă 

de 11 milioane de euro pentru a sprijini proiectele societății civile privind drepturile copilului. 

Proiectele sunt puse în aplicare în toată lumea pentru protecția și promovarea drepturilor copilului.  
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Comisia Europeană a oferit sprijin suplimentar programelor societății civile din întreaga lume în 

cadrul programului tematic „Investiții în capitalul uman”. Prin intermediul acestui instrument, UE și 

UNICEF au finanțat, de asemenea, un proiect referitor la îmbunătățirea ratelor de înregistrare a 

nașterilor în Nigeria, Burkina Faso, Myanmar, Mozambic, Uganda, Kiribati, Vanuatu și Insulele 

Solomon. Garantarea înregistrării nașterilor va permite mult mai multor copii să aibă acces la 

asistență medicală, la școlarizare și să voteze la alegeri atunci când ajung la vârsta potrivită.  

 

În 2012 UE și UNICEF și-au unit, de asemenea, forțele pentru a combate subnutriția în cinci țări 

din Asia și în patru țări din Africa și pentru a oferi programe educaționale de urgență în Iordania, în 

beneficiul refugiaților sirieni și al copiilor din comunitățile gazdă.  

 

Programul Investiții în capitalul uman a furnizat, de asemenea, 41 de milioane de euro pentru 

finanțarea unei cereri globale de propuneri lansate la sfârșitul anului 2012, cu obiectivul de a 

eradica violența împotriva copiilor. În plus, în conformitate cu Cadrul strategic și Planul de acțiune 

ale UE privind drepturile omului și democrația, UE a inițiat pregătirea unei campanii specifice 

referitoare la aspectul violenței împotriva copiilor.  

 

De asemenea, UE a discutat drepturile copiilor, în special  justiția pentru minori, în dialoguri 

politice cu țări terțe (de exemplu, Rusia, Israel/Palestina, Republica Moldova, Brazilia). Împreună 

cu grupul țărilor din America Latină, UE a negociat Rezoluția anuală privind drepturile copilului în 

cadrul Consiliului pentru Drepturile Omului și al celei de a 67-a Adunări generale a ONU, care s-a 

axat în mod specific pe copiii aparținând populațiilor indigene.  

http://europa.eu/legislation_summaries/development/general_development_framework/r12547_en.htm
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UE a stabilit drepturile copiilor ca o prioritate în peste 60 de strategii de țară privind drepturile 

omului din întreaga lume. 

 

Copiii în conflictele armate (CCA) 

 

O evaluare realizată în 2012 a asistenței pentru copiii afectați de conflictele armate a arătat că 

contribuțiile combinate din partea UE și a statelor membre au totalizat aproape 300 de milioane de 

euro în perioada 2008-2012. Acestea au inclus sprijin pentru reabilitarea și reintegrarea copiilor din 

țările care provoacă îngrijorare înscrise pe lista Secretarului General al ONU. De exemplu, UE a 

colaborat cu UNICEF și cu OIM pentru a reintegra foști copii-soldați în Myanmar/Birmania.  

 

În 2012 a fost lansată o nouă rubrică bugetară multianuală a UE dedicată în mod specific 

copiilor afectați de conflicte. Întrucât Premiul Nobel pentru pace a fost acordat UE pentru 

contribuția sa timp de peste șase decenii la promovarea păcii și reconcilierii, a democrației și a 

drepturilor omului în Europa, UE a decis să utilizeze banii primiți pentru a ajuta copiii afectați de 

conflicte. Comisia Europeană a acordat o sumă egală cu premiul în bani, acordând o sumă totală de 

2 milioane de euro pentru a sprijini proiectele umanitare din domeniul educației în situații de 

urgență. Două cereri suplimentare de propuneri de proiecte au fost lansate în 2012 în cadrul 

Instrumentului de stabilitate și al programului Investiții în capitalul uman.  
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În iulie 2012, Comitetul politic și de securitate a discutat despre cum se procedează în cazul celor 

care încalcă în mod persistent drepturile copilului, precum și aspecte legate de protecția copiilor în 

Siria, în prezența reprezentantului special de atunci al Secretarului General al ONU, 

Coomaraswamy. 

UE a luat măsuri suplimentare pentru a integra protecția copilului în operațiile de gestionare a 

crizelor. De exemplu, UE a acordat atenția cuvenită aspectelor legate de protecția copilului în 

cadrul conflictelor armate aflate în curs de desfășurare, inclusiv cele din Siria și din Mali. În ceea ce 

privește Siria, UE a solicitat protejarea grupurilor vulnerabile, inclusiv a copiilor, în concluziile 

Consiliului din octombrie și decembrie 2012.  

În decembrie 2012, UE a purtat discuții la nivel de expert cu UNICEF, DPKO, biroul 

reprezentantului special al ONU pentru copii afectați de conflictele armate și NATO referitoare la 

modulul propus de formare anterioară desfășurării în domeniul protecției copilului, care a fost 

pregătit în colaborare cu Salvați Copiii. Modulul ar trebui să fie finalizat în 2013. 

În noiembrie 2012 au fost organizate două evenimente în cadrul Parlamentului European: un 

seminar DROI privind drepturile copilului cu ocazia Anului doctorului Korczak, sărbătorit în 

Polonia în 2012, și un atelier privind copiii și conflictele armate organizat de deputatul în PE 

Cashman.  

 

Munca copiilor  

 

În 2012, UE a pus în aplicare 15 proiecte pentru a preveni munca copiilor, cu o finanțare în 

valoare de 11,1 milioane de euro din programul Investiții în capitalul uman. 

În conformitate cu Planul de acțiune [acțiunea 19 litera (c)], UE a inițiat activitatea cu OIM și 

Brazilia înainte de Conferința globală împotriva muncii copiilor din octombrie 2013, în special 

pentru a stabili ce eforturi suplimentare sunt necesare pentru a pune în aplicare Foaia de parcurs de 

la Haga pentru eliminarea celor mai grave forme ale muncii copiilor până în 2016.  
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UE a inițiat o evaluare a utilizării dialogurilor „în temeiul articolului 8” din Acordul de la Cotonou 

cu țările ACP pentru spori eforturile în vederea interzicerii mucii copiilor la nivel mondial. De 

asemenea, Comisia (DG TRADE) a redactat un studiu privind comerțul și cele mai grave forme ale 

muncii copiilor, pe baza experienței organizațiilor internaționale competente. Studiul va fi publicat 

în 2013. UE a continuat să discute modalitățile de eradicare a muncii copiilor cu diverse țări, 

incluzând Uzbekistan, în special strategia acestei țări în domeniul drepturilor omului. 

 

20 Protecția drepturilor femeilor și protecția împotriva violenței bazate pe gen  

 

Cea de a 56-a sesiune a Comisiei pentru statutul femeilor s-a desfășurat în februarie 2012. Comisia 

pentru statutul femeilor este principalul organism al ONU de elaborare a politicilor în domeniul 

egalității de gen și al promovării femeilor. Tema prioritară a acesteia în 2012 a fost emanciparea 

femeilor din mediul rural și rolul acestora în eradicarea sărăciei și a foametei, dezvoltarea durabilă 

și provocările actuale. Reuniunea din februarie a fost caracterizată de discuții dificile și nu s-a 

obținut un acord cu privire la concluziile Comisiei pentru statutul femeilor. UE a inițiat pregătirile 

pentru cea de a 57-a sesiune a Comisiei pentru statutul femeilor a cărei temă prioritară este 

„Eliminarea și prevenirea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și a fetelor”. Acestea 

presupun activități de informare timpurie orientate spre țări și grupuri ale societății civile cu opinii 

similare și potențial cu opinii similare. 
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UE (SEAE și Comisia Europeană) și Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și 

Emanciparea Femeii (UN Women) au semnat un nou memorandum de înțelegere în aprilie 2012. 

Memorandumul reprezintă baza unui parteneriat care are drept scop obținerea unor angajamente 

internaționale cheie în domeniul egalității de gen și al emancipării femeilor. Parteneriatul urmărește, 

de asemenea, să contribuie la înregistrarea de progrese în direcția unei lumi în care societățile nu mai 

sunt afectate de discriminarea bazată pe gen, în care femeile și bărbații dispun de egalitate de șanse, 

în care este asigurată dezvoltarea economică și socială cuprinzătoare a femeilor și fetelor, în care se 

realizează egalitatea de gen și emanciparea femeilor și în care drepturile femeilor sunt susținute în 

cadrul tuturor eforturilor pentru promovarea dezvoltării, a drepturilor omului, a păcii și a securității. 

 

UE este activă în ceea ce privește aspectul femeilor, păcii și securității în peste 70 de țări. Sprijinul 

acesteia se ridică la circa 200 de milioane de euro anual pentru dezvoltarea și punerea în aplicare a 

planurilor naționale de acțiune, finanțarea organizațiilor neguvernamentale și formarea agențiilor 

guvernamentale. SEAE a organizat două reuniuni ale Grupului operativ informal pentru Rezoluția 

nr. 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea. Cooperarea cu 

organizațiile internaționale și regionale (în special ONU, NATO, OSCE, LSA  și UA) a fost 

intensificată pentru a obține rezultate tangibile. Colaborarea strânsă a continuat în cadrul 

parteneriatului G8. UE s-a angajat să promoveze participarea egală și deplină a femeilor la 

negocierile de pace și la consolidarea păcii. 
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În mai 2012, Comisia și Înaltul Reprezentant au adoptat pachetul referitor la politica europeană de 

vecinătate. Acesta evaluează realizările în materie de politici atât în țările partenere estice, cât și 

sudice. Documentul de strategie al acesteia evidențiază faptul că a construi o democrație durabilă 

înseamnă și a asigura egalitatea de gen și sporirea participării femeilor la viața politică și 

economică. În anumite țări, noile legi menite să asigure un mai bun echilibru de gen în parlament au 

întâlnit rezistență și, prin urmare, nu au avut efectul dorit. Documentul de strategie subliniază, de 

asemenea, faptul că femeile au fost actori-cheie în cadrul Primăverii arabe și că nu trebuie să iasă 

înfrânte din transformările subsecvente. În întreaga regiune, UE va continua să își sporească 

eforturile de susținere a drepturilor femeilor, de asigurare a integrării egalității de gen în cadrul 

tuturor activităților de cooperare relevante și de promovare a unei acțiuni eficace împotriva 

traficului de persoane. 

 

Parteneriatul pentru un viitor egal a fost lansat în marja Adunării generale a ONU din septembrie 

2012. În calitate de membru fondator, UE s-a angajat în ceea ce privește inițiative practice pentru 

participarea politică și emanciparea economică a femeilor.  

 

Comisia a adoptat pachetul său anual de extindere în octombrie 2012. Documentul de strategie 

conex subliniază îmbunătățirea abordării de către organismele de aplicare a legii a unor chestiuni 

precum violența bazată pe gen, ca o provocare-cheie cu care se confruntă majoritatea țărilor 

implicate în procesul de aderare. Rapoartele privind progresele înregistrate de fiecare țară conțin o 

evaluare a alinierii țărilor la acquis-ul juridic în domeniul egalității de gen și a punerii în aplicare a 

acestuia.  Aceste rapoarte acoperă în special aspecte referitoare la participarea femeilor la piața 

forței de muncă, echilibrul de gen în procesul decizional economic și politic, violența bazată pe gen 

și capacitatea administrativă.  
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În octombrie 2012, Fundația Kvinna till Kvinna a lansat raportul Puteri egale – pace durabilă (Equal 

Power – Lasting Peace) în cadrul Parlamentului European, cu ocazia evenimentului de încheiere a 

unui proiect privind Femeile și soluționarea conflictelor sprijinit de Instrumentul de stabilitate al UE. 

Raportul identifică obstacolele-cheie în calea participării femeilor la procesele de pace. 

 

În noiembrie 2012, pe ordinea de zi și în concluziile comune ale Comitetului director UE-ONU 

pentru gestionarea crizelor au fost incluse aspecte legate de drepturile omului și de gen (pentru 

prima dată din 2009). 

 

Politica UE în domeniul dezvoltării a continuat eforturile în vederea înregistrării de progrese în ceea 

ce privește egalitatea de gen și emanciparea femeilor. Planul de acțiune al UE privind egalitatea 

de gen și emanciparea femeilor în contextul dezvoltării 2010-2015 conține angajamente pentru 

Comisie, SEAE și statele membre în ceea ce privește sprijinirea eforturilor țărilor în curs de 

dezvoltare de a îmbunătăți egalitatea de drepturi și emanciparea femeilor. Al doilea raport privind 

punerea în aplicare a Planului de acțiune al UE a fost publicat în noiembrie 2012. Acesta 

concluzionează că noi progrese au fost înregistrate, de exemplu în ceea ce privește disponibilitatea 

indicatorilor defalcați în funcție de sex și extinderea dialogului politic și de politică privind egalitatea 

de gen cu țările partenere, însă subzistă o serie de dificultăți precum disponibilitatea capacităților 

tehnice și a cunoștințelor la nivel de țară. De asemenea sunt necesare noi progrese pentru a realiza 

obiectivul ambițios de asigurare a faptului că 75% din ajutoare contribuie în mod principal sau 

semnificativ la egalitatea de gen și la emanciparea femeilor. 

Următorul raport privind punerea în aplicare este preconizat pentru 2013, când va fi desfășurată și o 

evaluare la jumătatea perioadei a integrării aspectelor privind genul în cadrul UE. 
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Comisia Europeană continuă să ofere sprijin supraviețuitorilor actelor de violență bazate pe gen prin 

intermediul operațiilor sale umanitare. 

 

În 2012 s-au depus eforturi suplimentare pentru a spori reprezentarea femeilor în cadrul SEAE. 

În ansamblu, 29,0 % din personalul de la sediul central și 19,2 % din șefii de delegații ale UE 

(inclusiv în Yemen, Iordania și Senegal) sunt femei. Doi din unsprezece reprezentanți speciali ai UE 

sunt femei. În aprilie 2012 a fost numit un consilier SEAE pentru probleme de gen. 

 

21 Conformitatea cu dreptul internațional umanitar (DIU)  

 

A se vedea pagina 122. 

 

22 Exercitarea drepturilor omului de către persoanele LGBTI  

 

În întreaga lume, persoanele se confruntă cu discriminare și violență din cauza orientării sexuale sau 

a identității de gen a acestora. Relațiile consensuale între adulți de același sex sunt încă incriminate 

în 76 de țări și pasibile de pedeapsa cu moartea în cel puțin cinci. 

 

UE are un angajament ferm în sensul asigurării faptului că toate persoanele se bucură de întreaga 

gamă de drepturi ale omului fără discriminare. Pentru a marca acest angajament și a permite 

personalului UE să promoveze și protejeze drepturile omului pentru toți, indiferent de orientarea 

sexuală sau identitatea de gen, în iunie 2010, UE a adoptat un „Set de instrumente pentru 

promovarea și protejarea exercitării tuturor drepturilor omului de către persoanele lesbiene, gay, 

bisexuale și transgender (LGBT)”. În cadrul noului Plan de acțiune al UE privind drepturile omului, 

adoptat de Consiliu la 25 ianuarie 2012, setul de instrumente al UE privind LGBT va fi 

transformat în orientări publice ale UE până la mijlocul anului 2013.  
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La 17 mai 2012, Ziua internațională împotriva homofobiei, Înaltul Reprezentant Catherine 

Ashton a emis o declarație în numele UE prin care sublinia că „atunci când vorbim despre drepturile 

persoanelor lesbiene, gay, bisexuale, transgender și intersex, nu ne referim la introducerea de noi 

drepturi pentru un grup de persoane. Este vorba despre aplicarea acelorași drepturi ale omului în 

cazul oricărei persoane, oriunde, fără discriminare”.  

 

În 2012, UE a continuat să fie implicată activ în eforturile multilaterale, în special în cadrul ONU, 

de abordare a discriminării, inclusiv bazată pe orientarea sexuală și identitatea de gen. UE a 

participat activ la dezbaterile din cadrul seminarului Consiliului pentru Drepturile Omului privind 

„Încetarea violenței și discriminării bazate pe orientarea sexuală și pe identitatea de gen” la 7 martie 

2012. Dezbaterile s-au axat pe un raport comandat de Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile 

Omului pe această temă, astfel cum se solicitase în rezoluția de referință din 2011 a Consiliului 

pentru Drepturile Omului. UE a sprijinit de asemenea acordarea statutului consultativ în cadrul 

ONU pentru grupurile care activează în domeniul drepturilor persoanelor lesbiene, gay, bisexuale și 

transgender în cadrul Comisiei pentru organizații neguvernamentale (ONG-uri) a Consiliului 

Economic și Social al ONU. La 11 decembrie, grupul central transregional pentru LGBTI, care 

include UE și câteva dintre statele sale membre, a organizat un eveniment în cadrul ONU intitulat 

„Asumarea rolului de lider în lupta împotriva homofobiei”, la eveniment participând Secretarul 

General al ONU și două celebrități, Yvonne Chaka Chaka și Ricky Martin, pe lângă trei apărători ai 

drepturilor omului. Aceasta a fost cea de a patra ediție a acestui eveniment și cea care a înregistrat 

cel mai mare succes.  Mesajul clar a fost că persoanele LGBTI trebuie să beneficieze de aceleași 

drepturi ca oricine altcineva. Cu o zi mai devreme, delegația UE a organizat un eveniment cu 

apărătorii drepturilor omului LGBTI africani care și-au arătat recunoștința pentru activitatea UE în 

Africa și au apreciat valoarea diplomației tăcute în ceea ce privește chestiunile LGBTI.  
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La nivel regional, UE a continuat să sprijine activitatea Consiliului Europei privind drepturile omului 

pentru persoanele LGBTI, în special prin Recomandarea Consiliului Europei privind măsurile de 

combatere a discriminării pe motive de orientare sexuală sau identitate de gen, adoptată la 31 martie 

2010. UE a participat activ la organizarea unui eveniment colateral intitulat „Monitorizarea 

manifestărilor de intoleranță și discriminare împotriva persoanelor LGBT” în cadrul reuniunii anuale a 

OSCE privind punerea în aplicare a dimensiunii umane din septembrie 2012. 

 

La nivel bilateral, UE a continuat să utilizeze dialogurile privind drepturile omului cu țările terțe 

pentru promovarea nediscriminării la adresa persoanelor LGBTI și mai multe declarații 

publice/demersuri au fost utilizate pentru a marca poziția UE cu privire la chestiunile asociate 

LGBTI, inclusiv atitudinea acesteia împotriva homofobiei și în favoarea dezincriminării relațiilor 

homosexuale. În acest context, UE a monitorizat și a abordat tendințe homofobe îngrijorătoare, de 

exemplu în anumite țări africane și în Rusia.  

 

Prin intermediul IEDDO, UE a continuat să sprijine mai multe organizații de apărare a drepturilor 

LGBTI, acordându-le posibilitatea de a contesta legile homofobe și discriminarea la adresa 

persoanelor LGBTI, sporind gradul de sensibilizare în rândul publicului larg în legătură cu 

discriminarea și violența la care sunt supuse persoanele cu orientări sexuale diferite, combătând 

discriminarea și violența și oferind asistență de urgență (de la asistență psihosocială și medicală, la 

mediere și reintegrare) persoanelor care au nevoie de astfel de sprijin. Fondurile de urgență IEDDO 

care protejează apărătorii drepturilor omului în pericol au fost, de asemenea, mobilizate în 2012, de 

exemplu pentru a proteja avocații care au apărat persoane LGBTI în Camerun. Începând din 

septembrie 2012, un proiect regional IEDDO sprijină apărătorii drepturilor LGBTI în Africa 

francofonă, iar un nou proiect panafrican privind apărătorii drepturilor omului vizează în mod 

specific persoanele LBGTI ca grup vulnerabil. 
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23 Libertatea de religie sau de credință  

 

În conformitate cu angajamentele din anii precedenți și cu concluziile specifice ale Consiliului 

privind această temă adoptate în 2009 și în 2011, UE a rămas angajată în privința promovării și 

apărării libertății de religie sau de credință în întreaga lume.  

 

Intoleranța și discriminarea pe motive religioase, precum și violența cauzată de motive 

religioase, s-au aflat sub monitorizarea atentă a delegațiilor UE și la nivel central. Atacurile violente 

împotriva mai multor comunități religioase din Europa și din afara Europei au fost condamnate la 

cele mai înalte niveluri. Într-o declarație comună din 20 martie 2012, care a coincis cu omuciderile 

de la Toulouse și cu atacurile teroriste din Irak, președintele Consiliului European și președintele 

Comisiei Europene au subliniat faptul că orice formă de persecuție și de atacuri violente împotriva 

comunităților religioase „nu își au locul în Europa și nici în lume”.  Aceștia au arătat că Europa a 

dus „o luptă lungă și dureroasă pentru a obține libertatea de gândire, libertatea de religie și de 

credință și respectarea persoanei. Aceste drepturi fundamentale ale omului fac parte din Carta 

drepturilor fundamentale care se află la baza valorilor noastre europene”. De asemenea, aceștia au 

exprimat dorința UE de a continua favorizarea acestor drepturi.  

 

Discriminarea bazată pe religie sau credință este un aspect care creează o îngrijorare constantă în 

toate regiunile globului, iar persoanele care aparțin anumitor comunități religioase sau grupuri 

neconfesionale continuă să fie o țintă în numeroase țări. Mai mult, legislația în materie de defăimare 

a religiilor este utilizată adesea pentru aplicarea unui tratament incorect persoanelor care aparțin 

minorităților religioase și pentru limitarea libertății de opinie și de exprimare precum și a libertății 

de religie sau de credință pentru societate în ansamblul său. UE subliniază faptul că libertatea de 

exprimare joacă de asemenea un rol important în combaterea intoleranței și că libertatea de religie 

sau de credință și libertatea de exprimare sunt drepturi care se susțin reciproc.  
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Cu adoptarea de către Consiliul Afaceri Externe la 25 iunie 2012 a Cadrului strategic al UE privind 

drepturile omului, împreună cu planul de acțiune conex, care prevede adoptarea unor noi orientări 

ale UE privind libertatea de religie sau de credință 1, UE și-a intensificat angajamentul de a 

aborda acest aspect. Aceste orientări nu vor avea forță juridică obligatorie, ci vor sublinia la nivel 

politic faptul că libertatea de religie sau de credință reprezintă o prioritate deosebită pentru UE. 

Acestea vor consta în mesaje, instrucțiuni practice și orientări pentru personalul UE și al statelor 

membre din posturile diplomatice și de la sediul central cu privire la modalitățile de evaluare a 

situațiilor și de implicare în modul cel mai pragmatic. Pregătirile sunt în curs de desfășurare de la 

mijlocul anului 2012, o primă rundă de consultări cu societatea civilă (incluzând grupuri religioase, 

nereligioase și filozofice) având loc la Bruxelles la 19 octombrie 2012. UE preconizează să adopte 

aceste orientări în 2013. 

 

UE s-a angajat la nivel bilateral cu diverse țări în ceea ce privește importanța crucială a libertății de 

religie sau de credință. În ceea ce privește țările din afara UE, chestiunea privind libertatea de 

gândire, de conștiință și de religie a fost evocată în mod sistematic cu mulți parteneri la diferite 

niveluri ale dialogului politic, inclusiv în cadrul dialogurilor privind drepturile omului și al 

consultărilor în care s-a abordat punerea în aplicare a libertății de religie sau de credință și situația 

persoanelor care aparțin minorităților sau grupurilor religioase specifice.  

 

Ori de câte ori au existat motive cum ar fi încălcări grave și îngrijorări cu privire la libertatea de 

religie și intoleranța și discriminarea asociate, UE și-a exprimat opiniile pe căi diplomatice, prin 

declarații publice și concluzii ale Consiliului, cum a fost cazul pentru Egipt, Nigeria, Iran, Irak, 

Libia, Mali, Pakistan și Tunisia. Aceasta a promovat în mod sistematic respectarea deplină a 

libertății de gândire și de conștiință, precum și interzicerea instigării la ură religioasă și violență 

cauzată de motive religioase prin acțiunea unui sistem judiciar independent, în conformitate cu 

standardele internaționale, și a îndemnat la dialog și la folosirea libertății de expresie pentru a 

reacționa la discursuri sau conținut perceput ca fiind ofensiv.  

                                                 
1 Punctul 23 litera (a) din Planul de acțiune privind drepturile omului și democrația. 
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Având în vedere înrăutățirea situației din Siria, UE și-a repetat îndemnul de a susține principiile 

libertății de religie și de credință, precum și de a se abține de la divizarea etnică și pe bază de sectă. 

UE a îndemnat în mod repetat opoziția siriană să ajungă la un acord cu privire la un set de principii 

în direcția unei tranziții către o Sirie în care toți cetățenii să se bucure de drepturi egale, indiferent 

de afiliere, etnie, religie sau credințe și și-a reafirmat sprijinul pentru poporul sirian și pentru 

aspirațiile acestuia către o Sirie democratică și care respectă drepturile tuturor comunităților sale. 

Înaltul Reprezentant al UE a emis declarații de condamnare a tuturor actelor menite să incite la 

conflicte interetnice și interconfesionale.  

 

De asemenea, UE a explorat posibilitățile continuării cooperării cu organizații precum Organizația 

de Cooperare Islamică  (OIC) sau Liga Statelor Arabe (LSA), în special în urma evenimentelor 

violente legate de publicarea pe internet a unui film controversat care a fost perceput ca fiind 

ofensiv de mulți musulmani. La 20 septembrie 2012 a fost emisă o declarație comună a Înaltului 

Reprezentant al Uniunii Europene, a Secretarului General al OIC, a Secretarului General al Ligii 

Arabe și al Președintelui Comisiei Uniunii Africane, prin care se făcea un îndemn la pace și 

toleranță, condamnând orice promovare a urii religioase care constituie o instigare la ostilitate și 

violență și solicitând tuturor liderilor, indiferent de faptul că sunt lideri politici, laici sau religioși, să 

promoveze dialogul și înțelegerea reciprocă. La 13 noiembrie 2012, miniștrii de externe ai UE și ai 

LSA au adoptat o declarație comună la Cairo, evidențiind, printre altele, angajamentul lor pentru 

„promovarea libertății de exprimare și a libertății de religie sau de credință” și condamnând „toate 

formele de instigare la ură și intoleranță, în conformitate cu legislația internațională în materie de 

drepturile omului”. Aceștia au evidențiat de asemenea necesitatea asigurării egalității de gen și a 

respectării depline a drepturilor omului pentru toți și au „au condamnat orice promovare a urii 

religioase în conformitate cu Rezoluția 16/18 a Consiliului pentru Drepturile Omului”. 
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ÎR/VP a participat pentru prima dată la o reuniune ministerială a OIC la Djibouti la 16 noiembrie 

2012. În discursul său, Înaltul Reprezentant al UE a descris libertatea de religie sau de credință ca 

un „pilon esențial al societăților sigure și prospere”, libertatea de exercitare a propriei credințe 

jucând „un rol vital în consolidarea dezvoltării și a stabilității democratice”. De asemenea, Înaltul 

Reprezentant a menționat provocarea referitoare la „modalitatea de protejare și garantare a libertății 

religioase” cu care se confruntă țările aflate în procesul de tranziție către democrație, concomitent 

cu procesul de modelare a noilor lor societăți. Aceasta și-a exprimat și punctul de vedere conform 

căruia liderii politici au responsabilitatea „de a se asigura că toate persoanele își practică propria 

credință în mod liber și egal” și că, prin aceasta, „ne onorăm umanitatea noastră comună”.  

 

Chestiunea a fost promovată, de asemenea, la nivel multilateral. În cadrul Consiliului pentru 

Drepturile Omului și al Adunării generale a Organizației Națiunilor Unite a fost confirmat (cf. 

raportul din 2011) consensul la care s-a ajuns în 2011 prin Rezoluția 16/18 a Consiliului pentru 

Drepturile Omului cu privire la necesitatea de a combate intoleranța religioasă, neinvocând, 

totodată, conceptul de defăimare a religiei ca un standard în materie de drepturi ale omului. În 

cadrul celei de a 19-a sesiuni a Consiliului pentru Drepturile Omului din martie 2012, tradiționala 

rezoluție a UE privind „libertatea de religie sau de credință” a fost adoptată fără vot (Rezoluția 

19/8) împreună cu rezoluția OIC privind „combaterea intoleranței, a stereotipurilor negative și a 

stigmatizării, discriminării, incitării la violență și violenței la adresa persoanelor din motive de 

religie sau de credință” (Rezoluția 19/25). Cu ocazia celei de a 67-a sesiuni a AG a ONU din 

decembrie 2012, Rezoluția  67/179 1 condusă de UE și Rezoluția 67/178 condusă de OIC, având 

același obiect, au fost adoptate prin consens.  

 

                                                 
 



 
9431/13  alb/AA/cm 96 
ANEXĂ DG C   RO 

În ceea ce privește instrumentele financiare ale UE, protecția persoanelor care aparțin 

minorităților și combaterea discriminării, inclusiv a celei bazate pe motive religioase, a fost 

adoptată ca o prioritate de finanțare în cadrul Instrumentului european pentru democrație și 

drepturile omului (IEDDO). Proiectele privind protecția persoanelor persecutate și a persoanelor 

aparținând minorităților religioase, în țările în care acestea sunt cel mai mult expuse riscurilor, sunt 

finanțate și vor continua să fie finanțate în viitor în cadrul IEDDO. În special, dreptul la libertatea 

de gândire, de conștiință și de religie sau de credință reprezintă una dintre prioritățile principale ale 

cererii de propuneri pentru strategia „Obiectivul 1 al IEDDO” care finanțează acțiuni în țări 

„dificile” și are acoperire globală.  

 

În sfârșit, libertatea de religie sau de credință a fost unul dintre cele trei aspecte sensibile privind 

drepturile omului discutate în cadrul Forumului anual UE-ONG care a avut loc la 7 și 8 decembrie 

cu tema generală „promovarea universalității drepturilor omului: rolul mecanismelor regionale și 

cooperarea acestora cu societatea civilă”.  

 

24 Libertatea de exprimare online și offline  

 

UE este hotărâtă să promoveze drepturile omului în toate domeniile acțiunii sale externe, fără 

excepție, în special prin utilizarea conexiunii dintre noile tehnologii ale informației și 

comunicațiilor  și drepturile omului ca un mijloc important de promovare a democrației.  
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În cadrul relațiilor sale bilaterale cu țările terțe și în cadrul mai multor declarații publice, UE a 

condamnat în mod repetat restricțiile libertății de exprimare și ale accesului la internet, precum 

și arestarea bloggerilor și atacurile la adresa ziariștilor și media. De exemplu, în iunie 2012, Înaltul 

Reprezentant și-a exprimat îngrijorarea cu privire la nivelurile în creștere de cenzură și de 

restricționare a media și a opoziției politice în Sudan și a îndemnat guvernul Sudanului să respecte 

drepturile propriilor cetățeni la libertatea de exprimare și la libertatea media. UE este îngrijorată cu 

privire la restricționările crescânde ale libertății internetului și și-a exprimat îngrijorarea la nivel 

bilateral în timpul dialogurilor privind drepturile omului în țări precum Vietnam sau China și în 

mod public, prin declarații. 

 

Pe parcursul anului 2012, UE a continuat să își intensifice eforturile de promovare a securității 

ziariștilor prin participarea la forumuri internaționale, precum UNESCO, Consiliul Europei și 

OSCE. Printre prioritățile UE pentru Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU, UE a subliniat 

necesitatea ca acesta să se axeze în continuare pe libertatea de exprimare, inclusiv pe internet. De 

exemplu, cu ocazia reuniunii Comisiei a III-a a ONU (Drepturile omului) de la 6 decembrie 2012 la 

New York, UE a deplâns tendința de sporire a cenzurii și a condamnat restricțiile pe internet. De 

asemenea, UE a salutat Rezoluția Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU privind libertatea 

internetului adoptată prin consens la 5 iulie. UE sprijină mesajul rezoluției potrivit căruia nu poate 

exista divizare sau un standard dublu în ceea ce privește drepturile omului online sau offline. 

 

UE a condamnat cu tărie cenzura; cel mai recent, Înaltul Reprezentant a emis o declarație prin care 

își exprima îngrijorarea cu privire la bruierea deliberată de către Iran a transmisiilor de radio și 

televiziune prin satelit care îi privează pe cetățeni de accesul la informație liberă. 
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Planul de acțiune al Cadrului strategic al UE privind drepturile omului, adoptat în iunie 2012, 

prevede elaborarea de către UE a unor orientări privind libertatea de exprimare online și offline, 

inclusiv siguranța bloggerilor și ziariștilor. De asemenea, UE a adoptat o abordare mai asertivă în 

dezvoltarea cooperării în domeniul promovării libertății de exprimare și a asistenței media. 

 

Printre acțiunile planificate pentru promovarea libertății de exprimare, UE s-a angajat să elaboreze 

măsuri și instrumente pentru a aborda cenzura arbitrară și supravegherea în masă atunci când se 

utilizează TIC. Aceste acțiuni valorifică activitățile deja desfășurate în cadrul „Strategiei fără 

deconectare” 1 creată pentru a sprijini angajamentul UE de a se asigura că internetul și alte 

tehnologii ale informației și comunicațiilor pot rămâne un motor al libertății politice, dezvoltării 

democratice și creșterii economice. 

 

Pilonii principali ai Strategiei fără deconectare sunt: instrumentele de creștere a libertății de 

comunicare, educația și formarea referitoare la modalitățile de utilizare a tehnologiilor internetului 

în mediile de risc ridicat, capacități tehnologice mai bune de a înțelege în timp real ce se întâmplă 

„pe teren” și cooperarea consolidată între părțile interesate. 

 

UE a luat o serie de inițiative în acest domeniu în 2012, în special prin furnizarea de sprijin 

financiar pentru ziariștii și ONG-urile care desfășoară activități referitoare la independența media și 

la libertatea de exprimare în cadrul Instrumentului european pentru democrație și drepturile 

omului (IEDDO). Unul dintre cele mai bune exemple este un proiect finanțat de IEDDO și derulat 

de Reporters Without Borders cu scopul de a combate cenzura informatică și de a dezvolta fluxul 

liber al informațiilor digitale. Una dintre activitățile principale ale proiectului este crearea și 

menținerea unui adăpost virtual: un spațiu sigur în care ziariștii independenți pot lucra și publica 

știri care, în alte condiții, ar fi cenzurate. 

 

                                                 
1 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1525_en.htm  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1525_en.htm
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În plus, cererea de propuneri IEDDO din 2012, cu un buget total de 20 de milioane de euro, a 

cuprins pentru prima dată un lot specific pentru acțiuni care urmăresc combaterea cenzurii 

informatice și promovarea libertății digitale și proiecte de sprijinire a securității pentru combaterea 

încălcărilor drepturilor omului prin intermediul tehnologiilor informației și comunicațiilor și pentru 

garantarea vieții private și a libertății de exprimare în acele regiuni unde activiștii, ziariștii și 

apărătorii drepturilor omului sunt supuși celor mai mari riscuri. 

 

24bis Libertatea de asociere și de întrunire 

 

Libertatea de întrunire și de asociere reprezintă drepturi fundamentale ale fiecărei ființe umane și o 

parte inerentă a demnității umane. UE are convingerea că o societate civilă vibrantă și o democrație 

funcțională sunt condiționate de dreptul cetățenilor de a-și exercita în mod liber dreptul de întrunire 

și de asociere pașnică.  

 

Întrucât favorizează dialogul și dezbaterea deschisă în societate, libertatea de întrunire și de asociere 

pașnică sunt ele însele garanții împotriva conflictelor și instabilității. Înaltul Reprezentant și-a 

exprimat îngrijorarea cu privire la deteriorarea libertății de întrunire în mai multe declarați 

publice. Cel mai recent, în iunie 2012, aceasta și-a exprimat îngrijorarea cu privire la reprimarea 

violentă a demonstrațiilor care au avut loc la Khartoum și în alte orașe și a solicitat eliberarea 

imediată a celor deținuți pentru proteste pașnice, iar forțelor de securitate să acționeze cu reținere și 

să evite folosirea forței ca reacție la demonstrațiile pașnice, îndemnând guvernul Sudanului să 

respecte libertatea de întrunire a propriilor cetățeni. 
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UE își exprimă îngrijorarea cu privire la libertatea de asociere și de întrunire în contextul 

dialogurilor politice cu țări terțe. De exemplu, în timpul celui de al 9-lea dialog UA-UE privind 

drepturile omului de la Addis Abeba de la 22 noiembrie 2012, ambele părți au convenit să își 

intensifice dialogul cu privire la libertatea de asociere.  

 

Una dintre prioritățile UE pentru Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU a fost necesitatea 

ca acesta să se axeze în continuare pe libertatea de asociere și să ofere sprijin concret activiștilor 

pentru drepturile omului și organizațiilor societății civile al căror rol este esențial pentru 

consolidarea democrației. UE a salutat rezoluția adoptată prin consens sprijinită de SUA în cadrul 

celei de a 21-a sesiuni a Consiliului pentru Drepturile Omului privind dreptul la întrunire și asociere 

pașnică. 

 

În era digitală, libertățile fundamentale se aplică și online. Noile tehnologii schimbă, de asemenea, 

modul în care cetățenii își exercită dreptul de întrunire și asociere. Statele au responsabilitatea de a 

asigura exercitarea liberă a dreptului de asociere, inclusiv prin utilizarea comunicării online. UE 

este pregătită să sprijine drepturile omului atât online, cât și offline.  

 

Înaltul Reprezentant este deosebit de îngrijorat de tentativele recente de restricționare a spațiului 

pentru societatea civilă. În iulie 2012, Înaltul Reprezentant și-a exprimat profunda îngrijorare cu 

privire la modificările din Rusia ale Legii privind ONG-urile, pe lângă mai multe evoluții care 

limitează spațiul pentru o societate civilă vibrante în Rusia, cum ar fi arestările unor figuri ale 

opoziției și o nouă lege care prevede amenzi excesive pentru încălcări de natură administrativă în 

timpul demonstrațiilor autorizate.  
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UE a inițiat mai multe activități de promovare a libertății de asociere în 2012. Printre acestea, o 

masă rotundă (cu mai mult de 50 de ONG-uri din regiuni-cheie) a fost organizată în cadrul 

Forumului UE-ONG la 7 decembrie 2012 cu scopul de a dobândi informații de la apărătorii 

drepturilor omului cu privire la restricționările cu care organizațiile societății civile se confruntă în 

activitatea proprie și de a colecta sugestii cu privire la modalitățile în care UE poate să se implice 

mai bine pe această temă.  

 

De asemenea, UE oferă sprijin financiar prin intermediul IEDDO unei serii de proiecte în vederea 

sprijinirii libertății de asociere. Proiectele sprijinite de UE au vizat dezvoltarea unor sisteme de 

monitorizare a libertății de asociere, promovarea unor standarde juridice privind libertatea de 

întrunire, sensibilizarea privind libertatea de asociere și crearea de legături în direcția unei 

promovări și unei protecții mai eficiente a respectivelor drepturi. De exemplu, UE finanțează un 

proiect în valoare de 88 000 de euro în Algeria pentru a promova dreptul de asociere prin 

dezvoltarea unui centru de resurse dedicat asociațiilor. 

 

25 Punerea în aplicare a Principiilor directoare ale Organizației Națiunilor Unite privind 

afacerile și drepturile omului  

 

2012 a fost primul an complet de la adoptarea Principiilor directoare ale Organizației Națiunilor 

Unite privind afacerile și drepturile omului, care au fost aprobate în unanimitate de Consiliul 

pentru Drepturile Omului al ONU la 16 iunie 2011. Principiile directoare stabilesc o bază pentru 

punerea în aplicare a cadrului prezentat de către reprezentantul special al ONU, prof. John Ruggie, 

care acoperă obligația statului de a proteja drepturile omului, responsabilitatea socială de respectare 

a drepturilor omului și accesul la o cale de atac. 

 

De asemenea, 2012 a fost primul an complet care a urmat Comunicării Comisiei Europene din 25 

octombrie 2011 privind „O nouă strategie a UE (2011-2014) pentru responsabilitatea socială a 

întreprinderilor” 1.  

 

                                                 
1 COM (2011) 681. 
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Unul dintre momentele importante ale anului 2012 a fost, fără îndoială, primul Forum al ONU 

privind afacerile și drepturile omului organizat la Geneva la 4 și 5 decembrie, sub auspiciile unui 

grup de lucru înființat de ONU pentru a stimula punerea în aplicare a principiilor directoare ale 

ONU. Aceasta a fost o oportunitate de a evalua, după un an și jumătate, punerea în aplicare a 

principiilor directoare ale ONU. 

 

Forumul a depășit așteptările, atrăgând 1000 de delegați (de trei ori mai mult decât numărul 

așteptat) din 85 de țări din întreaga lume, cu reprezentanți ai ONG-urilor, sindicatelor și lumii 

academice, precum și ai întreprinderilor și organizațiilor de afaceri. 

 

Pentru două zile, forumul a fost cadrul pentru ateliere și dezbateri privind provocările pe care le 

presupune punerea în aplicarea principiilor directoare ale ONU. În cadrul observațiilor sale 

prezentate forumului, profesorul John Ruggie, fostul reprezentant special al Secretarului General 

privind chestiunea drepturilor omului, a corporațiilor transnaționale și a altor întreprinderi 

comerciale, a remarcat progresele substanțiale realizate într-o perioadă relativ scurtă și a subliniat 

faptul că „este în joc durabilitatea globalizării”. 
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UE a fost bine reprezentată în cadrul forumului, RSUE pentru drepturile omului, dl Stavros 

Lambrinidis, prezentând discursul programatic la deschiderea sesiunii la nivel înalt, iar BEI 

prezentându-și eforturile curente de integrare a drepturilor omului în cadrul diligenței sale sociale 

necesare, cu ocazia unei sesiuni referitoare la rolul finanțării publice în avansarea punerii în aplicare 

a principiilor directoare. Acest lucru a fost confirmat în concluziile prezentate în numele UE, care s-

a angajat să joace un rol activ în forumurile regionale care se vor organiza sub egida grupului de 

lucru. 

 

Forumul ONU a reprezentat o oportunitate de a anticipa un anunț viitor al Comisiei Europene 

privind obligația de raportare nefinanciară a societăților. Aceasta a fost programată în 

Comunicarea Comisiei din 3 octombrie 2012, „Actul privind piața unică II:  Împreună pentru o 

nouă creștere”; propunerea legislativă este în prezent publicată. 

 

Subiectul a fost abordat, de asemenea în Comunicarea privind RSI din 2011. Aceasta a precizat 

numărul de inițiative existente pentru raportarea informațiilor sociale și de mediu, inclusiv în ceea 

ce privește aspecte privind drepturile omului și a urmărit asigurarea unor condiții de concurență 

echitabile în acest domeniu. Acest aspect face parte dintr-un efort general de a face societățile 

europene mai competitive, mai moderne și cu un nivel de responsabilitate mai ridicat. 

 

Comisia avea un angajament permanent în Comunicarea privind RSI de a publica un raport privind 

prioritățile UE în vederea punerii în aplicare eficace a principiilor directoare ale ONU până la 

sfârșitul anului 2012. Cu toate acestea, publicarea raportului a fost întârziată, pentru o mai bună 

analiză a rezultatului Forumului ONU și pentru a asigura o elaborare aprofundată a tuturor 

aspectelor. 

 

Mare parte din activitatea pregătitoare avusese deja loc, nu în ultimul rând în cadrul unei conferințe 

organizate de președinția daneză la Copenhaga în mai 2012, intitulată „De la principii la practică:  

operaționalizarea de către Uniunea Europeană a Principiilor directoare ale Organizației 

Națiunilor Unite privind afacerile și drepturile omului”. Comisia a contribuit la un document de 

dezbatere inițial anterior acestei conferințe și a participat activ la dezbateri. 



 
9431/13  alb/AA/cm 104 
ANEXĂ DG C   RO 

Câteva dintre temele principale dezbătute în cadrul conferinței au fost coerența politică și legislativă 

în cadrul UE, obținerea unei capacități globale mai puternice, consolidarea capacității și prioritățile 

de dezvoltare. Alte puncte de pe agendă au fost: orientarea acordată de către UE mediului de 

afaceri, răspunderea: accesul la justiție și la căi de atac adecvate, transparență: raportarea și 

divulgarea nefinanciară, parteneriatele public-privat și inițiativele multipartite. 

 

Pentru a coincide cu forumul ONU din Geneva, Comisia a publicat „Afacerea mea și drepturile 

omului:  un ghid privind drepturile omului pentru întreprinderile mici și mijlocii”. Acesta a 

beneficiat de o reacție foarte pozitivă în rândul delegaților prezenți la forum. 

 

Între timp, Comisia a intrat într-o nouă etapă în ceea ce privește activitatea sa privind orientările 

sectoriale specifice, în cooperare cu partenerii săi, Shift și Institutul pentru drepturile omului și 

afaceri. În decembrie 2012 a fost emis în vederea consultării publice un proiect de orientări privind 

responsabilitatea socială de a respecta drepturile omului în trei sectoare de afaceri. Sectoarele vizate sunt 

sectorul petrolier și al gazelor, sectorul TIC și agențiile de ocupare și recrutare a forței de muncă. 

http://www.ihrb.org/project/eu-sector-guidance/draft-guidance-consultation.html 

 

Aceste sectoare au fost alese în conformitate cu criterii obiective și disponibile public, inclusiv 

severitatea impactului lor asupra drepturilor omului, precum și existența sau lipsa unor orientări 

privind drepturile omului pentru sector care să fie coerente cu principiile directoare ale ONU.  

Orientările își propun să fie cât mai relevante cu putință la nivel mondial, ținând seama totodată de 

circumstanțele specifice ale întreprinderilor UE. Toate cele trei seturi de orientări trebuie finalizate 

până la sfârșitul lunii aprilie 2013. BEI a urmărit îndeaproape evoluția acestui flux de lucrări, 

participând la toate cele trei mese rotunde și examinând extinderea alinierii.  

 

http://www.ihrb.org/project/eu-sector-guidance/draft-guidance-consultation.html
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Planul de acțiune al UE privind drepturile omului și democrația conține un angajament al statelor 

membre ale UE de a elabora planuri naționale privind punerea în aplicare a principiilor 

directoare ale ONU. Până la sfârșitul lui 2012, următoarele state membre au confirmat că urmau să 

pregătească un astfel de plan: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, 

Finlanda, Franța, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Țările de Jos, Polonia, România, Slovenia, Suedia 

și Regatul Unit. 

 

IEDDO sprijină acțiunile conduse de organizațiile societății civile care urmăresc promovarea 

respectării drepturilor omului de către societățile europene care își desfășoară activitatea în afara 

UE. În 2012, UE și-a continuat sprijinul pentru Campania hainelor curate, o alianță de organizații 

din 15 țări europene, care pune în aplicare proiecte pentru sporirea respectării drepturilor economice 

și sociale în lanțul global de aprovizionare al societăților internaționale producătoare de 

îmbrăcăminte în peste 30 de țări. 

 

Alte două proiecte finanțate prin IEDDO se referă la chestiunea afacerilor și drepturilor omului. Un 

proiect global care vizează 70 de țări urmărește consolidarea capacității apărătorilor locali ai 

drepturilor funciare de a-și apăra drepturile asupra resurselor naturale, de a combate lipsa de 

transparență cu privire la contractele dintre state și societăți private și de a discuta cu guvernele și 

industriile extractive din țările cu conflicte privind extracția resurselor. În mod similar, un proiect 

privind apărătorii drepturilor populațiilor indigene din Asia de Sud-Est prevede un studiu privind 

responsabilitatea socială a întreprinderilor, drepturile omului și populațiile indigene. 

 

Un alt proiect IEDDO care include chestiunea afacerilor și drepturilor omului este Programul de 

monitorizare a sectorului minier din America Latină. 
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În cadrul programului „Investiții în capitalul uman”, 15 proiecte au primit finanțare în 2011 

pentru „Combaterea muncii copiilor” (EuropeAid/129339/C/ACT/Multi). Acestea au continuat în 

2012. 

 

În final, în cadrul componentei privind pregătirea pentru situații de criză a Instrumentului de 

stabilitate al UE, a fost alocată suma de 1 milion de euro pentru „promovarea transparenței 

lanțurilor de aprovizionare cu minerale în zonele afectate de conflicte și expuse riscurilor” în 2013. 

 

UE a continuat să abordeze chestiunea afacerilor și drepturilor omului în cadrul dialogurilor sale 

bilaterale, de exemplu în cadrul dialogului privind drepturile omului desfășurat cu Uniunea 

Africană la Addis Abeba la 22 noiembrie. Pe lângă schimbul de opinii privind punerea în aplicare a 

Principiilor directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului, UE și UA au convenit să 

examineze posibilitatea organizării unui seminar comun privind drepturile omului și afacerile în 

2013 cu mediul de afaceri și societatea civilă din Africa și din Europa. 

 

UE a continuat să fie un susținător activ al agendei privind afacerile și drepturile omului în cadrul 

ONU, unde a continuat să primească sprijin consensual. Rezoluția 21/5 a Consiliului pentru 

Drepturile Omului privind „Contribuția sistemului Organizației Națiunilor Unite în ansamblu la 

promovarea agendei privind afacerile și drepturile omului și la diseminarea și punerea în aplicare a 

Principiilor directoare privind afacerile și drepturile omului” a fost adoptată fără vot la 27 

septembrie 2012. 

 

Membrii Grupului de lucru al ONU pentru afaceri și drepturile omului au avut legături strânse cu 

lucrările Comisiei Europene de elaborare a unor orientări privind drepturile omului pentru trei 

sectoare de afaceri și pentru IMM-uri. Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru 

Drepturile Omului și-a adus contribuția în cadrul reuniunii de revizuire anuală a RSI organizată de 

Comisie în noiembrie 2012, reunind statele membre ale UE, părțile interesate și organizațiile 

internaționale relevante. Deputatul în PE Richard Howitt a prezentat concluziile. 
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În 2012 Parlamentul European a comandat un studiu Universității din Exter pe tema „Rolul 

instituțiilor naționale din domeniul drepturilor omului în punerea în aplicare a Principiilor directoare 

ale ONU privind afacerile și drepturile omului, în special în țările din Parteneriatul estic”.  Studiul 

analizează domeniul de aplicare al mandatelor instituțiilor naționale în temeiul principiilor de la 

Paris în ceea ce privește abordarea unor aspecte referitoare la drepturile omului și afacerile și oferă 

o imagine de ansamblu a celor mai bune practici din întreaga lume. Analiza se axează pe instituții 

naționale individuale din domeniul drepturilor omului din Armenia, Azerbaidjan, Georgia, 

Republica Moldova și Ucraina, cu recomandări privind modul în care UE le-ar putea sprijini. 

 

Pe parcursul anului 2012, Parlamentul a analizat două proiecte de rezoluție privind RSI: 

– privind responsabilitatea socială a întreprinderilor: comportamentul responsabil, transparent și 

competent în afaceri și creșterea durabilă, prezentată de deputatul în PE Baldasarre prin 

intermediul JURI; 

– privind responsabilitatea socială a întreprinderilor: promovarea intereselor societății și o cale 

spre o redresare durabilă și favorabilă incluziunii, prezentată de deputatul în PE Howitt prin 

intermediul EMPL. 

 

Diverse chestiuni abordate de deputații în PE s-au referit la aspecte precum conceptul de diligență 

necesară în domeniul drepturilor omului, drepturile lucrătorilor în lanțurile de aprovizionare 

europene și exportul de tehnologie care ar putea fi utilizată pentru supraveghere sau reprimare de 

către societăți sau guverne din afara UE. 
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26 Administrarea justiției  

 

UE a participat la prima reuniune la nivel înalt pe tema statului de drept la nivel național și 

internațional organizată în cadrul Adunării generale a ONU la 24 septembrie 2012. UE a contribuit 

în mod activ la declarația politică (Rezoluția 67/1 a Adunării generale a ONU) privind statul 

de drept adoptată în cadrul reuniunii la nivel înalt. Această declarație a adoptat o viziune 

cuprinzătoare a statului de drept conectată cu cei trei piloni principali ai Organizației Națiunilor 

Unite – pacea și securitatea, dezvoltarea și drepturile omului. Declarația a afirmat, de asemenea, 

importanța egalității în fața legii, dreptul la acces la justiție și un angajament deplin pentru 

drepturile omului și libertăți fundamentale pentru toți. Secretarul General al ONU a fost însărcinat 

continue lucrările pe această temă, iar UE va sprijini pe deplin activitățile viitoare ale Adunării 

generale a ONU în această privință.  

 

UE împreună cu statele sale membre, precum și douăzeci și unu de state membre ale UE în mod 

individual, și-au luat angajamente în cadrul reuniunii privind statul de drept la nivel internațional și 

național. Statele membre ale UE s-au angajat să analizeze posibilitatea aderării, printre altele, la 

Protocolul opțional la Convenția împotriva torturii și altor pedepse și tratamente cu cruzime, 

inumane sau degradante, la Convenția ONU din 1954 privind statutul apatrizilor și la Convenția 

ONU din 1961 privind reducerea cazurilor de apatridie, precum și să accepte dreptul la depunerea 

de plângeri individuale în temeiul mai multor convenții ale ONU privind drepturile omului. Alte 

promisiuni ale UE au inclus un angajament de a desfășura o campanie mondială privind justiția, de 

a sprijini pacea și securitatea în situații de conflict și postconflict printr-o politică privind justiția 

transnațională și sprijinul consolidat pentru activitatea ONU de menținere a păcii, precum și un 

angajament de a elabora un cadru pentru abordarea chestiunilor referitoare la apatridie cu țările 

terțe. Angajamentele integrale sunt prevăzute în anexa la prezentul raport. 
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În cadrul dialogurilor sale politice și privind drepturile omului cu partenerii din întreaga lume în 

2012, UE a îndemnat periodic toate țările să ia măsuri pentru a consolida independența sistemului 

judiciar și a profesiei legale și a condamnat orice tentativă de amenințare sau atac asupra avocaților 

apărării. Acționând fie prin intermediul delegației locale a UE, fie prin intermediul statului membru 

al UE, UE a realizat și o monitorizare periodică a proceselor sensibile în multe țări, inclusiv 

Algeria, Azerbaidjan, Kazahstan, Thailanda și Vietnam, în special în cazuri în care apărători ai 

drepturilor omului erau amenințați cu condamnarea după un proces superficial sau părtinitor. Din 

păcate, acest lucru s-a dovedit imposibil în anumite țări, precum China, în care observatorii UE au 

încercat să observe condamnarea apărătorului drepturilor omului, dna Ni Yulan, dar nu au putut 

obține acces la sala de judecată. De asemenea, UE a sprijinit cu fermitate activitatea raportorului 

special al ONU privind independența judecătorilor și a avocaților și a încurajat toate țările care 

au primit o solicitare de vizită din partea raportorului special să îi adreseze o invitație.  

 

27 Reacția la încălcări: asigurarea tragerii la răspundere  
 
Prevenirea infracțiunilor celor mai grave face parte din politica externă a UE. Responsabilitatea 

protejării populației împotriva genocidului, a crimelor împotriva umanității, a epurărilor etnice și a 

crimelor de război este parte a logicii din spatele priorităților de politică cum sunt protecția 

persoanelor care aparțin minorităților și respectarea diversității. Cu toate acestea, când au loc 

infracțiuni grave care provoacă îngrijorare la nivel internațional, UE are o tradiție puternică de 

promovare a combaterii impunității pentru cele mai grave infracțiuni. Uniunea a contribuit la 

această luptă în ultimii zece ani prin intermediul IEDDO cu aproape 30 de milioane de euro, oferind 

o instrument flexibil de completare pentru alte instrumente. Acesta consolidează acțiunile de 

susținere a combaterii impunității prin intermediul acțiunilor pe teren ale organizațiilor societății 

civile de promovare, sensibilizare și supraveghere. Cei care au comis genocid, crime împotriva 

umanității și crime de război nu ar trebui să se simtă nicăieri în siguranță. În plus, urmărirea penală 

poate, ca factor disuasiv, să contribuie la prevenirea respectivelor crime. UE și statele sale membre 

continuă să acorde un sprijin puternic funcționării eficiente a Curții Penale Internaționale (CPI) și a 

altor instanțe penale, de exemplu, tribunalele internaționale ad-hoc pentru Fosta Iugoslavie și 

Rwanda, Curtea Specială pentru Sierra Leone, camerele extraordinare ale instanțelor din 

Cambodgia și Tribunalul Special pentru Liban. Comunitatea ONG-urilor continuă să fie un aliat 

valoros în cadrul acestor eforturi prin facilitarea informării publicului, consolidarea participării 

victimelor și dezvoltarea unor legături complementare cu eforturile celorlalți donatori.  
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În punerea în aplicare a Deciziei 2011/168/PESC privind CPI și a planului de acțiune al UE privind 

acțiunile ulterioare deciziei, UE și statele sale membre și-au continuat eforturile de consolidare 

ulterioară a CPI pentru a-și îndeplini mandatul. Uniunea Europeană și statele sale membre au 

continuat să încurajeze o participare cât mai largă la Statutul de la Roma. Ratificarea Statutului de 

la Roma și, respectiv, aderarea la acesta, precum și – după caz – punerea în aplicare a Statutului de 

la Roma au continuat să reprezinte un punct permanent pe agendele celor mai multe dialoguri 

privind drepturilor omului, inclusiv a dialogului privind drepturile omului cu Uniunea Africană. În 

plus, UE și-a menținut campaniile de promovare sistematice la nivel mondial, politica de includere 

a clauzelor privind CPI în acordurile cu țările terțe (precum Acordul de asociere UE-Ucraina parafat 

la 30 martie 2012) și ajutorul financiar acordat organizațiilor societății civile. UE a reacționat la 

actele de necooperare cu Curtea și a reamintit importanța respectării și punerii în aplicare de către 

toate statele membre ale Organizației Națiunilor Unite a rezoluțiilor adoptate de Consiliul de 

Securitate în temeiul capitolului VII din Carta ONU care sesizează Curtea cu privire la anumite 

situații. UE a urmărit cu o îngrijorare profundă arestarea și deținerea a patru membri ai personalului 

CPI în Libia în iunie și iulie 2012 și a contribuit în mod semnificativ la soluționarea crizei. UE și-a 

urmat în continuare obiectivul de a crea o abordare holistă și integrată a complementarității prin 

inițiative de dezvoltare a capacităților sporite la nivel național. Pentru a asigura caracterul 

operațional al principiului complementarității, UE și statele sale membre au promovat combaterea 

impunității în cadrul programelor de cooperare pentru dezvoltare și de asistență tehnică. Într-un 

cadru mai larg, justiția și statul de drept s-au aflat în centrul obiectivelor și operațiilor UE care au 

fost consolidate în mod constant în cadrul instrumentelor sale geografice, care s-au axat pe 

consolidarea sistemelor naționale de justiție, executarea pedepselor, condițiile de detenție și 

capacitatea guvernelor naționale de a gestiona programele de protecție a martorilor. Acestea au 

jucat un rol central în procesele de consolidare a păcii postconflict prin identificarea necesităților 

specifice fiecărei țări și prin furnizarea de ajutor prin intermediul unor modalități adecvate. Cu 

ocazia reuniunii la nivel înalt privind statul de drept organizată în cadrul Adunării generale a ONU 

la 24 septembrie 2012, angajamentele UE au inclus sprijinul continuu acordat activității CPI. 

Serviciul European de Acțiune Externă a organizat un curs de formare de o zi privind justiția penală 

internațională. Printre participanți s-au numărat personal al SEAE, personal al Comisiei Europene și 

personal al ministerelor afacerilor externe din statele membre ale UE. 
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Hotărâte să mențină integritatea Statutului de la Roma și să susțină independența Curții, statele 

membre ale UE s-au numărat în continuare printre principalii donatori. UE a furnizat sprijin 

financiar suplimentar direct și indirect Curții prin favorizarea cooperării juridice și a schimbului de 

bune practici între statele părți și părțile nestatale și comunitatea juridică.  

 

În 2012, Comisia Europeană a organizat, prin intermediul IEDDO, o cerere de propuneri pentru a 

combate impunitatea care va promova funcționarea eficientă a Curții Penale Internaționale și 

Statutul de la Roma prin intermediul acțiunilor societății civile. Alocarea bugetară indicativă este de 

6 milioane de euro, cu o limită de 80% din contribuția totală a CE. Grantul minim este de 500 000 

de euro, iar cel maxim este de 1 500 000 de euro. În plus, un proiect finanțat de UE privind 

consolidarea expertizei juridice și favorizarea cooperării a reunit la Haga peste 200 de consilieri 

juridici ai statelor părți și ai părților nestatale la Statutul de la Roma. De asemenea, în cadrul 

IEDDO, CE a oferit 1 000 000 de euro în programul anual de acțiune (PAA) 2011 pentru 2012, cu 

1 000 000 de euro suplimentar alocat în PAA 2012 pentru 2013. Mai mult, Comisia Europeană a 

colaborat intens cu instituțiile respective pentru a elabora un raport privind complementaritatea care 

se preconizează a fi finalizat în 2013. Acesta are drept obiectiv să sprijine activitățile prin care se 

pune capăt impunității pentru autorii celor mai grave infracțiuni, precum genocidul, crimele 

împotriva umanității și crimele de război, care amenință pacea, securitatea și bunăstarea lumii.  
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28 Promovarea respectării drepturilor persoanelor care aparțin minorităților  

În toate regiunile lumii, persoanele care aparțin minorităților se confruntă în continuare cu 

amenințări grave, discriminare și rasism și sunt excluse în mod frecvent de la participarea deplină la 

viața economică, politică, socială și culturală de care se bucură populația majoritară din țările sau 

societățile în care trăiesc. Tratatul privind Uniunea Europeană prevede în mod explicit faptul că 

drepturile persoanelor care aparțin minorităților fac parte dintre valorile fundamentale ale Uniunii 

Europene, pe care aceasta s-a angajat să le promoveze în relațiile sale cu întreaga lume. La nivel 

internațional, Declarația privind drepturile persoanelor care aparțin minorităților naționale, 

etnice, religioase și lingvistice 1 reprezintă textul de referință cheie în materie de drepturi ale 

persoanelor care aparțin minorităților. În Europa, Consiliul Europei a adoptat Convenția-cadru 

pentru protecția minorităților naționale 2 și Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare 3.  

 

Protecția persoanelor care aparțin minorităților constituie unul dintre aspectele-cheie din cadrul 

criteriilor politice de la Copenhaga pentru aderarea la UE. În acest context, situația țărilor candidate 

și potențial candidate în privința aspectelor referitoare la minorități continuă să fie evaluată în 

cadrul rapoartelor privind progresele înregistrate prezentate de Comisia Europeană. În schimb, UE a 

furnizat asistență financiară de preaderare orientată pentru țările candidate și potențial candidate, 

pentru a le sprijini în vederea introducerii reformelor politice, economice și instituționale necesare, 

în conformitate cu standardele UE. Proiectele sprijinite de UE pentru persoanele care aparțin 

minorităților au drept obiectiv predominant reducerea disparităților sociale și îmbunătățirea și 

promovarea unei calități mai bune a vieții. Consolidarea coeziunii sociale din aceste țări acoperă 

integrarea persoanelor dezavantajate, combaterea discriminării și consolidarea capitalului uman, în 

special prin reforma sistemelor de educație.  

 

                                                 
1 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuideMinoritiesDeclarationen.pdf 
2 http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/157.htm. 
3 http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/148.htm. 
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Chestiunile legate de minorități continuă să fie un aspect important al relațiilor UE cu alte părți ale 

lumii, iar UE a evocat periodic chestiunile legate de minorități în dialogurile sale politice cu țările 

din afara UE. Chestiunile referitoare la minorități au fost integrate, de asemenea, în strategiile de 

cooperare și în planurile de acțiune. 

 

UE a cooperat de asemenea în mod activ în cadrul forumurilor ONU în vederea promovării și 

protecției drepturilor persoanelor care aparțin minorităților. Procesele de la nivelul ONU includ 

Forumul privind aspectele referitoare la minorități și activitatea expertului independent pentru 

aspecte privind minoritățile. De asemenea, UE a continuat să colaboreze cu alte organizații 

internaționale și organisme multilaterale active în acest domeniu, precum OSCE și Înaltul Comisar 

pentru Minoritățile Naționale al acestei organizații și Consiliul Europei.  

 

În acest scop, UE a sprijinit programele și politicile guvernelor orientate către persoanele care 

aparțin minorităților sau care au un impact potențial în acest domeniu, prin intermediul cooperării 

bilaterale. UE a sprijinit de asemenea organizațiile societății civile care activează în domeniul 

protecției și promovării drepturilor persoanelor care aparțin minorităților, mai ales prin intermediul 

IEDDO, în special pentru a contribui la combaterea discriminării și la promovarea protecției și 

dezvoltării participării egale a bărbaților și femeilor care provin din comunitățile minoritare la viața 

socială, economică și politică în contextul mai larg al consolidării drepturilor omului, al 

pluralismului politic și al participării politice democratice. De exemplu, cu o contribuție de peste 

90 000 de euro, IEDDO finanțează în prezent un proiect destinat îmbunătățirii participării și 

reprezentării politice a minorității rome și a altor minorități naționale din Bosnia și Herțegovina, 

promovând astfel incluziunea, interesele și drepturile acestora. 
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28bis Rasismul, xenofobia, nediscriminarea și respectarea diversității  
 

În 2012, UE a continuat să contribuie semnificativ la combaterea tuturor formelor de rasism, 

discriminare rasială, xenofobie și tipuri similare de intoleranță în întreaga lume.  

 

În cadrul UE, acest angajament a continuat să fie susținut printr-o politică de acțiuni concrete, 

inclusiv legislație și aplicarea eficace a acesteia 1, sensibilizare, colectare de date 2 și furnizare de 

sprijin financiar pentru autoritățile naționale și societatea civilă 3. Exemplul cel mai reprezentativ 

este situația specifică a romilor: la 5 aprilie 2011, Comisia a emis o Comunicare privind un Cadru 

UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor până în 2010, care a încurajat statele 

membre să adopte sau să dezvolte în continuare o abordare cuprinzătoare privind integrarea romilor 

și să aprobe obiective în materie de educație, ocuparea forței de muncă, acces la serviciile de 

sănătate și locuințe.  

 

Toate statele membre au înaintat Comisiei Europene o strategie - cu excepția Maltei care nu are o 

populație de etnie romă - deși nu exista o obligație juridică în acest sens, ceea ce demonstrează un 

angajament politic ferm. 

 

                                                 
1 Pentru legislația relevantă a UE, a se vedea http://ec.europa.eu/justice/fundamental-

rights/racism-xenophobia/index_en.htm și 
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/law/index_en.htm. 

2 În noiembrie 2012 a fost publicat un Eurobarometru privind discriminarea. Discriminarea pe 
motive de origine etnică continuă să fie considerată cea mai răspândită formă de discriminare 
din UE, în opinia a 56% din cei care au răspuns la sondaj. Pentru rapoartele și studiile privind 
rasismul și xenofobia publicate de Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE, a se vedea 
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/fra-publications-2012. 

3 Rețelele de ONG-uri de la nivelul UE active în combaterea discriminării pe motive de origine 
rasială sau etnică, precum ENAR, ERIO sau EQUINET, primesc un grant operativ prin 
intermediul programului PROGRESS. Pentru alte programe de finanțare relevante, a se vedea 
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/racism-xenophobia/index_en.htm. 

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/racism-xenophobia/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/racism-xenophobia/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/law/index_en.htm
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/fra-publications-2012
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/racism-xenophobia/index_en.htm
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Comisia Europeană a publicat în mai 2012 primul său raport de evaluare „Strategiile naționale de 

integrare a romilor: o primă etapă în punerea în aplicare a cadrului UE”, care evidențiază faptul că 

sunt încă necesare mult mai multe acțiuni pentru a asigura o finanțare suficientă a incluziunii 

romilor, a institui mecanisme de monitorizare, a combate discriminarea și segregarea și a 

aborda chestiunile importante ale accesului la serviciile de sănătate și locuințe decente. Comisia 

Europeană așteaptă ca guvernele să abordeze prioritățile enumerate în raport și va evalua anual 

implementarea strategiilor naționale de integrare a romilor, prezentând rapoarte Parlamentului 

European și Consiliului. 

 

La 12 martie 2012, Ziua internațională pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare 

rasială, Înaltul Reprezentant Ashton a făcut o declarație în numele UE, subliniind „angajamentul 

ferm al Uniunii Europene de combatere a tuturor formelor de rasism și xenofobie. Discriminarea 

rasială este contrară valorilor pe care se bazează UE […]”.  

 

În contextul acțiunii sale externe, UE a continuat să abordeze chestiuni privind rasismul și 

xenofobia în dialogurile sale politice cu țările din afara UE, de exemplu cu țările africane. Aceste 

aspecte continuă să fie luate în considerare, de asemenea, în strategiile de cooperare; de exemplu, în 

planurile de acțiune privind politica europeană de vecinătate, țările partenere se angajează să 

combată toate formele de discriminare, intoleranță religioasă, rasism și xenofobie.  
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UE a continuat să coopereze cu organisme regionale precum Comisia Europeană împotriva 

Rasismului și Intoleranței (ECRI) din cadrul Consiliului Europei. În cadrul OSCE, UE a cooperat 

îndeaproape pentru a realiza progrese privind punerea în aplicare a angajamentelor asumate de cele 

56 de state participante ale OSCE în ceea ce privește lupta împotriva rasismului, xenofobiei și 

discriminării.  

 

La nivel multilateral, UE a cooperat de asemenea activ cu ONU în eforturile de combatere a 

rasismului și a discriminării. Uniunea a sprijinit mandatul raportorului special al ONU privind 

formele contemporane de rasism, xenofobie și intoleranță asociată acestora, dl Mutama Ruteere și 

predecesorul său, dl Githu Muigai. La unsprezece ani de la Conferința mondială împotriva 

rasismului, discriminării rasiale, xenofobiei și a intoleranței asociate acestora, UE rămâne pe deplin 

angajată față de obiectivul principal al Conferinței de la Durban din 2001, și anume eliminarea 

completă a rasismului și a discriminării rasiale, a xenofobiei și a intoleranței asociate acestora.  

 

Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială 

(ICERD) constituie temeiul universal al eforturilor de prevenire, combatere și eradicare a 

rasismului. Uniunea Europeană a continuat să invite toate statele care încă nu au ratificat sau nu au 

pus în aplicare pe deplin convenția să acționeze în acest sens, dar în 2012 nu s-a obținut nicio 

ratificare. 

 

UE a continuat să introducă lupta împotriva discriminării în acțiunile sale de cooperare 

internațională. Prin intermediul Instrumentului european pentru democrație și drepturile omului 

(IEDDO), UE a sprijinit o gamă largă de organizații ale societății civile în cadrul a aproximativ 120 

de proiecte recente, în valoare totală de circa 24 de milioane de euro. În plus, prin intermediul 

IEDDO, UE l-a sprijinit pe Înaltul Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului în punerea 

în aplicare a standardelor internaționale existente privind egalitatea și nediscriminarea, în special a 

Convenției internaționale privind eliminarea discriminării rasiale.  
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În conformitate cu politica principială a UE în acest domeniu, la 24 iulie 2012 Comitetul politic și 

de securitate a aprobat un document de strategie intitulat „UE în cadrul acțiunilor ulterioare 

Declarației și Programului de acțiune de la Durban”.  

 

În contextul parteneriatului strategic comun dintre UE și Uniunea Africană privind guvernanța 

democratică și drepturile omului, ambele părți au confirmat în 2012 importanța deosebită pe care o 

acordă combaterii rasismului, a discriminării rasiale, a xenofobiei și a intoleranței asociate acestora.  

 

La 5 iunie 2012, delegațiile Uniunii Europene și Uniunii Africane la Geneva au organizat un 

seminar comun pentru statele membre ale organizațiilor lor respective, în vederea realizării unui 

schimb de bune practici la nivel local, național și regional privind (a) combaterea discriminării 

rasiale în mod eficace și (b) abordarea instigării la ură rasială.   

 

29 O politică îmbunătățită privind chestiunile legate de populațiile indigene  

Principiile angajamentului UE în privința populațiilor indigene se aplică în contextul Declarației 

ONU privind drepturile populațiilor indigene din 2007, care marchează progrese în domeniul 

drepturilor populațiilor indigene și asigură accesul acestora la dezvoltare continuă în întreaga lume.  
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UE urmărește să integreze drepturile omului, inclusiv chestiunile legate de drepturile populațiilor 

indigene, în toate aspectele politicilor sale externe, inclusiv în dialogurile sale politice cu țările terțe 

și organizațiile regionale, în cadrul forumurilor multilaterale precum Organizația Națiunilor Unite, 

și prin acordarea de sprijin financiar.  

 

De la instituirea Zilei internaționale a populațiilor indigene în 1994, mai întâi comisarul 

responsabil cu relațiile externe și politica europeană de vecinătate, iar acum Înaltul Reprezentant, au 

făcut o declarație cu ocazia acestei zile, la 9 august, aproape în fiecare an. În declarația din 2012, 

Înaltul Reprezentant s-a alăturat „populațiilor indigene în celebrarea patrimoniului cultural bogat al 

acestora și contribuției pe care o aduc lumii”.  În plus, delegațiile UE din întreaga lume au organizat 

evenimente la data de 9 august sau în jurul acesteia, inclusiv întâlniri cu conducători ai populațiilor 

indigene, conferințe de presă, articole de presă, participarea la seminare și vizite ale proiectelor 

finanțate de UE.  

 

UE a continuat să participe activ la forumurile Organizației Națiunilor Unite care abordează 

chestiuni privind populațiile indigene și a contribuit la activitatea de cooperare cu agențiile ONU 

care desfășoară activități legate de populațiile indigene. În 2011, UE s-a alăturat unui consens 

privind Rezoluția ordinară a Comisiei a III-a a Adunării generale a ONU privind drepturile 

populațiilor indigene și circa jumătate dintre statele membre ale UE au sprijinit în comun rezoluția. 

Rezoluția a cuprins o decizie de organizare a unei reuniuni plenare la nivel înalt a Adunării 

generale, care va purta numele de Conferința mondială a populațiilor indigene, care va avea loc în 

2014. De asemenea, UE a făcut o declarație privind chestiuni legate de populațiile indigene în 

cadrul Comisiei a III-a, precum și în cadrul sesiunii din 2012 a mecanismului de experți pentru 

drepturile populațiilor indigene (EMRIP), și a participat la dialogul interactiv cu raportorul special 

pentru drepturile populațiilor indigene, dl James Anaya. UE a contribuit activ la raportul tematic al 

Grupului de lucru al ONU privind chestiunea drepturilor omului, a corporațiilor transnaționale și a 

altor întreprinderi comerciale, ce urmează să fie prezentat în cadrul celei de a 68-a sesiuni a 

Adunării generale a ONU care se va axa pe situația populațiilor indigene, în ceea ce privește 

impacturile negative ale activităților de afaceri asupra drepturilor populațiilor indigene. 

 



 
9431/13  alb/AA/cm 119 
ANEXĂ DG C   RO 

Drepturile populațiilor indigene continuă să fie integrate în strategiile UE de cooperare pentru 

dezvoltare. De exemplu, documentul de strategie de țară pentru Columbia 2007-2013 abordează 

situația populațiilor sale indigene din punct de vedere umanitar și al drepturilor omului și include 

printre prioritățile-cheie consolidarea păcii prin implicarea în guvernanța locală și în economia 

participativă a cetățenilor marginalizați, precum și promovarea drepturilor omului, a bunei 

guvernanțe și combaterea impunității. Un alt exemplu este includerea explicită a populațiilor 

indigene în sprijinul pentru modernizarea statului, consolidarea bunei guvernanțe și incluziunea 

socială în documentul de strategie de țară pentru Peru 2007-2013.  

 

UE recunoaște vulnerabilitatea deosebită și represiunea gravă cu care se confruntă apărătorii 

populațiilor indigene în numeroase țări din lume, după cum o arată numeroasele rapoarte 

internaționale, inclusiv cele ale raportorului special al ONU privind apărătorii drepturilor omului.  

 

De asemenea, UE sprijină direct organizațiile societății civile care se ocupă de chestiuni legate de 

populațiile indigene, în special prin Instrumentul european pentru democrație și drepturile omului 

(IEDDO). Din 2011, IEDDO a finanțat un proiect în valoare de 1,2 milioane de euro destinat 

consolidării rețelei de apărători ai drepturilor omului pentru populațiile indigene care monitorizează 

și documentează încălcările drepturilor omului pentru populațiile indigene în Asia, pentru 

sensibilizarea la nivel local și internațional în legătură cu drepturile populațiilor indigene și pentru 

protejarea indivizilor și grupurilor care promovează și apără drepturile populațiilor indigene în Asia. 

Acest proiect care vizează Nepal, Bangladesh, India, Cambodgia, Indonezia, Malaysia, Filipine și 

Thailanda, urmărește abordarea absenței recunoașterii legale și a politicilor corespunzătoare pentru 

apărarea drepturilor omului pentru populațiile indigene din regiunea Asia, unde trăiesc circa 200 de 

milioane de persoane indigene din totalul estimat de 350 de milioane la nivel mondial.  
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În aceste țări, majoritatea populațiilor indigene trăiesc sub pragul de sărăcie, se confruntă cu toate 

formele de discriminare și au un acces limitat la procesele de decizie politică și la sistemele 

judiciare și sunt victime nu numai ale încălcărilor drepturilor individuale, dar și ale drepturilor lor 

colective. Încălcarea drepturilor de participare ale populațiilor indigene în procesul decizional în 

chestiunile care le afectează drepturile este adesea cauzată de neacceptarea principiului 

consimțământului liber, prealabil și în cunoștință de cauză și a dimensiunilor practice ale acestuia. 

Nerecunoașterea drepturilor funciare ale populațiilor indigene a dus la acaparări răspândite de 

terenuri și la strămutări forțate asociate cu plantații, minerit la scară largă, baraje, infrastructuri și 

zone protejate. De asemenea, numeroase cazuri de încălcări ale drepturilor omului în rândul 

populațiilor indigene rămân nedocumentate și nedeclarate, întrucât sensibilizarea în rândul 

comunităților indigene în legătură cu drepturile lor este scăzută, iar activitățile de promovare rămân 

foarte limitate, în special în zonele de conflict, ceea ce face ca activitatea apărătorilor drepturilor 

populațiilor indigene să fie esențială. 

 

Noul Plan de acțiune al UE privind drepturile omului conține un punct referitor la populațiile 

indigene: „Revizuirea și dezvoltarea în continuare a politicii UE referitoare la Declarația ONU 

privind drepturile popoarelor indigene, în vederea Conferinței mondiale din 2014 privind 

popoarele indigene.”  

 

30 Drepturile omului pentru persoanele cu handicap  

 
La 22 ianuarie 2011, Uniunea Europeană a devenit parte la Convenția Națiunilor Unite privind 

drepturile persoanelor cu handicap (CRPD). Este vorba despre o evoluție epocală, deoarece 

CRPD este primul tratat cuprinzător privind drepturile omului ratificat de UE în calitate de 

„organizație de integrare regională”. UE a participat activ la conferința statelor părți la CRPD, 

pentru prima dată ca parte, în septembrie 2011. În octombrie 2012 Consiliul a decis înființarea unui 

cadru la nivelul UE, în conformitate cu articolul 22 alineatul (2) din Convenția Națiunilor Unite 

privind drepturile persoanelor cu handicap. Cadrul UE va promova, va proteja și va monitoriza 

punerea în aplicare a UNCRPD în legislația și politica UE și în ceea ce privește punerea în aplicare 

„internă” a convenției de către instituțiile UE, și anume atunci când acționează în calitate de 

administrație publică. 
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CRPD urmărește să garanteze că persoanele cu handicap se pot bucura de drepturile lor pe picior de 

egalitate cu ceilalți cetățeni. CRPD stabilește standarde minime pentru protecția tuturor drepturilor 

omului și libertăților fundamentale pentru persoanele cu handicap. Pentru UE, aceasta înseamnă 

garantarea faptului că politicile la nivelul UE, acțiunile legislative și de programare sunt conforme 

cu dispozițiile CRPD privind drepturile persoanelor cu handicap, în limitele competențelor UE. În 

Strategia UE 2010-2020 pentru persoanele cu handicap, adoptată în noiembrie 2010, care 

urmărește să sprijine punerea în aplicare a dispozițiilor CPRD la nivelul UE și la nivelul statelor 

membre, „acțiunea externă” a fost identificată ca unul dintre cele opt domenii principale de acțiune. 

Strategia completează și sprijină acțiunea statelor membre, care au responsabilitatea principală 

pentru politicile în materie de handicap. Handicapul a fost, de asemenea, evidențiat ca un domeniu 

de activitate în Planul de acțiune al UE privind drepturile omului și democrația nou-adoptat. 

 

Handicapul a fost evocat tot mai des în dialogurile politice și specializate ale UE (inclusiv 

dialogurile privind drepturile omului) cu țările terțe. În 2012, handicapul a fost abordat ca un aspect 

legat de drepturile omului în cadrul dialogurilor privind drepturile omului cu Uniunea Africană, 

Chile, Noua Zeelandă, Autoritatea Palestiniană, Rusia și SUA.  Ratificarea CRPD de către UE a 

reprezentat un motiv în plus în acest sens. În special, UE a solicitat ratificarea și punerea în aplicare 

deplină a CRPD de către toate statele.  

 

În 2012, UE a continuat să susțină și să promoveze respectarea drepturilor omului pentru persoanele 

cu handicap în forumurile regionale și internaționale relevante.  
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De asemenea, UE a continuat eforturile de protejare și de promovare a drepturilor persoanelor cu 

handicap în afara UE prin includerea sistematică a persoanelor cu handicap în cooperarea pentru 

dezvoltare a UE. Finanțarea destinată persoanelor cu handicap este oferită prin mai mult 

instrumente de finanțare ale UE, de exemplu, Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare (ICD), 

Fondul european de dezvoltare (FED), Instrumentul european de vecinătate (IEVP) și Instrumentul 

european pentru democrație și drepturile omului (IEDDO). În 2012, UE a finanțat peste 80 de 

proiecte, în peste 50 de țări partenere (cu un buget estimat la peste 30 de milioane de euro).  

 

În conformitate cu acțiunea 30 litera (b) din Planul de acțiune privind drepturile omului și 

democrația, în august 2012 Comisia Europeană a finalizat actualizarea notei orientative privind 

handicapul și dezvoltarea, în conformitate cu Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu 

handicap.  

 

CONFORMITATEA CU DREPTUL INTERNAȚIONAL UMANITAR (DIU) 

UE a întreprins o varietate de inițiative în 2012 pentru promovarea dreptului internațional umanitar 

în întreaga lume, în acord cu Orientările Consiliului din 2005 privind promovarea respectării 

dreptului internațional umanitar. Dreptul internațional umanitar este diferit de dreptul internațional 

al drepturilor omului. Acesta cuprinde cele patru convenții de la Geneva din 1949, protocoalele 

adiționale la acestea, alte acorduri internaționale și dreptul cutumiar care, împreună, urmăresc să 

protejeze persoanele care nu iau parte în mod direct la ostilități sau care au renunțat să facă acest 

lucru (precum civilii, prizonierii de război și alți deținuți, persoanele rănite și bolnave), dar și să 

restricționeze mijloacele și metodele de luptă (inclusiv tactici și arme), pentru a se evita suferința și 

distrugerea în mod inutil 1.  

 

                                                 
1 O listă cuprinzătoare de instrumente de drept internațional umanitar figurează în anexa la 

Orientările Consiliului privind DIU.  
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Statele membre au înregistrat progrese privind punerea în aplicare a angajamentelor lor asumate în 

cadrul celei de a 31-a Conferințe internaționale a Crucii Roșii și a Semilunii Roșii din 2011; 

statele membre și-au reiterat angajamentele privind ratificarea tratatelor cu ocazia Reuniunii la nivel 

înalt a Organizației Națiunilor Unite privind statul de drept organizată în septembrie. Austria a 

ratificat la 7 iunie 2012 Convenția din 2006 pentru protecția persoanelor împotriva disparițiilor 

forțate, în timp ce Finlanda și Polonia au ratificat la 9 ianuarie 2012 și, respectiv, la 27 decembrie 

2012 Convenția de la Ottawa din 1997 privind interzicerea utilizării, stocării, producerii și 

transferului de mine antipersonal și distrugerea acestora. Ca urmare a acestor ratificări, toate statele 

membre ale UE sunt în prezent parte la Convenția de la Ottawa. În prezent, în mai multe state 

membre se desfășoară activități în vederea ratificării Convenției împotriva disparițiilor forțate și a 

altor convenții de drept internațional umanitar care intră sub incidența angajamentelor asumate față 

de Comitetului Internațional al Crucii Roșii  (CICR).  

UE a reamintit importanța punerii în aplicare a dreptului internațional umanitar în cadrul mai 

multor declarații adresate ONU în 2012. Într-o declarație privind protecția civililor în conflictele 

armate (25 iunie) adresată Consiliului de Securitate al ONU, UE și-a exprimat regretul în legătură 

cu frecventa nerespectare de către părțile la conflictele armate a propriilor obligații de a respecta și 

proteja civilii asumate în temeiul dreptului internațional umanitar, al dreptului internațional al 

drepturilor omului și al dreptului refugiaților aplicabil . UE a împărtășit îngrijorarea profundă a 

Secretarului General al ONU privind situațiile, inclusiv în Afganistan, Sudanul de Sud, Sudan, 

Republica Democratică Congo și Somalia, în care populațiile civile, în special femeile și copiii, au 

continuat să facă obiectul unor forme diverse de violență extremă. UE a fost foarte îngrijorată cu 

privire la impactul umanitar al utilizării armelor în zone dens populate; a luat act de opinia 

exprimată de CICR conform căreia utilizarea armelor explozibile cu o zonă de impact amplă ar 

trebui să fie evitată în zonele dens populate și a solicitat abordarea acestui aspect într-un mod mai 

sistematic și mai proactiv. UE a remarcat că, în intensificarea respectării de către părțile la 

conflictele armate a propriilor obligații internaționale, un element important îl reprezintă 

consolidarea tragerii la răspundere și a subliniat faptul că autoritățile naționale au răspunderea 

principală pentru asigurarea tragerii la răspundere. UE a remarcat meritele utilizării sporite a 

comisiilor de anchetă și a misiunilor de stabilire a faptelor, precum și ale trimiterii acestor situații în 

fața Curții Penale Internaționale. UE a sprijinit stabilirea unui mediu în care toate persoanele, 

instituțiile și entitățile sunt trase la răspundere în conformitate cu legile și procedurile care respectă 

dreptul internațional umanitar aplicabil și a susținut participarea activă a tuturor statelor la eforturile 

în curs de desfășurare ale CICR de intensificare a respectării dreptului internațional umanitar.  
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Într-o declarație privind statutul protocoalelor adiționale la convențiile de la Geneva adresată 

Comisiei a VI-a a Adunării generale a Organizației Națiunilor Unite la 22 octombrie 2012, UE a 

subliniat faptul că promovarea și respectarea dreptului internațional umanitar este crucială pentru a 

asigura protecția victimelor conflictelor armate. UE a îndemnat statele care încă nu au făcut acest 

lucru să adere la toate protocoalele adiționale la convențiile de la Geneva. După caz și dacă este 

adecvat, UE încurajează toate părțile să aibă în vedere posibilitatea de a recurge la serviciile 

Comisiei Internaționale de Stabilire a Faptelor instituite în temeiul articolului 90 din primul 

Protocol adițional din 1977 la convențiile de la Geneva. Într-o declarație privind practicile israeliene 

care aduc atingere drepturilor omului ale poporului palestinian adresată Comisiei a IV-a la 9 

noiembrie, UE a reamintit aplicabilitatea dreptului internațional umanitar în Palestina, inclusiv 

aplicabilitatea celei de a patra Convenții de la Geneva referitoare la protecția civililor, și a solicitat 

respectarea deplină a dreptului internațional umanitar în acest context. Adresându-se Adunării 

generale la 13 decembrie cu privire la consolidarea coordonării asistenței umanitare și în caz de 

dezastre a ONU, UE a îndemnat toate statele și părțile să își îndeplinească obligațiile asumate în 

temeiul dreptului internațional umanitar și a solicitat părților beligerante să protejeze personalul cu 

atribuții medicale, precum și mijloacele de transport, bunurile și unitățile medicale de care dispune, 

în conformitate cu toate reglementările internaționale relevante, inclusiv dreptul internațional 

umanitar.  

În timpul Conferinței ONU referitoare la Tratatul privind comerțul cu arme, Uniunea Europeană 

și statele sale membre și-au exprimat cu claritate convingerea că transferurile de arme trebuie 

refuzate în cazurile în care există un risc clar că armele vor fi folosite pentru încălcări grave ale 

dreptului internațional al drepturilor omului sau ale dreptului internațional umanitar. 
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UE a solicitat în mod repetat tuturor părților la conflictul sirian să respecte dreptul internațional 

umanitar.  La 23 ianuarie 2012, concluziile Consiliului au condamnat violența împotriva civililor și 

au solicitat autorităților siriene să garanteze siguranța ziariștilor în această țară.   Concluziile 

Consiliului din 27 februarie au salutat Rezoluția Adunării generale a ONU privind Siria și au 

deplâns numeroasele victime în rândul civililor, solicitând președintelui Assad să pună capăt 

imediat uciderii civililor. UE a îndemnat toate părțile să respecte imparțialitatea și 

independența organizațiilor umanitare și a condamnat atacurile ilegale împotriva 

personalului medical purtând însemnele Semilunii Roșii.  La 15 martie, aniversarea revoltei, 

Înaltul Reprezentant a condamnat uciderea civililor, solicitând accesul umanitar imediat și 

anchetarea a faptelor de către Comisia independentă internațională de anchetă, care a indicat crime 

împotriva umanității și alte încălcări grave ale drepturilor omului săvârșite de regim. La 23 martie, 

concluziile Consiliului au exprimat îngrijorare cu privire la situația umanitară dificilă pe cale să se 

înrăutățească a populației civile siriene și au îndemnat autoritățile siriene să acorde organizațiilor 

umanitare acces imediat și deplin pe întreg teritoriul Siriei. UE a salutat adoptarea Rezoluției 

Consiliului pentru Drepturile Omului privind situația drepturilor omului în Siria și prelungirea 

mandatului Comisiei independente internaționale de anchetă, subliniind faptul că nu ar trebui să 

existe impunitate pentru cei care au săvârșit crime împotriva umanității și alte încălcări grave ale 

drepturilor omului. 

 

La 27 mai, Înaltul Reprezentant a emis o declarație prin care a condamnat în termenii cei mai fermi 

masacrul a peste nouăzeci de persoane săvârșit de regimul sirian împotriva propriei populații civile.  

La 23 iulie, concluziile Consiliului au exprimat îngrijorarea profundă în ceea ce privește situația 

drepturilor omului și încălcările dreptului internațional umanitar în Siria.  UE a îndemnat toate 

părțile să respecte dreptul internațional umanitar și să permită accesul deplin și sigur pentru 

lucrătorii umanitari. La 15 octombrie, concluziile Consiliului au însemnat toate părțile la conflict să 

își respecte pe deplin obligațiile legale și morale de a proteja civilii și au reafirmat sprijinul UE 

pentru anchetele Comisiei independente internaționale, inclusiv anchetarea presupuselor crime de 

război și crime împotriva umanității.  În concluziile Consiliului din 10 decembrie, UE a salutat 

adoptarea de către Comisia a III-a a Adunării generale a ONU a Rezoluției privind Siria și a 

solicitat Consiliului de Securitate al ONU să abordeze situația din Siria în ansamblul său, inclusiv o 

posibilă sesizare a Curții Penale Internaționale. 
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În ceea ce privește Republica Democratică Congo, la 14 martie 2012, Înaltul Reprezentant a emis 

o declarație prin care a salutat verdictul Curții Penale Internaționale în cauza dlui Lubanga Dyilo. 

La 7 iunie, Înaltul Reprezentant a condamnat uciderea civililor de către forțele armate în regiunea 

Kivu  și a reamintit angajamentul ferm al UE de a combate impunitatea și de a-i aduce în fața 

justiției pe autorii infracțiunilor. La 25 iunie, în concluziile Consiliului se lua act cu îngrijorare de 

înrăutățirea situației umanitare și de securitate din estul R.D. Congo și se solicita tuturor părților 

implicate să permită accesul pentru asistența umanitară. Concluziile Consiliului din noiembrie au 

repetat acest îndemn și au subliniat că toți cei care se fac vinovați de violențe împotriva civililor, în 

special a femeilor și copiilor, ar trebui trași la răspundere. 

 

La 14 mai 2012, concluziile Consiliului privind procesul de pace din Orientul Mijlociu au reamintit 

aplicabilitatea dreptului internațional umanitar în Palestina, inclusiv a celei de a patra Convenții de 

la Geneva referitoare la protecția civililor. La 9 noiembrie, concluziile Consiliului privind procesul 

de pace din Orientul Mijlociu au exprimat îngrijorarea profundă în legătură cu situația din Gaza și 

Israel, au condamnat vizarea în mod deliberat a civililor nevinovați și au solicitat tuturor părților să 

respecte pe deplin dreptul internațional umanitar.  

 

La 23 ianuarie 2012, concluziile Consiliului au reamintit Guvernului Sudanului responsabilitatea 

acestuia de a proteja toți civilii de pe teritoriul său, au solicitat cooperarea deplină cu CPI și au 

subliniat importanța tragerii la răspundere pentru încălcările drepturilor omului și ale dreptului 

internațional umanitar. La 3 martie, Înaltul Reprezentant a emis o declarație prin care lua act de 

decizia CPI de a emite un mandat de arestare pentru ministrul sudanez al apărării, Abdelrahim 

Mohamed Hussein, pentru crime împotriva umanității și crime de război, reamintind faptul că cele 

mai grave infracțiuni care afectează comunitatea internațională nu trebuie să rămână nepedepsite. 

La 23 iulie, concluziile Consiliului au exprimat îngrijorare în legătură cu deteriorarea situației 

umanitare din Kordofanul de Sud și Nilul Albastru și au solicitat autorităților sudaneze să permită 

accesul imediat și neîngrădit agențiilor umanitare internaționale. La 18 octombrie, Înaltul 

Reprezentant a condamnat un atac asupra unui convoi al forțelor de menținere a păcii UNAMID și a 

solicitat Guvernului Sudanului să asigure aducerea în fața justiției a autorilor. 
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La 23 aprilie 2012, concluziile Consiliului privind Mali au îndemnat toate părțile beligerante să 

respecte pe deplin dreptul internațional umanitar și drepturile omului și să permită accesul imediat 

și neîngrădit pentru ajutorul umanitar. De asemenea, Consiliul a felicitat statele învecinate pentru 

asistența lor, în conformitate cu obligațiile acestora asumate în temeiul dreptului internațional 

umanitar. La 17 mai, Înaltul Reprezentant și-a exprimat îngrijorarea cu privire la împiedicarea 

furnizării de asistență umanitară esențială din cauza controlării regiunilor nordice din Mali de către 

forțele rebele și a solicitat tuturor părților să deschidă coridoare umanitare. La 15 octombrie, 

concluziile Consiliului au reafirmat angajamentul UE de a asista Mali în soluționarea crizei prin 

continuarea eforturilor umanitare și au reamintit obligația de a asigura faptul că toți actorii din 

domeniul umanitar au acces liber și neîngrădit la grupurile vulnerabile. 

 

UE a continuat să aibă o abordare activă cu privire la chestiunea societăților militare și de securitate 

private și este în continuare angajată să prevină sau să remedieze încălcările sau abuzurile din 

domeniul drepturilor omului care ar putea avea o legătură cu activitățile societăților militare și de 

securitate private . UE acordă o mare importanță unei dezbateri deschise și incluzive care să permită 

o mai bună înțelegere a complexității discuției privind reglementarea, monitorizarea și 

supravegherea activităților societăților militare și de securitate private . În acest sens, UE consideră 

că Documentul de la Montreux reprezintă un document-cheie, întrucât enumeră obligațiile juridice 

internaționale și bunele practici pertinente pentru state care au o legătură cu operațiile societăților 

militare și de securitate private în timpul unui conflict armat. UE și-a exprimat sprijinul public 

pentru Documentul de la Montreux la 26 iulie 2012 și a fost prima organizație internațională care a 

făcut acest lucru.  

UE a continuat de asemenea să se angajeze în cadrul Grupului de lucru interguvernamental cu 

componență nelimitată al ONU privind societățile militare și de securitate private instituit de 

Consiliul ONU pentru Drepturile Omului și care și-a desfășurat cea de a doua sesiune în perioada 

13-17 august 2012. În acest context, UE a solicitat de asemenea altor țări terțe să își exprime 

sprijinul pentru Documentul de la Montreux, întrucât acesta oferă o contribuție concretă la punerea 

în aplicare a obligațiilor internaționale existente. 

 

În calitate de beneficiar al unor servicii furnizate de societăți militare și de securitate private, SEAE 

a inițiat revizuirea contractelor cu societățile militare și de securitate private pentru a asigura 

compatibilitatea deplină a acestora cu dreptul internațional umanitar și cu alte norme juridice 

aplicabile, în vederea garantării tragerii la răspundere pentru orice încălcări care ar putea avea loc.  
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UE a continuat să intensifice promovarea respectării dreptului internațional umanitar în cadrul 

ajutorului umanitar în 2012. Comisarul Kristalina Georgieva a denunțat încălcări ale dreptului 

internațional umanitar în situații de conflict armat, precum în Siria și în Mali, invitând toți 

combatanții să respecte legea și să îi protejeze pe cei care nu iau parte la ostilități, în special prin 

asigurarea unui acces în siguranță și securitate organizațiilor umanitare neutre. La 6 noiembrie 

2012, în cadrul discursului său privind „Reacția umanitară la criza siriană”, comisarul Georgieva a 

subliniat faptul că dreptul internațional umanitar reprezintă o obligație pentru toate părțile la 

conflict. La 4 decembrie 2012, în cadrul discursului său la Conferința Consiliului norvegian pentru 

refugiați privind „Principii în practică:  salvgardarea acțiunii umanitare”, comisarul Georgieva a 

afirmat că principiile umanitare ale umanității, imparțialității, neutralității și independenței sunt mai 

valabile ca niciodată în contextul contemporan al unor actori noi în cadrul unei reacții umanitare. 

 

Pe parcursul anului 2012, UE a oferit finanțare pentru un proiect pus în aplicare de Consiliul 

norvegian pentru refugiați și de Institutul pentru dezvoltare în străinătate (Overseas Development 

Institute), pentru a identifica modul în care principiile umanitare sunt aplicate în practică, în vederea 

consolidării punerii lor în aplicare. În acest context, în decembrie 2012 s-a desfășurat la Bruxelles o 

conferință la nivel înalt privind principiile umanitare. De asemenea, Comisia a oferit sprijin 

financiar pentru un alt proiect, pus în aplicare de către Fundația elvețiană pentru acțiune în 

domeniul minelor și de Geneva Call, pentru a oferi actorilor armați nestatali formare în materie de 

drept internațional umanitar și norme umanitare conexe .   

 

În sfârșit, UE a finanțat un proiect al Crucii Roșii finlandeze pentru a spori gradul de conștientizare 

cu privire la dreptul internațional umanitar și principiile umanitare în rândul organizațiilor 

umanitare europene și al partenerilor acestora în materie de punere în aplicare în țările expuse la 

conflicte sau în țările aflate în perioade postconflict.  
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UE a fost preocupată în continuare de faptul că furnizarea de ajutor umanitar de către UE ar putea fi 

împiedicată de legislația antiteroristă cu aplicare extrateritorială care include dispoziții care 

incriminează sprijinul material pentru organizațiile de pe listă, indiferent de caracterul umanitar al 

acestor acțiuni sau de absența oricărei intenții de sprijinire a actelor teroriste. Ca urmare a hotărârii 

Curții Supreme a Statelor Unite în cauza Holder/Humanitarian Law Project care a confirmat 

constituționalitatea dispozițiilor legislației SUA care interzice oferirea de formare în materie de 

drept internațional umanitar anumitor entități înscrise pe listă, Comisia a continuat să abordeze 

această chestiune cu autoritățile SUA la diferite niveluri, cum ar fi Departamentul de Stat al SUA și 

Departamentul de Justiție. 

VI COLABORAREA CU PARTENERII BILATERALI  

UE va situa drepturile omului în centrul relațiilor sale cu toate țările terțe, inclusiv cu 

partenerii săi strategici.  

 

Prima Săptămână europeană a drepturilor omului (3-14 decembrie 2012) în Brazilia 

 

Pentru a marca Ziua internațională a drepturilor omului (10 decembrie), care a fost și ziua în care 

Uniunea Europeană a primit Premiul Nobel pentru pace pentru 2012, delegația UE la Brasilia a 

organizat o serie de evenimente culturale care au cuprins un seminar al apărătorilor drepturilor 

omului, proiecții de filme, dezbateri, lansarea unei publicații privind apărătorii drepturilor omului și 

un concert de gală. Evenimentele au fost organizate la Brasilia în coordonare și cooperare cu 

EUNIC și cu statele membre ale UE, precum și cu Secretariatul brazilian pentru drepturile omului, 

ONU (incluzând agențiile UNAIDS, UNFPA și UN Women), Ministerul Public brazilian și 

Universitatea din Brasilia. Evenimentele s-au axat pe o gamă amplă de aspecte privind drepturile 

omului și au avut un caracter festiv. 

Unul dintre cele mai semnificative evenimente care au avut loc pe parcursul săptămânii respective a 

fost seminarul apărătorilor drepturilor omului care a fost finanțat prin intermediul Fondului 

privind facilitatea pentru dialog sectorial EU-BR. Seminarul a reunit cei mai reprezentativi și 

renumiți apărători ai drepturilor omului din țară (toți trăind sub amenințare și protecție și 

reprezentând problematici variate), organizații care se ocupă de apărarea acestora, precum și 

reprezentanți ai programului național și la nivel de state de protecție a apărătorilor drepturilor 

omului.  La seminar a fost prezentă o gamă amplă de participanți care au făcut prezentări explozive 

a ceea ce însemnă a trăi sub amenințare.  
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31 Impactul pe teren prin intermediul unor abordări adaptate  
 

Secțiunea 31 „Impactul pe teren prin intermediul unor abordări adaptate” din Planul de acțiune al 

UE drepturile omului și democrația, adoptat în iunie 2012, conține un angajament privind 

„[a]sigurarea unei monitorizări cuprinzătoare a strategiilor de țară privind drepturile omului prin 

rapoarte privind progresele înregistrate și revizuiri anuale”. 

Strategiile de țară privind drepturile omului ale UE au fost introduse cu scopul de a obține o 

abordare mai orientată și mai coerentă în privința drepturilor omului în țări terțe. Acestea au fost 

elaborate în vederea unei înțelegeri sporite a provocărilor legate de drepturile omului și pentru a axa 

acțiunea UE pe prioritățile-cheie – atât politice, cât și financiare – adaptând mai mult în acest mod 

acțiunea UE la obiectivul acesteia și sporindu-i eficiența. 

De la începutul acestei activități, au fost elaborate peste 140 de strategii de țară privind drepturile 

omului, 48 dintre acestea primind aprobarea finală a COPS pe parcursul anului 2012. În decembrie 

2012 a fost lansat un proces de urmărire și monitorizare a punerii în aplicare a strategiilor de 

țară privind drepturile omului. 

 



 
9431/13  alb/AA/cm 131 
ANEXĂ DG C   RO 

32 Impactul prin intermediul dialogului  

UE acordă importanță dialogurilor privind drepturile omului cu țările terțe drept instrumente 

eficiente pentru angajamentele bilaterale și cooperarea în ceea ce privește promovarea și protecția 

drepturilor omului și a continuat să depună eforturi pentru sporirea eficacității acestora în 2012, în 

special prin: 

 

• legături mai strânse între dialogurile privind drepturile omului și alte instrumente de politică, 

în special noile strategii de țară privind drepturile omului și, de asemenea, în alte domenii de 

politică, de exemplu conversia dialogului local cu Columbia într-un dialog la nivel de 

capitale în contextul noului acord de liber schimb.  

 

• consolidarea dialogului și a cooperării privind drepturile omului cu partenerii strategici ai 

UE. În 2012, conținutul și forma dialogurilor cu Brazilia și Mexic au fost consolidate, la 

Bruxelles desfășurându-se pentru prima dată reuniuni la nivel înalt. Un nou dialog privind 

drepturilor omului a fost formalizat cu Africa de Sud, în timp ce au fost deschise consultări 

privind drepturile omului cu Republica Coreea.  

 

• utilizarea celor mai bune practici în cadrul diferitelor forme de dialoguri privind drepturile 

omului, inclusiv reuniuni la nivel înalt, în special prin înglobarea acestora în relația generală 

cu țara terță vizată și prin concentrarea atenției pe continuarea dialogurilor prin planuri de 

acțiune specifice, reforme legislative și proiecte pe care UE le poate sprijini prin 

instrumentele sale, inclusiv asistența în domeniul cooperării. Dialogurile privind drepturile 

omului în contextul politicii PEV a reprezentat în continuare un exemplu de cele mai bune 

practici în această privință. 
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• o atenție deosebită acordată stabilirii agendei dialogurilor privind drepturile omului, 

punându-se accentul pe situația națională privind drepturile omului, inclusiv pe cazurile 

individuale, fiind totodată reactivă la solicitările din partea țărilor partenere de a discuta 

chestiunile interne ale UE privind drepturile omului, în strânsă cooperare cu statele membre 

ale UE. Chestiunile multilaterale la nivelul ONU și al organizațiilor regionale relevante sunt 

incluse în prezent ca puncte standard pe agenda dialogurilor.  

 

Ca parte a celor mai bune practici respective, s-au generalizat consultările cu societatea civilă, atât 

la sediul central, cât și în țările vizate, precum și informările în urma dialogurilor. În plus, 12 

seminarii specializate ale societății civile au avut loc în 2012 pentru a informa dialogurile oficiale 

privind drepturile omului.  

 

În 2012, au avut loc dialoguri oficiale sau subcomitete privind drepturile omului cu următorii 

parteneri: Uniunea Africană, Argentina, Armenia, Azerbaidjan, Brazilia, Belarus, Cambodgia, 

Chile, China, Columbia, Georgia, Indonezia, Iordania, Republica Kârgâzstan, Laos, Liban, Mexic, 

Republica Moldova, Maroc, Pakistan, Autoritatea Palestiniană, Ucraina, Uzbekistan și Vietnam. Au 

avut loc consultări cu privire la chestiuni legate de drepturile omului cu Japonia, Rusia, SUA și 

țările candidate (FYROM, Islanda, Muntenegru și Turcia).  

 

În 2012 nu s-au putut desfășura sesiuni ale dialogurilor instituite privind drepturile omului cu Egipt, 

Sri Lanka și Tunisia.  Sesiunile cu Algeria, India, Israel, Laos, Tadjikistan și Turkmenistan au fost 

amânate până la începutul anului 2013. Dialogul privind drepturile omului cu Iranul este suspendat 

din 2006. 
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Sesiuni informale, desfășurate în special prin intermediul videoconferințelor, precum și la New 

York și Geneva, au fost organizate de-a lungul întregului an cu un număr în creștere de parteneri, în 

ceea ce privește aspecte și priorități multilaterale în domeniul drepturilor omului. 

 

În plus, aproape toate cele 79 de țări din Africa, zona Caraibilor și Pacific care sunt părți la Acordul 

de la Cotonou s-au implicat intr-un dialog cu UE în temeiul articolului 8 din acord, cuprinzând o 

evaluare periodică a progreselor înregistrate în ceea ce privește respectarea drepturilor omului, a 

principiilor democratice, a statului de drept și a bunei guvernări. Potrivit articolului 9 din Acordul 

de la Cotonou, drepturile omului, principiile democratice și statul de drept constituie elemente 

esențiale ale acestuia și sunt ca atare supuse clauzei de soluționare a litigiilor de la articolul 96, în 

temeiul căruia consultările și măsurile corespunzătoare, inclusiv (în ultimă instanță) suspendarea 

acordului pot fi întreprinse cu privire la țara în cauză. În 2012, măsurile corespunzătoare, inclusiv 

trimiteri la împrumuturi BEI, au continuat să fie aplicabile unui număr de cinci țări: Zimbabwe, Fiji, 

Guineea, Guineea Bissau și Madagascar.  

În plus, o serie de state membre au desfășurat în 2012 dialoguri bilaterale cu țări terțe. Aceste 

dialoguri bilaterale sprijină cadrul UE în domeniul dialogurilor privind drepturile omului, adăugând 

experiența și expertiza proprie statelor membre, de exemplu în ceea ce privește tranzițiile 

democratice de succes. 

 

33 Utilizarea eficace a instrumentelor de politică externă ale UE, asigurând interacțiunea 

acestora  

 

Clauza privind drepturile omului nu a fost utilizată ca temei pentru noi măsuri restrictive 

împotriva vreunei țări terțe în 2012.  A fost inițiată o dezbatere privind elaborarea de criterii pentru 

aplicarea clauzei privind drepturile omului, care vor ține seama de solicitările Parlamentului 

European și ale societății civile pentru o aplicare mai consecventă și coerentă a clauzei cu toate 

țările partenere.  
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VII ACȚIUNILE PRIN INTERMEDIUL INSTITUȚIILOR MULTILATERALE  

34 Promovarea multilateralismului eficace - 35  Repartizarea eficace a sarcinilor în contextul 

ONU  

 

UE este pe deplin angajată față de un sistem multilateral solid și eficient al drepturilor omului care 

favorizează dezvoltarea ulterioară și aplicarea universală a standardelor universale în materie de 

drepturile omului. UE își prezintă în mod activ prioritățile sale în materie de drepturile omului 

Comisiei a III-a a Adunării generale a ONU și Consiliului pentru Drepturile Omului și se implică 

din ce în ce mai mult cu țări din toate regiunile în ceea ce privește inițiative care contribuie în mod 

real la protecția și promovarea drepturilor omului. În Acțiunea 34 din Planul de acțiune al UE 

privind drepturile omului și democrația din 2012, UE s-a angajat să sporească eficacitatea 

participării sale în cadrul acestor forumuri prin intermediul unei abordări anuale și al unei informări 

sistematice cu privire la prioritățile UE la nivelul ONU și prin consolidarea sistemului existent de 

repartizare a sarcinilor cu statele membre. 

 

Cea de a 67-a sesiune a Adunării generale a Organizației Națiunilor Unite 

 

Comisia a III-a (Afaceri Sociale, Umanitare și Culturale) a celei de a 67-a sesiuni a Adunării 

generale a ONU s-a desfășurat în mod oficial în perioada 8 octombrie - 28 noiembrie, iar rezultatele 

sale au fost confirmate de reuniunea plenară în decembrie 2012. 

 

La finalul sesiunii, comisia a adoptat 61 de rezoluții, dintre care 15 în urma unui vot. 

UE și-a îndeplinit principalele obiective pentru sesiunea respectivă: toate cele cinci inițiative au fost 

adoptate de Comisia a III-a, cu rezultate importante. 
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O rezoluție referitoare un moratoriu privind pedeapsa cu moartea, introdusă printr-o amplă coaliție 

transregională și cu cel mai ridicat număr înregistrat vreodată de cosponsori, a fost adoptată cu mai 

multe voturi pentru decât în anii precedenți, afirmând tendința în direcția abolirii. 

 

O rezoluție privind drepturile omului în Myanmar/Birmania a fost adoptată prin consens pentru 

prima dată din 2005, în contextul reformelor din țară și ca urmare a angajamentului UE cu țara în 

cauză. Rezoluția a salutat progresele înregistrate, atrăgând totodată atenția asupra provocărilor 

rămase în ceea ce privește drepturile omului în țară, inclusiv prizonierii politici rămași, violența și 

discriminarea la adresa Rohingya și situația din zonele etnice. 

 

Un text cuprinzător cu privire la încălcările persistente ale drepturilor omului în RPDC a fost inițiat 

împreună cu Japonia și, într-o evoluție surprinzătoare dar binevenită, rezoluția a fost adoptată, de 

asemenea, fără vot. 

 

Libertatea religioasă sau de credință a fost adusă din nou în atenția comisiei de către UE și un text 

cuprinzător, bazat pe drepturile omului a fost adoptat prin consens. O rezoluție a OIC privind 

combaterea intoleranței, a stereotipurilor negative și a stigmatizării, discriminării, incitării la 

violență și violenței a putut fi consolidată, cu toate că negocierile pentru găsirea unei formulări 

acceptabile au fost extinse, în contextul reacțiilor la o înregistrare video pe internet și la anumite 

benzi desenate chiar înainte de începutul sesiunii.  

 

UE și GRULAC au putut obține consens cu privire la o rezoluție privind drepturile copilului, care s-

a axat pe copiii aparținând populațiilor indigene și a extins, de asemenea, mandatul reprezentantului 

special al ONU privind violența împotriva copiilor, încadrând bugetul acestuia în cadrul bugetului 

normal al ONU. 
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De asemenea, UE a sprijinit cu fermitate rezoluțiile de țară privind Iranul și Siria care au fost 

adoptate în urma votului, dar fără solicitarea unei moțiuni de inacțiune anul acesta. Rezoluția 

canadiană privind Iranul, sprijinită de UE, a fost adoptată cu peste 80 de voturi pentru, reflectând 

sprijinul continuu pentru inițiativă. Rezoluția privind drepturile omului în Siria a fost prezentată de 

un amplu grup transregional condus de țările arabe și a fost adoptată cu cel mai puternic sprijin de 

până în prezent pentru o rezoluție (votată) de țară în cadrul Comisiei a III-a.  

 

Comisia a realizat progrese cu privire la alte priorități ale UE, de exemplu în ceea ce privește 

egalitatea de gen și promovarea femeilor, adoptarea fără vot a unei rezoluții privind eliminarea 

tuturor formelor de violență împotriva femeilor 1 și prima rezoluție adoptată vreodată de Adunarea 

generală a ONU care condamnă și urmărește să pună capăt practicii de mutilare genitală feminină. 

 

UE a fost unită pentru majoritatea covârșitoare a voturilor privind rezoluțiile (13 din 15) și a colaborat 

cu țările terțe pentru îmbunătățirea textelor prezentate comisei, de exemplu rezoluția privind rasismul. 

Rezultatele obținute de UE cu ocazia celei de a 67-a sesiuni a Comisiei a III-a a Adunării generale a 

ONU au constituit un efort de echipă semnificativ, aproape toate statele membre implicându-se în 

repartizarea sarcinilor și multe dintre acestea (12) implicându-se în prezentarea unor inițiative 

naționale 2. UE și-a unit forțele și pentru activități de informare și de lobby.  

 

Eforturile UE de consolidare a sprijinului pentru chestiunile LGBT au fost continuate prin 

organizarea unui eveniment colateral transregional la nivel înalt pe tema importanței asumării 

rolului de lider în lupta împotriva homofobiei, la care a participat Secretarul General al ONU. 

 

                                                 
1 Sprijinită de peste 100 de cosponsori din toate regiunile. 
2 Intensificarea eforturilor pentru eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor 

(NL + FR), Tortura și alte tratamente sau pedepse cu cruzime, inumane sau degradante (DK), 
Comitetul contra torturii (DK), Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor 
de discriminare rasială (SI + BE), Drepturile omului și administrarea justiției (AT), Execuțiile 
extrajudiciare, sumare sau arbitrare (SE), Convenția pentru protecția tuturor persoanelor 
împotriva disparițiilor forțate (ARG, FR și MO), Consolidarea programului ONU de 
prevenire a criminalității și a programului ONU de justiție penală (IT), Returnarea sau 
restituirea bunurilor culturale țărilor de origine (EL), Convenția privind drepturile persoanelor 
cu handicap și protocoalele opționale la aceasta (SE, MX, și NZ), Comitetul pentru drepturile 
copilului (SI și Costa Rica), Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați  (țările 
nordice). 
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Consiliul pentru Drepturile Omului al Organizației Națiunilor Unite 

UE a fost din nou foarte activă în cadrul celor trei sesiuni ordinare al Consiliului pentru Drepturile 

Omului în 2012, precum și în cadrul unei sesiuni speciale a acestuia privind situația din Siria. 

Această țară a continuat să fie un punct important pe agenda Consiliului pentru Drepturile Omului 

de-a lungul întregului an, Consiliul adoptând rezoluții privind Siria cu ocazia fiecărei sesiuni, două 

dintre acestea fiind prezentate de UE. Mandatul Comisiei de anchetă pentru Siria a fost prelungit 

până în martie 2013.  

În cadrul sesiunii din martie a Consiliului, UE a prezentat, de asemenea, rezoluții privind 

Myanmar/Birmania și Republica Populară Democrată Coreeană (cu Japonia), ambele prelungind 

mandatele respectivilor raportori speciali, precum și inițiative privind libertatea de religie sau de 

credință și drepturile copiilor (cu GRULAC), toate fiind adoptate prin consens. În plus, UE a 

sprijinit o rezoluție de prelungire a mandatului raportorului special privind Iranul. 

 

În iunie, UE a propus cu succes crearea unui nou mandat de țară care a primit sprijin transregional 

și un raportor special privind situația din Belarus a fost numit în septembrie. De asemenea, 

Consiliul a numit un raportor special pentru Eritreea, cu sprijin UE, și a reînnoit mandatele 

experților independenți pentru Haiti, Côte d'Ivoire și Somalia. 

 

Alte situații specifice țărilor au fost abordate de Consiliu, inclusiv Tunisia (au fost evidențiate 

evoluții pozitive în declarația UE referitoare la punctul 10 privind cooperarea tehnică). În ceea ce 

privește Bahrain, majoritatea statelor membre ale UE a sprijinit o declarație transregională comună 

condusă de Elveția (punctul 4), exprimându-și îngrijorarea cu privire la situația drepturilor omului și 

solicitând punerea în aplicare a recomandărilor Comisiei independente de anchetă din Bahrain, 

precum și cooperarea cu Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului. 

Trimiterea unei misiuni de stabilire a faptelor privind coloniile israeliene s-a dovedit a fi o chestiune 

dificilă în ceea privește unitatea UE. 
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O caracteristică remarcabilă a sesiunilor Consiliului pentru Drepturile Omului din 2012 a fost 

diversificarea inițiatorilor inițiativelor specifice fiecărei țări, incluzând grupul african sau un grup 

de țări africane și conducerea inițiativei privind Siria de către un grup condus de țări arabe din 

septembrie.  

 

UE a sprijinit, de asemenea, activitatea tematică importantă a Consiliului pentru Drepturile Omului. 

Aceasta a sprijinit în mod activ seminarul organizat pentru a sensibiliza cu privire la violența și 

discriminarea bazate pe orientarea sexuală și pe identitatea de gen, care s-a desfășurat cu succes, în 

pofida părăsirii întrunirii orchestrate de OIC. UE s-a implicat în mod constructiv și în ceea ce 

privește rezoluțiile privind violența împotriva femeilor și discriminarea împotriva femeilor. UE a 

continuat să apere participarea ONG-urilor în cadrul reuniunilor ONU și s-a pronunțat împotriva 

represaliilor la adresa apărătorilor drepturilor omului, inclusiv a celor care cooperează cu 

mecanismele ONU pentru drepturile omului.  

 

În plus, mai multe state membre ale UE, în mod individual sau în cooperare cu țări terțe, au 

promovat cu succes inițiative tematice (de exemplu, privind drepturile omului, democrația și statul 

de drept, traficul de persoane, detenția arbitrară, dreptul la educație, libertatea de exprimare și 

internetul, persoanele strămutate în interiorul țării și obiecția pe motive de conștiință).  

De asemenea, UE a desfășurat activități pentru a concentra atenția Consiliului pe inițiative care 

contribuie în mod real la protecția și promovarea drepturilor omului. Astfel, s-a implicat cu 

parteneri terți în ceea ce privește inițiative potențial problematice (de exemplu, rezoluția Cubei 

privind dreptul la pace) și a apărat validitatea și aplicarea universală a drepturilor omului în 

contextul unei rezoluții privind valorile tradiționale, cu toate că rezultatele votului au rămas 

descurajante.  

UE și-a extins, de asemenea, activitățile de diplomație publică și a organizat, în comun cu alți 

parteneri, mai multe reuniuni, de exemplu un eveniment colateral cu participare sporită privind 

apărătorii femei ai drepturilor omului organizat în comun cu Brazilia. 
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Pe parcursul a trei sesiuni, UE a putut să mențină unitatea, cu excepția unui vot scindat privind 

coloniile israeliene și privind amendamentele Rusiei la rezoluția privind Libia. Cu toate acestea, UE 

nu a precupețit niciun efort pentru a încuraja în comun, precum și bilateral, Israelul să se angajeze din 

nou cu Consiliul pentru Drepturile Omului și cu Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru 

Drepturile Omului, în urma suspendării relațiilor după crearea unei misiuni de stabilire a faptelor 

privind coloniile israeliene cu ocazia sesiunii din martie. De asemenea, UE s-a pronunțat în favoarea 

universalității evaluării periodice universale și a încurajat Israelul să coopereze cu mecanismul. 

 

În timp ce bugetul UE conține o contribuție anuală la bugetul OHCHR, pentru a susține acțiunile 

orientate ale acestuia, sprijinul pentru 2012 face parte dintr-o contribuție excepțională ad hoc la 

bugetul Oficiului în valoare de 10 milioane de euro. Acest sprijin ad hoc a permis Oficiului să facă 

față creșterii neprevăzute a volumului său de muncă în Africa de Nord și în Asia și să atenueze 

diminuarea contribuției financiare legate de calitatea de membru al ONU într-un moment-cheie. 

 

36 Consolidarea mecanismelor regionale pentru drepturile omului  
 
UE și-a dezvoltat acțiunea de sprijinire a mecanismelor regionale pentru drepturile omului în 2012. 

 

Dialogul privind drepturile omului cu Uniunea Africană a fost revitalizat, datorită unei sesiuni la 

nivel înalt din noiembrie condusă, din partea UA de către noul comisar al UA pentru afaceri 

politice, comisarul Abdullahi, și, din partea UE, de către reprezentantul special al UE pentru 

drepturile omului, dl Stavros Lambrinidis. Au fost convenite rezultate care trebuie realizate pentru a 

consolida cooperarea în direcția abolirii pedepsei cu moartea, cu privire la punerea în aplicare a 

Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU (femeile, pacea și securitatea) și cu privire la 

partajarea unor module de formare privind genul, copiii și drepturile omului pentru misiunile de 

menținere a păcii.  

 

Cooperarea în materie de drepturile omului cu Liga Statelor Arabe a fost inițiată în temeiul 

Declarației UE-LSA de la Cairo din 13 noiembrie 2012. Programul de lucru comun adoptat în 

cadrul aceleiași reuniuni include cooperarea în materie de drepturile omului, s-a axat pe dialog și pe 

schimbul de know-how privind punerea în aplicare a standardelor internaționale privind drepturile 

omului, dezvoltarea mecanismelor LSA pentru drepturile omului și integrarea drepturilor omului în 

activitățile LSA. 
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În cadrul dialogurilor sale bilaterale cu țările din America Latină, UE a reiterat importanța unor 

mecanisme regionale independente și necesitatea de a salvgarda acquis-ul și integritatea sistemului 

interamerican al drepturilor omului.  

 

A fost urmărit dialogul cu OIC, în special în contextul punerii în aplicare a Rezoluției 16/18 a 

Consiliului pentru Drepturile Omului și a altor rezoluții consensuale privind combaterea intoleranței 

religioase și libertatea de religie sau de credință.  

 

A fost dezvoltată o cooperare concretă cu Forumul insulelor din Pacific privind ratificarea 

instrumentelor internaționale din domeniul drepturilor omului, prin intermediul unui proiect finanțat 

de IEDDO.  

 

UE a încurajat și a urmărit îndeaproape adoptarea de către ASEAN a unei carte privind drepturile 

omului și a solicitat respectarea standardelor internaționale privind drepturile omului.  

 

În final, în cadrul celui de al 14-lea Forum anual UE-ONG dedicat rolului mecanismelor regionale 

și cooperarea acestora cu societatea civilă, în decembrie au avut loc la Bruxelles schimburi de 

experiență utile cu privire la punerea în aplicare a standardelor universale privind drepturile omului, 

acestea fiind încurajate puternic.  Această oportunitate a fost utilizată de numeroasele mecanisme 

regionale reprezentate. Forumul, deschis de RSUE Lambrinidis, a beneficiat de contribuții din 

partea Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, dna Navi Pillay, Comisarul pentru 

drepturile omului al Consiliului Europei, dl Niels Muiznieks, președintele Comisiei Africane pentru 

drepturile omului și ale popoarelor, dna Dupe Atoki, președintele Subcomisiei pentru drepturile 

omului a Parlamentului European, dna Barbara Lochbihler, vicepreședintele FIDH, dl Arnold 

Tsunga, precum și din partea multor reprezentanți ai societății civile și ai mecanismelor regionale, 

precum OAS, OSCE, ASEAN, Liga Statelor Arabe și Organizația de Cooperare Islamică. 
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Consiliul Europei  

 

Anul 2012 a adus o intensificare sporită a cooperării dintre UE și Consiliul Europei. În urma 

memorandumului de înțelegere din 2007, ambele organizații mențin contacte periodice atât la nivel 

politic, cât și la nivel de lucru, cooperarea în domeniile drepturilor omului, statului de drept și 

democratizării aflându-se în centrul relației dintre ele. 

 

În vederea favorizări protecției drepturilor fundamentale în cadrul UE, Tratatul de la Lisabona a 

mandatat UE să adere la Convenția europeană a drepturilor omului. Proiectul de acord la nivel de 

experți încheiat în 2011 a făcut obiectul unor dezbateri suplimentare în cadrul UE în Grupul de 

lucru pentru drepturi fundamentale, întrucât câteva aspecte sensibile privind aderarea trebuie să țină 

seama de specificitatea arhitecturii instituționale a UE. În iunie 2012, negocierile au fost reluate pe 

baza modificărilor propuse de UE. 

Președinte Comisiei, Înaltul Reprezentant/Vicepreședintele și comisarii din domeniu s-au întâlnit în 

mod periodic cu funcționari de rang înalt ai Consiliului Europei, inclusiv Secretarul General și 

comisarul pentru drepturile omului. UE a apreciat în mod deosebit activitatea organismelor de 

experți ale Consiliului Europei de monitorizare și consiliere a statelor membre ale Consiliului 

Europei în materie de standarde privind drepturile omului. 

Ca în fiecare an, în 2012 UE a desfășurat consultări anuale cu Consiliul Europei cu privire la 

pachetul său de extindere. În noiembrie 2012, UE a desfășurat, de asemenea, consultări cu Consiliul 

Europei și organismele de monitorizare ale acestuia în cadrul pregătirilor rapoartelor anuale PEV 

privind progresele înregistrate. UE s-a bucurat în continuare de o bună cooperare cu comisarul 

Consiliului Europei pentru drepturile omului și au fost stabilite contacte directe și periodice cu 

RSUE pentru drepturile omului numit recent.  
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UE continuă să contribuie semnificativ la activitățile Consiliului Europei prin finanțarea de 

programe și activități comune. UE și Consiliul Europei au implementat un număr în creștere de 

programe comune în domeniile statului de drept, democrației și drepturilor omului, care au atins 

valoarea de 101 milioane de euro în 2012 (cofinanțate, în medie, în proporție de 89% de către UE). 

În urma rezultatelor promițătoare ale Instrumentului pentru Parteneriatul estic al Consiliului 

Europei, în 2012 UE a lansat „Programul de consolidare a reformei democratice în sudul 

Mediteranei” al UE-Consiliului Europei (4,8 milioane de euro pentru o perioadă de 30 de luni), care 

promovează progresele privind drepturile omului, statul de drept și democratizarea în țările sud-

mediteraneene, în spiritul politicii europene de vecinătate revizuite a UE. O abordare similară de 

cooperare consolidată a fost pusă în aplicare cu țările din Asia Centrală pentru a sprijini progresele 

în direcția democrației pluraliste și a bunei guvernanțe. În cadrul „Inițiativei UE privind statul de 

drept în Asia Centrală” se află în curs de pregătire lucrări ulterioare unui program regional comun al  

Comisiei de la Veneția cu obiectivul de a elabora legislație și practici în domeniul judiciar. În cadrul 

revizuirii Strategiei UE pentru Asia Centrală se menționează în mod specific politica de vecinătate a 

Consiliului Europei și oferirea de către aceasta a unui sprijin important pentru securitatea și 

stabilitatea din regiune.  

 

OSCE  

 

UE a continuat să fie un susținător major al activității OSCE în 2012 și să aibă o contribuție 

puternică la aceasta. Reprezentând aproape jumătate din membrii OSCE, numărul acestora crescând 

în 2012 atunci când Mongolia a devenit cel de al 57-lea stat participant, UE a continuat să sprijine 

eforturile OSCE de consolidare a securității prin intermediul tuturor celor trei dimensiuni ale 

activității acesteia: 

• dimensiunea politicomilitară; 

• dimensiunea economică și cea ecologică;  

• și dimensiunea umană. 
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În ceea ce privește dimensiunea umană, anul 2012, în timpul președinției asigurate de Irlanda, a 

condus la rezultate mixte. Pentru al doilea an consecutiv și în ciuda unor eforturi susținute din 

partea președinției OSCE și a UE, Consiliul ministerial de la Dublin din decembrie 2012 nu a putut 

obține un consens în ceea ce privește adoptarea deciziilor ministeriale privind chestiuni în materie 

de drepturile omului, în special din cauza opoziției anumitor state participante la reafirmarea 

angajamentelor existente sau la consolidarea activității OSCE în domeniile libertății media, libertății 

de asociere și de întrunire. În pofida lipsei de progrese, UE va continua să promoveze libertatea de 

exprimare și libertatea media, atât online, cât și offline, să promoveze siguranța ziariștilor și să 

consolideze libertatea de întrunire și de asociere în cadrul forumurilor OSCE. 

 

Nu a fost posibilă finalizarea revizuirii evenimentelor privind dimensiunea umană menită să 

îmbunătățească planificarea și monitorizarea acestora, inițiată de președinția elvețiană a Comitetul 

privind dimensiunea umană și continuată de președinția OSCE cu un sprijin puternic din partea UE, 

având în vedere pozițiile divergente ale statelor participante. Cu toate acestea, UE consideră că 

modalitatea actuală de evaluare a punerii în practică a angajamentelor OSCE este satisfăcătoare, cu 

condiția să existe voință politică: nu forma este problema reală.  

 

UE a continuat să utilizeze consiliile permanente săptămânale ale OSCE și comitetele lunare 

privind dimensiunea umană ale OSCE pentru a revizui angajamentele privind drepturile omului ale 

celor 57 de state participante ale OSCE și pentru a iniția dezbateri deschise și sincere în legătură cu 

punerea în aplicare a acestora. O serie de preocupări ale UE cu privire la drepturile omului și 

libertățile fundamentale, printre altele cu privire la siguranța ziariștilor, drepturile persoanelor 

LGBTI sau societatea civilă în general, au fost evidențiate în cadrul acestor forumuri.  
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UE a participat, de asemenea, la seminarul privind dimensiunea umană al OSCE desfășurat în mai 

pe tema „Un cadru întemeiat pe statul de drept pentru combaterea traficului de persoane” (Varșovia, 

14-16 mai) și la trei reuniuni suplimentare privind dimensiunea umană referitoare la combaterea 

rasismului, a intoleranței și a discriminării în societate prin sport (Viena, 19-20 aprilie), la alegeri 

(Viena, 12 iulie) și la libertatea de întrunire și de asociere (Viena, 8-9 noiembrie), precum și la 

conferința președinției privind libertatea internetului (Dublin, 18-19 iunie). În plus, delegația UE la 

Viena și Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE au organizat un simpozion privind 

îmbunătățirea situației populațiilor rome și sinti. Acest lucru a permis UE să susțină și să contureze 

aspectele care constituie prioritățile UE în cadrul OSCE, precum libertatea media, inclusiv pe 

internet, libertatea de întrunire și de asociere și toate formele de toleranță și nediscriminare.  

 

În mai 2012, UE a contribuit la obținerea unui acord cu privire la rolul OSCE în facilitarea 

alegerilor sârbe în Kosovo.  

 

Reuniunea anuală privind punerea în aplicare a dimensiunii umane a avut loc la Varșovia în 

perioada 24 septembrie - 6 octombrie. Reprezentantul special al UE pentru drepturile omului 

Stavros Lambrinidis a prezentat declarația UE în cadrul sesiunii de deschidere și a desfășurat 

consultări cu omologii săi și cu organizațiile societății civile, a căror prezență în cadrul reuniunii 

privind punerea în aplicare a dimensiunii umane face ca acest forum să fie unic. UE a participat 

activ la sesiunile de lucru care au permis statelor participante și societății civile să își revizuiască 

angajamentele privind dimensiunea umană și să formuleze recomandări. Cu această ocazie, SEAE a 

sprijinit, de asemenea, cu succes, în comun cu mai multe state membre, un eveniment colateral 

privind infracțiunile săvârșite din ură împotriva persoanelor LGBTI. 

 

UE și-a continuat interacțiunea strânsă cu structurile OSCE prin intermediul delegației UE la Viena 

și al schimburilor specifice la nivel de sediu central, în special în ceea ce privește aspecte privind 

monitorizarea alegerilor cu ODIHR, cu secretariatul OSCE, precum și cu reprezentantul pentru 

libertatea media. 
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CONTRIBUȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN LA RAPORTUL ANUAL PRIVIND DREPTURILE OMULUI 
ȘI DEMOCRAȚIA ÎN LUME ÎN 2012 
 

Parlamentul European (PE) rămâne angajat în direcția promovării drepturilor omului și a 

principiilor democratice. În 2012, încălcările drepturilor omului au fost dezbătute în sesiunile 

plenare și abordate de diferite rezoluții parlamentare. De asemenea, drepturile omului reprezintă o 

parte integrantă a activității președintelui Parlamentului European care a evocat chestiuni relevante 

în cadrul unor declarații publice, precum și în cadrul reuniunilor la nivel înalt ale acestuia pe 

parcursul anului. La nivelul comisiilor Parlamentului European, chestiunile referitoare la drepturile 

omului în lume  reprezintă obiectul specific de activitate al Subcomisiei pentru drepturile omului 

(DROI) a Comisiei pentru afaceri externe. Subcomisia menține relații de colaborare strânsă cu 

Serviciul European de Acțiune Externă, cu alte instituții ale UE și cu ONG-uri din domeniul 

drepturilor omului. În 2012, DROI a desfășurat primul schimb oficial de opinii cu noul reprezentant 

special al UE pentru drepturile omului, pe baza căruia se vor dezvolta consultări periodice privind 

politica UE în domeniul drepturilor omului. Prin intermediul unor informări și analize ulterioare cu 

ușile închise, Subcomisia pentru drepturile omului a urmărit dialogurile și consultările din domeniul 

drepturilor omului desfășurate de SEAE cu țările terțe. Datorită competențelor sale procedurale 

sporite, DROI a putut să se ocupe de mai multe rapoarte parlamentare în 2012, inclusiv de Raportul 

anual privind drepturile omului și de rapoarte privind alte aspecte de importanță majoră, precum 

strategia UE privind drepturile omului și impactul crizei economice asupra drepturilor omului. Pe 

parcursul anului, audierile DROI, adesea organizate în comun sau în asociere cu alte comisii sau 

delegații interparlamentare relevante, s-au bucurat de participarea unei serii de raportori speciali ai 

ONU privind drepturile omului, precum și a unor apărători proeminenți ai drepturilor omului.  
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Parlamentul European urmărește de asemenea realizarea integrării drepturilor omului în activitatea 

sa, în conformitate cu proclamarea de către tratate a drepturilor universale ale omului și a 

democrației ca valori fondatoare ale Uniunii și ca principii și obiective fundamentale ale acțiunii 

externe a Uniunii. Această sarcină prioritară are multe dimensiuni. Aspectele legate de drepturile 

omului sunt dezbătute în cadrul Comisiei pentru afaceri externe (AFET) atunci când aceasta 

abordează rapoarte parlamentare privind politica externă a UE sau diferite tipuri de acorduri 

internaționale care includ clauze privind drepturile omului. Acordule comerciale care includ clauze 

privind drepturile omului intră în domeniul de competență al Comisiei pentru comerț internațional 

(INTA). Comisia pentru dezvoltare (DEVE) și Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen 

(FEMM) abordează de asemenea periodic aspecte privind drepturile omului ale acțiunilor externe 

ale UE, în domeniile lor de competențe respective. Președinții comisiilor AFET și DEVE co-

prezidează Grupul de susținere a democrației și de coordonare a alegerilor (GDA) care și-a extins 

mandatul pentru a cuprinde, pe lângă observarea alegerilor, și activități ulterioare alegerilor și de 

susținere a democrației în general. Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) 

este actorul-cheie în domeniul drepturilor fundamentale în cadrul Uniunii Europene și are 

responsabilități importante privind aspectele externe ale politicilor interne ale UE, de exemplu în 

domeniul migrației și al politicilor în materie de azil. Aspectele constituționale și juridice sunt 

abordate de Comisia pentru afaceri constituționale (AFCO) și de Comisia pentru afaceri juridice 

(JURI), inclusiv aderarea UE la Convenția europeană a drepturilor omului, care va avea și implicații 

pentru relațiile externe ale UE/un impact asupra acestora. Delegațiile interparlamentare ale 

Parlamentului European abordează periodic aspecte privind drepturile omului cu interlocutorii lor. 

 

Printre diversele chestiuni politice asupra cărora Parlamentul European și-a concentrat atenția în 

2012, pot fi identificate în mod specific următoarele aspecte-cheie: 
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Politica UE privind drepturile omului 
 

Parlamentul European a recunoscut și a salutat faptul că anul 2012 a marcat un nou capitol pentru 

politica UE în domeniul drepturilor omului ca urmare a adoptării Cadrului strategic și a Planului de 

acțiune ale UE privind drepturile omului și democrația. Revizuirea s-a desfășurat pe baza 

comunicării comune din decembrie 2011 a Comisiei Europene și a Înaltului Reprezentant intitulată 

„Drepturile omului și democrația în centrul acțiunilor externe ale UE - către o abordare mai 

eficientă”. Parlamentul European a salutat comunicarea și a decis să își prezinte poziția cu privire la 

revizuire în cadrul unui raport elaborat din proprie inițiativă. 

 

Parlamentul a promovat o revizuire completă a politicilor UE din domeniul drepturilor omului și a 

susținut abordarea bazată pe trei piloni a Consiliului, constând în redactarea unui document 

strategic, elaborarea unui plan de acțiune și numirea unui reprezentant special al UE pentru 

drepturile omului. PE a solicitat îndelung o acțiune mai eficace, mai vizibilă și mai coerentă în 

cadrul politicii UE în domeniul drepturilor omului și a solicitat numirea unui reprezentant special al 

UE (RSUE) pentru drepturile omului în cadrul rapoartelor precedente privind drepturile omului. 

 

Reprezentantul Special al UE pentru drepturile omului 
 

Raportul anual al Parlamentului privind drepturile omului și democrația în lume în 2010, adoptat în 

aprilie 2012, a abordat deja o serie de considerente referitoare la revizuire și a reiterat solicitarea 

privind un RSUE. În urma adoptării în iunie de către Consiliul Afaceri Externe al UE a pachetului 

privind drepturile omului, Raportul anual al Parlamentului privind drepturile omului și democrația 

în lume 2011, adoptat în decembrie 2012, a subliniat necesitatea de a menține ritmul printr-o punere 

în aplicare eficace și prin acțiuni ambițioase, incluzând o recomandare de numire a unui RSUE 

pentru Tibet, o evaluare intermediară a noului pachet privind drepturile omului, în special a planului 

de acțiune, iar pentru Parlament necesitatea de a fi consultat pe larg și informat periodic, precum și 

pentru societatea civilă de a fi integrată în punerea în aplicare a pachetului. 

 



 
9431/13  alb/AA/cm 148 
ANEXĂ DG C   RO 

Pentru a-și prezenta părerile cu privire la această chestiune, la 13 iunie 2012 PE a adoptat o 

recomandare către Consiliu și către RSUE, pledând pentru un mandat puternic, independent și 

flexibil și subliniind faptul că mandatul ar trebui să respecte pe deplin principiile universalității și 

indivizibilității drepturilor omului și ale libertăților fundamentale. 

 

Deși poziția Parlamentului coincidea în mare măsură cu propunerile Consiliului, PE a recomandat și 

o serie de elemente pentru mandat care reflectau o diferență comparativ cu proiectul de mandat 

inițial propus de Consiliu. Câteva dintre acestea s-au reflectat în mandatul final, astfel cum a fost 

adoptat de Consiliul Afaceri Externe. În special, PE a propus un mandat de doi ani și a solicitat 

resurse financiare și umane adecvate pentru a garanta eficacitatea activității RSUE. Recomandarea a 

reflectat și îndemnul PE de a consolida responsabilitatea politicilor UE în acest domeniu. PE și-a 

subliniat dorința de a juca un rol adecvat în cadrul procedurii de numire și al supravegherii 

mandatului pe întreaga durată a acestuia și a invitat RSUE să desfășoare un schimb de păreri cu 

ocazia numirii. Acesta a avut loc în ziua în care RSUE și-a preluat funcțiile, la 3 septembrie 2012, 

oferindu-i acestuia o oportunitate publică pentru a-și prezenta viziunea și prioritățile pentru mandat. 

Textul recomandării a insistat și asupra faptului că RSUE pentru drepturile omului ar trebui să 

raporteze periodic comisiilor relevante din cadrul Parlamentului European cu privire la situația 

drepturilor omului în lume și cu privire la stadiul punerii în aplicare a mandatului. 
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Revizuirea strategiei UE privind drepturile omului 
 

Pentru a-și aduce propria contribuție la procesul de revizuire, în 2012 PE a adoptat un raport 

elaborat din proprie inițiativă pe această temă. PE a pledat pentru o revizuire amănunțită și 

sistematică pentru a obține o strategie cuprinzătoare privind politicile UE în materia drepturilor 

omului, după cum s-a reflectat în alegerea titlului.  

 

Pe tot parcursul procesului de revizuire, PE a evidențiat responsabilitatea comună și indivizibilă a 

tuturor instituțiilor UE și a statelor membre de a proteja și a promova drepturile omului în întreaga 

lume și și-a subliniat dorința de a avea legături strânse cu cadrul de politică reorganizat și cu 

supravegherea punerii sale în aplicare. Pe această bază, PE a promovat o declarație 

interinstituțională comună privind drepturile omului, care să angajeze toate instituțiile în ceea ce 

privește principii și obiective fundamentale comune. În mod regretabil, acest lucru nu a fost realizat. 

 

A fost înființat un grup de contact informal pentru a discuta activitățile în curs de desfășurare 

privind revizuirea și elaborarea cadrului strategic și a planului de acțiune. Grupul de contact s-a 

dovedit a fi un forum util și și-a continuat activitatea chiar și după adoptarea „pachetului privind 

drepturile omului” în iunie, fiind însărcinat cu monitorizarea planului de acțiune, astfel cum se 

prevede în raportul PE. 

 

Parlamentul a acordat o importanță deosebită necesității de a asigura o coerență și o consecvență 

sporită a tuturor politicilor din cadrul acțiunii externe a UE și cu alte politici. PE a solicitat UE să 

treacă de la vorbe la fapte și să pună în aplicare angajamentele asumate în mod rapid și transparent 

și a subliniat faptul că planul de acțiune și cadrul strategic reprezintă un punct de plecare, și nu unul 

de sosire, pentru politica UE în domeniul drepturilor omului. De asemenea, acesta a invitat Comisia 

și SEAE să își respecte angajamentul privind aplicarea unei „abordări bazate pe drepturile omului” 

în cadrul întregului proces de cooperare pentru dezvoltare. 



 
9431/13  alb/AA/cm 150 
ANEXĂ DG C   RO 

Raportul PE a abordat și aspectul acordurilor internaționale și al clauzelor privind drepturile omului 

și a solicitat realizarea de evaluări de impact asupra drepturilor omului înaintea negocierii oricărui 

acord bilateral sau multilateral cu țări terțe. De asemenea, PE a solicitat o analiză comparativă și o 

evaluare îmbunătățite ale politicii UE în domeniul drepturilor omului.  

 

Ca urmare a angajamentelor asumate în temeiul noului cadru strategic și al noului plan de acțiune, 

Parlamentul a invitat Comisia să propună o legislație care să solicite societăților din UE să asigure 

faptul că achizițiile acestora nu îi sprijină pe cei care generează conflicte sau pe cei care încalcă 

grav drepturile omului, și anume prin realizarea de controale și audituri cu privire la lanțurile de 

aprovizionare cu minereuri ale acestora. De asemenea, Parlamentul a solicitat Comisiei să redacteze 

și să facă publică o listă a societăților din UE care au fost implicate în mod direct în încălcarea 

drepturilor omului în cadrul relațiilor societăților respective cu regimurile autoritare.  

 

Pe deplin conștient de propriile responsabilități și de propriul potențial, Parlamentul a solicitat să fie 

implicat în mod adecvat în faza de punere în aplicare a planului de acțiune și a pledat pentru o 

monitorizare mai sistematică și pentru o cooperare mai strânsă cu instituțiile UE, precum și cu 

parlamentele naționale ale statelor membre.  

 

Acesta a subliniat necesitatea de a îmbunătăți modelul pentru dezbaterile în plen privind cazurile de 

încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept, pentru a permite mai multe 

dezbateri cu participarea mai largă a deputaților, consultări cu societatea civilă pe parcursul 

procesului de elaborare a normelor, un grad mai mare de reacție la încălcările drepturilor omului și 

la alte evenimente neprevăzute pe teren. Mai mult, a subliniat necesitatea unei monitorizări mai 

eficiente a dezbaterilor și a rezoluțiilor sale privind drepturile omului. Parlamentul a recunoscut 

faptul că drepturile omului trebuie să fie integrate mai bine în propriile activități, incluzând o 

abordare sistematică din partea delegațiilor permanente ale PE. Raportul a subliniat și necesitatea 

unei utilizări mai bune a potențialului rețelei Premiului Saharov și a recomandat organizarea unui 

eveniment anual privind apărătorii drepturilor omului. 
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Raportul privind coerența politicilor în favoarea dezvoltării, elaborat de Comisia pentru dezvoltare 

și adoptat în octombrie 2012, conține de asemenea recomandări de politică importante privind 

politica UE în domeniul drepturilor omului, în special privind legăturile acesteia cu politicile de 

dezvoltare ale UE. Raportul consideră că orice discuție privind coerența politicilor în favoarea 

dezvoltării trebuie să țină seama de interdependența dintre dezvoltare, democrație, drepturile 

omului, buna guvernanță și securitate. Parlamentul atrage atenția asupra rolului de catalizator al 

cadrului general de bună guvernanță și de respectare a drepturilor omului pentru dezvoltarea din 

țările partenere, avertizând totodată că relevanța angajamentelor UE față de democrație și de 

drepturile omului  și a politicilor sale de condiționalitate „poate fi asigurată numai atunci când 

niciun alt domeniu de politici sau interacțiunile cu țările partenere nu contracarează inițiativele 

întreprinse pentru a consolida drepturile omului, securitatea umană și democrația în țările 

partenere”. De asemenea, Parlamentul subliniază importanța promovării drepturilor femeilor în 

sfera civilă, politică, socială, economică și culturală, precum și în legislația națională. În ceea ce 

privește domenii de politică mai specifice, Parlamentul susține o abordare orientată spre migranți și 

bazată pe drepturile omului în cadrul politicii UE în materie de migrație și solicită includerea 

obligațiilor în materie de drepturile omului în toate acordurile de parteneriat în domeniul 

pescuitului.   
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Susținerea democrației 
 

Parlamentul European, în calitatea sa de unică instituție a UE aleasă direct, este angajat în mod ferm 

în direcția dezvoltării politicilor UE de sprijinire a democrației în lume, astfel cum a fost deja 

indicat în raport și în rezoluția referitoare la „politicile externe ale UE favorabile democratizării” 

din iulie 2011. 

În martie 2012, PE adoptat o recomandare referitoare la modalitățile de creare a unui Fond european 

pentru democrație (FED), de sprijinire a inițiativei, dar prin care se urmărea garantarea faptului că 

aceasta nu va dubla instrumentele existente sau nu se va realiza în detrimentul acestora. În temeiul 

recomandării, PE, reprezentat de raportorul pentru recomandare, a participat la negocierea 

Statutului FED și la înființarea acestuia. Nouă deputați în PE fac parte din Consiliul guvernatorilor 

FED. În noiembrie, președintele Comisiei pentru afaceri externe a fost ales președinte al Consiliului 

guvernatorilor, iar un reprezentant al Parlamentului ocupă, de asemenea, funcția de președinte al 

Comitetului executiv. 

În 2012 au fost prezentate propuneri de noi instrumente financiare pentru acțiunea externă pentru 

perioada 2014-2020, inclusiv propunerea pentru un nou Instrument european pentru democrație și 

drepturile omului (IEDDO). În iulie, Comisia pentru afaceri externe (AFET) a aprobat poziția de 

negociere, mandatându-l pe raportor să lanseze negocierile, care au început în noiembrie 2012 și se 

aflau încă în curs de desfășurare la sfârșitul anului. 
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Crearea Grupului de susținere a democrației și de coordonare a alegerilor (GDA) 
 

În acest context, în mai 2012, Grupul de coordonare a alegerilor al Parlamentului European (GCA) 

și-a extins mandatul pentru a cuprinde, pe lângă observarea alegerilor, și activități ulterioare 

alegerilor și de susținere a democrației în general, devenind astfel Grupul de susținere a democrației 

și de coordonare a alegerilor (GDA) 1. Alcătuirea grupului a fost actualizată, de asemenea, pentru a 

îl include pe vicepreședintele responsabil de drepturile omului și democrație și de rețeaua Premiului 

Saharov, precum și pe președintele Subcomisiei pentru drepturile omului, în calitate de membri 

permanenți de drept.  

 

În consecință, GDA oferă orientări politice și supraveghere în ceea ce privește: 

• supravegherea și monitorizarea continuă a alegerilor;  

• promovarea democrației parlamentare, inclusiv formarea personalului și a membrilor 

parlamentelor din democrațiile emergente, acordând prioritate țărilor învecinate, promovarea 

noilor forme de e-democrație, acordarea de sprijin pentru elaborarea legislației și 

conceperea/gestionarea de programe precum Euromedscola; 

• gestionarea activităților legate de rețeaua Saharov și a acțiunilor legate de drepturile omului; 

• gestionarea activităților care au drept scop sprijinirea parlamentelor din Balcanii de Vest, 

inclusiv formare.  

                                                 
1 Decizia Conferinței președinților din 16 mai 2012. 



 
9431/13  alb/AA/cm 154 
ANEXĂ DG C   RO 

 

Activitățile PE de observare a alegerilor din 2012 
 

În 2012, Parlamentul European a continuat să se implice pe deplin în activitățile de observare a 

alegerilor. Acesta a trimis șapte delegații (Senegal, Armenia, Algeria, Timorul de Est, Georgia, 

Ucraina, Sierra Leone, precum și o a doua rundă în Senegal și o misiune de pregătire în Ucraina) 

pentru a observa alegerile în țări diferite pe trei continente. Obiectivul principal a fost de a evalua 

dacă procedurile electorale s-au desfășurat cu respectarea legislației naționale a țării gazdă și cu 

angajamentele internaționale ale acesteia pentru alegeri democratice. Delegațiile PE au fost 

integrate în cadrul misiunilor UE de observare a alegerilor (MOA ale UE) sau în cadrul misiunilor 

internaționale observare a alegerilor (MIOA) în comun cu Biroul pentru Instituții Democratice și 

Drepturile Omului (ODIHR) al OSCE, responsabil de misiunile pe termen lung. 

 
Grupul de susținere a democrației și de coordonare a alegerilor a solicitat pregătirea a două studii: 

primul, „În direcția sprijinului UE pentru tranziții pașnice ale puterii în perioadele postelectorale”, a 

fost prezentat în cadrul reuniunii GDA din 6 noiembrie. Ținând seama de succesul înregistrat de 

acest studiu, a fost prezentat și în cadrul reuniunii de monitorizare a Declarației de principii 

desfășurate la Washington în noiembrie 2012. Cel de al doilea studiu, „Consolidarea acțiunilor 

întreprinse ca urmare a recomandărilor misiunilor de observare a alegerilor”, analizează practicile 

actuale privind elaborarea, punerea în aplicare a recomandărilor misiunilor de observare a alegerilor 

și acțiunile întreprinse ca urmare a acestora, și ar putea servi drept context pentru îmbunătățirea 

metodologiei utilizate pentru a încadra și orienta recomandările MOA ale UE astfel încât să se 

garanteze că acestea pot avea o contribuție de durată la susținerea democrației. 
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În plus, la 20 iunie 2012, GDA a organizat o sesiune a PE privind recomandările MOA „De la 

redactare la punerea în aplicare”. Pe baza concluziilor adoptate în cadrul respectivei sesiuni, s-a luat 

decizia importantă de a aproba recomandările MOA ca parte a „foii de parcurs pentru democrație” 

în țara vizată și de a-l însărcina pe observatorul-șef, care ar putea fi considerat un fel de reprezentant 

special, să asigure realizarea acțiunilor ulterioare recomandărilor cu sprijinul organismelor 

permanente ale PE.  

 

În același timp, grupul a continuat să își dezvolte cooperarea cu alte instituții implicate în domeniul 

observării alegerilor și care cooperează cu Parlamentul European pe parcursul misiunilor lor. 

 

Biroul Parlamentului European de promovare a democrației parlamentare 

 

Parlamentele puternice se află la baza tuturor sistemelor democratice care asigură respectarea 

drepturilor omului. În 2012, noua Direcție de sprijinire a democrației înființată în cadrul 

secretariatului PE a cuprins și un Birou de promovare a democrației parlamentare (BPDP). BPDP 

își îndreaptă în continuare atenția cu precădere asupra consolidării instituțiilor parlamentare și 

furnizării de asistență parlamentarilor aleși și personalului parlamentar din democrațiile noi sau 

emergente. Acest lucru se realizează îndeosebi prin organizarea de vizite de studiu și activități de 

formare, prin oferirea de consiliere inter pares și prin schimbul de bune practici pentru parlamentele 

naționale sau transfrontaliere și pentru adunările parlamentare paritare. Astfel, în 2012, BPDP a 

organizat diverse evenimente de consolidare a capacității pentru Parlamentul Panafrican, pentru 

Adunarea Parlamentară Paritară EURONEST, pentru parlamentele Tanzaniei, Africii de Sud, 

Tunisiei, Libiei, Kenyei, Ugandei, Sudanului de Sud, Pakistanului, Indiei, Afganistanului și 

Armeniei, precum și pentru Parlamentul Comunității Economice a Statelor din Africa de Vest 

(ECOWAS). Au fost organizate programe mai lungi, cu durate de mai multe săptămâni, pentru 

bursierii programului de burse „Democrația” provenind din țările Parteneriatului estic, din America 

Latină și din Tunisia.  
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Acțiunile BPDP vizează din ce în ce mai mult vecinătatea sudică a UE. A ieșit în evidență 

cooperarea mai strânsă pe teren cu delegațiile UE, iar deputații în PE s-au implicat mai direct în 

activitățile de susținere. A fost elaborat un program pentru parlamentul tunisian, care combină 

acțiunile bilaterale cu participarea la un proiect de asistență parlamentară desfășurat de Programul 

Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). Pregătit în strânsă colaborare cu delegația UE în 

Tunisia și cu PNUD, acesta a implicat în mod direct PE într-un proiect cuprinzător al PNUD pentru 

prima dată. Un deputat în PE face parte din Comitetul director al proiectului. Programul a început 

cu vizite de studiu efectuate de parlamentari, personal și activiști ai partidelor politice. Activitățile 

de cooperare din regiune sunt orientate, de asemenea, către Libia, Maroc, Liban, Iordania, Algeria și 

femeile-parlamentari.  

 

 

Acordurile internaționale, preferințele comerciale și drepturile omului 
 

Ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, PE beneficiază de competențe sporite în 

ceea ce privește aspectele care au legătură cu acordurile internaționale ale UE, inclusiv aprobarea 

încheierii acordurilor cu țările terțe. Atât Comisia pentru afaceri externe (AFET), cât și Comisia 

pentru comerț internațional (INTA) au roluri importante în ceea ce privește încheierea de acorduri 

în domeniile lor respective de competență.  
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În cazul încheierii Acordului de parteneriat și cooperare (APC) cu Turkmenistanul, Parlamentul a 

refuzat să îl aprobe din cauza unor preocupări legate de drepturile omului. PE a solicitat și, în cele 

din urmă, a obținut un acord privind un mecanism cuprinzător care urmează să se înființeze între 

Parlament și SEAE, astfel încât să permită informarea cuprinzătoare și periodică cu privire la 

punerea în aplicare a APC, în special a obiectivelor acestuia și a articolului 2, inclusiv analiza 

comparativă a rezultatelor acțiunilor întreprinse de UE și de Turkmenistan în ceea ce privește 

evoluțiile privind drepturile omului, democrația și statul de drept din țara respectivă. 

 

Drepturile omului au ocupat, de asemenea, o poziție importantă în cadrul mai multor dezbateri din 

cadrul Parlamentului European referitoare la aspecte comerciale, mai ales cu privire la mai multe 

acorduri comerciale internaționale. La îndemnul Parlamentului European, documentele care au 

constituit baza pentru încheierea unui acord de liber schimb cu Columbia și cu Peru au inclus, 

pentru prima dată, o foaie de parcurs transparentă și obligatorie privind îmbunătățirea respectării 

drepturilor omului și ale lucrătorilor și a standardelor de mediu. Aceasta a fost urmată pe deplin prin 

solicitarea și obținerea unor cerințe de monitorizare și raportare consolidate, în special în ceea ce 

privește capitolele privind durabilitatea din normele bilaterale de salvgardare care însoțesc cele 

două acorduri cu America Latină (cu Columbia și Peru, precum și cu America Centrală) pe care 

Parlamentul European le-a aprobat. 
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Aspecte precum munca copiilor și munca forțată au fost, de asemenea, cruciale în cadrul discuției 

privind oportunitatea aprobării Acordului internațional privind cacaua din 2010 sau a protocolului 

privind textilele la Acordul de parteneriat și cooperare pe care Parlamentul European nu l-a aprobat 

din cauza unor preocupări legate de munca forțată la recoltarea bumbacului. Pentru prima dată, 

Parlamentul European a acționat și în calitate de colegiuitor cu privire la noul regulament privind 

SGP. Prin intermediul sistemului generalizat de preferințe, țările în curs de dezvoltare plătesc taxe 

mai scăzute pentru anumite sau pentru toate produsele pe care le vând către UE, pentru a contribui 

la creșterea economiilor acestora. Sistemul SGP+ acordă beneficii suplimentare țărilor care pun în 

aplicare în mod eficient cele 27 de convenții importante în materie de norme și drepturi ale 

lucrătorilor, ale omului, din domeniul mediului și al bunei guvernanțe. Parlamentul European a 

sprijinit abordarea potrivit căreia este necesar un SGP mai orientat, dar cu un rol sporit pentru 

SGP+: în prezent vor putea participa mai multe țări, cu mai multe stimulente în acest sens, întrucât 

au fost ridicate unele restricții referitoare la preferințe.  

 

 

Primăvara arabă și drepturile omului 
 

Parlamentul European a continuat să urmărească îndeaproape situația drepturilor omului în cadrul 

schimbărilor majore care au loc în lumea arabă. Subcomisia pentru drepturile omului (DROI) a 

organizat o audiere importantă în aprilie 2012 privind justiția din țările Primăverii arabe. Situația 

drepturilor omului din regiunea Orientul Mijlociu - Africa de Nord a fost, de asemenea, un subiect 

de discuție în cadrul mai multor reuniuni ale DROI, în special îngrijorarea profundă cu privire la 

drepturile omului în conflictul sirian.   
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În octombrie 2012, o reuniune comună a AFET și a DROI i-a reunit pe laureații Premiului Saharov 

din 2011 Asmaa Mahfouz (Egipt), Ahmed El-Senussi (Libia) și Ali Ferzat (Siria) pentru a discuta 

situația și componentele de bază ale democrației în Egipt, Libia și Siria. În declarațiile sale din 

2012, președintele Schulz a atras atenția asupra îngrijorărilor legate de drepturile omului din 

regiune. În privința Egiptului, acesta a evidențiat activitatea organizațiilor societății civile și 

libertatea de exprimare ca fiind condiții preliminare cruciale pentru o tranziție democratică de 

succes. Mai multe declarații făcute de președinte cu privire la situația din Siria au subliniat 

gravitatea situației și importanța tragerii la răspundere pentru încălcările drepturilor omului.  

 

Delegația DROI întâlnește deținuții condamnați la moarte cu ocazia vizitei în Yemen 
 

Cu ocazia unei vizite a delegației DROI în Yemen în mai 2012, trei deputați în PE au participat 

timp de două zile la întâlniri cu un spectru larg de actori, inclusiv cu reprezentanți ai guvernului și 

ai parlamentului yemenit, cu partide politice, cu societatea civilă și cu grupurile de tineret. În cadrul 

acestor întâlniri, delegația a abordat aspecte precum tragerea la răspundere pentru încălcările 

drepturilor omului din timpul revoltelor din 2011, pedeapsa cu moartea, drepturile femeilor și 

căsătoria copiilor. De asemenea, delegația a discutat Legea privind reconcilierea națională și justiția 

transnațională, aflată în curs de pregătire la momentul respectiv, cu ministrul drepturilor omului și 

cu ministrul afacerilor juridice, precum și cu consilierul special pentru Yemen al Secretarului 

General al ONU, Jamal Benomar. Delegația DROI și-a exprimat sprijinul pentru eforturile UE de a 

asigura caracterul incluziv al procesului național de dialog. În comunicatul său de presă, aceasta a 

subliniat faptul că justiția tranzițională trebuie să includă și dispozițiile necesare pentru obținerea 

adevărului și a unei reconcilieri autentice, precum și a unor despăgubiri adecvate pentru victime. 
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Deputații în PE au vizitat penitenciarul central din Sanaa pentru a se întâlni cu deținuți condamnați 

la moarte în timp ce erau minori. Ulterior acestei vizite, delegația a participat la o întâlnire cu 

președintele Consiliului judiciar suprem, deputații în PE putând astfel continua acțiunile cu privire 

la chestiune. Afirmația conform căreia niciun minor nu fusese executat în Yemen a fost ulterior 

dezmințită în cadrul întâlnirii cu ONG-urile din domeniul drepturilor omului.  

 

Delegația DROI vizitează o tabără de refugiați la frontiera siriană 
 

Ca parte a unei vizite DROI în Turcia în decembrie 2012, delegația PE a vizitat tabăra de refugiați 

KILIS  din regiunea aflată la frontiera cu Siria. Vizita a avut loc la momentul oportun, având în 

vedere situația în schimbare a refugiaților de pe ambele părți ale frontierei și eforturile UE de a 

intensifica ajutorul umanitar. Cei doi deputați în PE care au alcătuit delegația au purtat discuții 

privind situația refugiaților sirieni atât cu persoane din tabăra KILIS, cât și cu reprezentanți ai 

cetățenilor sirieni care trăiesc în afara taberelor stabilite. Acestea, alături de convorbirile cu 

oficialitățile turce, au oferit delegației o percepție unică asupra situației refugiaților și a provocărilor 

pentru Turcia și pentru comunitatea internațională.  
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Delegația DROI în Bahrain  
 

După mai multe rezoluții parlamentare referitoare la Bahrain în 2011, Subcomisia pentru drepturile 

omului a continuat să urmărească îndeaproape situația privind drepturile omului din țară. În aprilie 

2012, subcomisia a audiat mărturia fiicei lui Abdulhadi al-Khawaja, care se afla la momentul 

respectiv într-o situație critică într-o închisoare din Bahrain. În decembrie 2012, o delegație DROI 

alcătuită din patru deputați în PE a vizitat Bahrain. Întâlnirile cu interlocutori reprezentând un 

amplu spectru al societății din Bahrain, incluzând funcționari guvernamentali, organizații ale 

societății civile și victime ale încălcărilor drepturilor omului, au permis delegației să obțină 

informații cu privire la situația drepturilor omului din țară și să monitorizeze evoluțiile din țară de la 

începutul Primăverii arabe.  

 

Deputații în PE au putut vizita penitenciarul din Jau pentru a-i întâlni pe Abdulhadi al-Khawaja, 

Nabeel Rajab și Ibrahim Sharif, toți trei fiind considerați deținuți de conștiință de către organizațiile 

internaționale din domeniul drepturilor omului. Vizita la penitenciarul din Jau a permis deputaților 

în PE să examineze îndeaproape condițiile acestor persoane, dintre care două au fost menționate în 

mod special în rezoluții anterioare ale PE. În cadrul întâlnirilor cu oficialitățile din Bahrain, inclusiv 

cu ministrul justiției și cu parlamentari, delegația a abordat o serie de preocupări legate de drepturile 

omului. În special, delegații în PE au profitat de ocazie pentru a dezbate și a sprijini punerea în 

aplicare a recomandărilor făcute de Comisia independentă de anchetă din Bahrain (BICI) și de 

evaluarea periodică universală a ONU cu privire la țară. 
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Responsabilitatea socială a întreprinderilor 
 

În 2012 PE s-a interesat în mod activ de responsabilitatea socială a întreprinderilor (RSI). În ceea ce 

privește aspectul de politică externă al RSI, Subcomisia pentru drepturile omului a redactat un aviz 

privind două rapoarte ale comisiilor PE elaborate din proprie inițiativă care au fost adoptate ca 

reacție la comunicarea Comisiei referitoare la o nouă strategie privind RSI (adoptat în sesiune 

plenară în 2013). În vederea obținerii de informații utile pentru redactarea acestor rezoluții, au fost 

organizate, de asemenea, diverse audieri ale unor experți în cadrul Comisiei pentru dezvoltare și al 

Comisiei pentru comerț internațional, precum și în cadrul Subcomisiei pentru drepturile omului, 

pentru discutarea aspectelor externe ale RSI.  

 

Recomandările au inclus monitorizarea sporită, mai favorabilă incluziunii și mai transparentă a 

principiilor RSI în cadrul politicii comerciale a UE, cu criterii de referință clare stabilite pentru 

măsurarea îmbunătățirilor și cu un sistem de cooperare juridică transnațională care urmează să fie 

înființat între UE și țările terțe semnatare ale unor acorduri comerciale bilaterale pentru a garanta 

faptul că victimele nerespectării RSI au acces efectiv la justiție în țara în care a avut loc încălcarea. 

Comisiile PE și-au exprimat, de asemenea, sprijinul pentru crearea unor proceduri judiciare 

internaționale pentru a garanta, acolo unde este necesar, că este pedepsită încălcarea legii de către 

societăți. Acestea au însărcinat Comisia cu o serie de acțiuni, incluzând asigurarea, în cadrul 

relațiilor acesteia cu țările terțe, a unui proces adecvat de sensibilizare și de consolidare a 

capacităților la nivelul guvernelor țărilor-gazdă, pentru a asigura punerea efectivă în aplicare a 

drepturilor RSI și furnizarea de asistență din partea UE guvernelor țărilor terțe cu privire la punerea 

în aplicare a reglementărilor sociale și de mediu, împreună cu regimurile eficiente de inspecție. 
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O poziție fermă împotriva discriminării 
 

Rezoluțiile Parlamentului au adoptat o poziție fermă împotriva discriminării. Rapoartele sale anuale 

privind drepturile omului și democrația în lume în 2010 (adoptat în aprilie 2012) și în 2011 (adoptat 

în decembrie 2012) au înscris cu fermitate pe agenda UE solicitarea de a include în cadrul 

dialogului privind drepturile omului dintre UE și țările terțe o definiție mai incluzivă și mai 

cuprinzătoare a nediscriminării, printre altele bazată pe religie sau pe credință, pe sex, pe originea 

etnică sau rasială, pe vârstă, pe handicap, pe orientarea sexuală sau pe identitatea de gen. 

 

Mai multe rezoluții adoptate în regim de urgență au exprimat îngrijorarea Parlamentului cu privire 

la discriminarea pe baza etniei sau a religiei. Persecutarea musulmanilor rohingya în 

Myanmar/Birmania, discriminarea persoanelor aparținând minorităților în Iran și a fetelor în 

Pakistan au fost abordate de rezoluțiile Parlamentului în 2012. Raportul anual adoptat în decembrie 

a insistat asupra unor acțiuni mai proactive și mai eficiente în combaterea discriminării bazate pe 

caste. O rezoluție specifică în regim de urgență a fost adoptată pe această temă în decembrie. 
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În raportul anual, Parlamentul condamnă orice intoleranță, discriminare sau violență pe motive de 

religie sau convingere, indiferent de locul și de persoana care se confruntă cu acestea, și indiferent 

dacă personale vizate sunt credincioase, apostați sau atei. De asemenea, raportul exprimă o 

îngrijorare profundă cu privire la numărul în creștere al acestor acțiuni în diverse țări, comise 

împotriva reprezentanților minorităților religioase. Mai concret, Parlamentul solicită insistent 

Reprezentantului special al UE pentru drepturile omului, Comisiei și SEAE să abordeze, în 

dialogurile UE cu țări terțe referitoare la drepturile omului, conținutul discriminatoriu și incendiar 

din mijloacele de informare, de exemplu, precum și obstacolele din calea profesării libere a 

credinței. 

 

Rapoartele anuale menționate au precizat, de asemenea, poziția Parlamentului privind drepturile 

LGBTI. Violența împotriva lesbienelor și drepturile LGBT în Africa a constituit, de asemenea, 

subiectul unei rezoluții specifice adoptate în regim de urgență în iulie 2012. În decembrie, raportul 

anual al Parlamentului a solicitat Înaltului Reprezentant al UE și Reprezentantului special al UE 

pentru drepturile omului să abordeze aceste preocupări în mod sistematic și a sprijinit elaborarea 

unor orientări ale UE cu forță juridică obligatorie în acest domeniu. 
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Premiul Saharov pentru libertatea de gândire 

 

Premiul Saharov pentru libertatea de gândire premiază persoane excepționale care combat 

intoleranța, fanatismul și opresiunea pentru a apăra drepturile omului și libertatea de exprimare.  

Acesta este intitulat în onoarea fizicianului și dizidentului politic Andrei Saharov și a fost acordat 

anual de către Parlamentul European din 1988 persoanelor și organizațiilor care și-au adus o 

contribuție importantă în lupta pentru drepturile omului și democrație. În 2013, Parlamentul 

European va sărbători cea de a 25-a aniversare a Premiului Saharov.  

 

Cei doi laureați ai Premiului Saharov pentru libertatea de gândire al Parlamentului European din 

2012 au fost activiști iranieni: avocatul Nasrin Sotoudeh și regizorul Jafar Panahi. Nasrin Sotoudeh 

este un important avocat iranian în domeniul drepturilor omului care a apărat activiști ai opoziției, 

femei, deținuți de conștiință și minori care riscă pedeapsa cu moartea. Ea a fost încarcerată în 

septembrie 2010, fiind acuzată de „răspândire de propagandă” și de conspirare la subminarea 

siguranței statului și în prezentă execută o pedeapsă privativă de libertate de șase ani în 

penitenciarul Evin din Teheran. Aceasta a încheiat o grevă a foamei critică de 49 de zile numai după 

ce autoritățile iraniene au ridicat interdicția de călătorie pentru fiica acesteia în vârstă de 12 ani.  

 

Operele regizorului apreciat la nivel internațional Jafar Panahi au scos adesea în evidență situația și 

dificultățile cu care se confruntă femeile, copii și populația săracă din Iran. În 2010, acesta a fost 

arestat și condamnat ulterior la șase ani de închisoare (condamnare care nu a fost pusă în executare 

încă, dar acest lucru s-ar putea întâmpla în orice moment) și i s-a impus o interdicție de 20 de ani în 

privința realizării de filme, a părăsirii Iranului și comunicării cu media. În ciuda acestora, Jafar Panahi 

a reușit să scoată ilegal din țară filmul său „This is Not a Film (Acesta nu este un film)” în 2011.  
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Întrucât lui Jafar Panahi și Nasrin Sotoudeh nu le-a fost permis să părăsească Iranul pentru a 

participa la ceremonia de premiere care s-a desfășurat la Strasbourg la 12 decembrie 2012, laureații 

au fost reprezentați de dr. Shirin Ebadi, laureată a Premiului Nobel pentru pace în 2003, de dl Karim 

Lahidji, fondatorul Asociației iraniene a juriștilor, de dna Solmaz Panahi, fiica lui Jafar Panahi, de 

dl Costa-Gavras, președintele Cinematecii franceze și de dl Serge Toubiana, directorul general al 

Cinematecii franceze.  

 

„Noi, în Parlamentul European, sprijinim pe deplin strigătul pentru justiție și libertate în Iran al 

laureaților noștri și pentru respectarea drepturilor și libertăților fundamentale. Onorăm aceste 

persoane care se luptă pentru un Iran mai bun”, a declarat președintele Martin Schulz în timpul 

ceremoniei de acordare a Premiului Saharov și a încheiat solicitând eliberarea imediată a lui Nasrin 

Sotoudeh.  

 

Cei doi candidați finaliști în 2012 sunt activistul în domeniul drepturilor omului din Belarus 

încarcerat, Ales Bialiatski, și grupul punk rus, Pussy Riot. Celelalte propuneri în 2012 au fost: 

Joseph Francis, fondatorul și directorul Centrului pentru asistență juridică, sprijin și soluționare a 

litigiilor, care asistă victimele legilor împotriva blasfemiei din Pakistan și Victoire Ingabire 

Umuhoza, Déogratias Mushayidi și Bernard Ntaganda, trei politicieni ruandezi din opoziție 

încarcerați.  

 

Rețeaua Premiului Saharov este o inițiativă a Parlamentului European menită să mențină contacte 

strânse cu foștii laureați, cu beneficii reciproce. În octombrie 2012, președintele Martin Schulz a 

organizat dezbaterea anuală a Premiului Saharov intitulată „Voci pentru democrație: cetățenia în 

devenire” în prezența a trei laureați din 2011 - Asmaa Mahfouz (Egipt), Ahmed El-Senussi (Libia) și 

Ali Ferzat (Siria). Aceasta a fost prima vizită în cadrul Parlamentului European a dlui Ferzat, întrucât 

se aflase încă în procesul de refacere după loviturile grave care i-au fost aplicate de susținătorii 

regimului la Damasc în perioada Premiului Saharov din 2011. Acesta a fost primit călduros de 

deputații în PE, de Raportorul special al UE pentru drepturile omului și de societatea civilă. 
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Drepturile omului în cadrul activităților interparlamentare 
 

Parlamentul European întreține de asemenea contacte cu parlamentele din întreaga lume prin 

intermediul adunărilor parlamentare pentru cooperare și al adunărilor parlamentare paritare. 

Delegațiile interparlamentare responsabile de relațiile cu țările terțe se implică într-o serie de 

activități referitoare la drepturile omului, pe baza orientărilor adoptate în 2011. Aspectele privind 

drepturile omului reprezintă adesea o parte integrantă a misiunilor în țările terțe: programele tind să 

includă întâlniri cu comisiile naționale privind drepturile omului respective și cu ONG-urile și cu 

organizațiile societății civile active în domeniul drepturilor omului. Aspectele privind drepturile 

omului figurează, de asemenea, pe ordinea de zi a reuniunilor oficiale care se desfășoară la 

Bruxelles și la Strasbourg. 

 

Reuniunile interparlamentare pot constitui o oportunitate de a da curs rezoluțiilor și rapoartelor 

Parlamentului. Acesta a fost cazul în ceea ce privește discuțiile Comisiei parlamentare de cooperare 

din cadrul întâlnirii cu Azerbaidjanul din iunie 2012, ca urmare a unei rezoluții adoptate în regim de 

urgență în mai. Un alt exemplu este modalitatea în care poziția fermă a Parlamentului cu privire la 

pedeapsa cu moartea a fost reflectată în cadrul întâlnirilor delegațiilor relevante ale PE cu 

interlocutorii acestora la nivel înalt în Singapore și Japonia. În mod similar, s-a dat curs rapoartelor 

Parlamentului privind sprijinirea apărătorilor drepturilor omului în contextul Comisiei parlamentare 

mixte UE-Mexic prin semnalarea sprijinului pentru inițiativele legislative din Mexic care au condus 

în 2012 la legile privind protecția apărătorilor drepturilor omului și a ziariștilor. 
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Vizita interparlamentară în Pakistan din iulie 2012 a abordat chestiunea eligibilității Pakistanului 

pentru sistemul comercial SGP+ atât cu parlamentarii țării gazdă, cât și cu guvernul, și a evidențiat în 

mod deosebit elementul de condiționalitate privind drepturile omului. Delegația PE a subliniat 

necesitatea de a aplica efectiv instrumentele juridice în materie de drepturile omului (convențiile 

ONU, inclusiv PIDCP și Convenția împotriva torturii) pentru ca SGP+ să devină o posibilitate reală.  

 

Delegațiile interparlamentare ale Parlamentului acordă, de asemenea, o importanță deosebită 

laureaților Premiului Saharov. Probabil cel mai proeminent eveniment din 2012 a fost faptul că 

Delegația PE pentru Asia de Sud-Est și ASEAN a putut să o întâlnească pe laureata Premiului 

Saharov și lideră a opoziției, Aung San Suu Kyi, cu ocazia vizitei delegației în Myanmar/Birmania 

în februarie 2012. 

 

Adunările parlamentare paritare reunesc deputați din cadrul PE și membri ai parlamentelor țărilor 

terțe pentru a discuta provocările comune, inclusiv chestiunile care privesc drepturile omului și 

democrația. Adunările parlamentare paritare consacrate includ Adunarea Parlamentară Paritară 

ACP-UE, Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana, Adunarea Parlamentară Euro-

Latinoamericană și Adunarea Parlamentară Euronest.  

 

În aprilie 2012, Adunarea Parlamentară Euronest a adoptat două rezoluții relevante referitoare la 

provocările privind viitorul democrației și la rezolvarea situației Iuliei Timoșenko. Comisia pentru 

afaceri politice, drepturile omului și democrație a Adunării Parlamentare Euronest a dat curs acestor 

rezoluții prin intermediul unor discuții ample privind măsurile acoperite de rezoluții, inclusiv 

procesele de democratizare, libertatea media și rolul societății civile. 
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Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE a adoptat mai multe rezoluții în 2012 privind diverse 

subiecte care includ dimensiunea privind drepturile omului, în anumite cazuri axându-se pe 

încălcările comise în țările ACP. În mod special, adunarea a abordat încălcările drepturilor omului 

din Libia, Somalia, Mali și din estul Republicii Democratice Congo. De asemenea, adunarea a 

analizat impactul social și asupra mediului al activităților de minerit din țările ACP, făcând trimitere 

la drepturile lucrătorilor și ale persoanelor care trăiesc în regiunile miniere, și a adoptat poziția 

potrivit căreia „accesul la o alimentație decentă este unul dintre drepturile universale ale omului”. 

Situația lui Isaac David și a altor deținuți politici din Eritreea, precum și cazul lui Eskinder Nega, un 

ziarist proeminent etiopian, au fost abordate în cadrul biroului adunării. 

 

*** 

 

În ansamblu, aceste activități demonstrează angajamentul Parlamentului de a contribui în mod 

constructiv la obiectivul privind obținerea integrării drepturilor omului în cadrul relațiilor externe ale 

UE, astfel cum se definește în tratatele fundamentale ale Uniunii Europene. Utilizarea acordurilor 

instituționale și a instrumentelor de politică nou create pentru a consolida și mai mult eficacitatea 

politicii UE în acest domeniu va reprezenta o provocare comună pentru toate instituțiile UE.  

 

 



 
9431/13  alb/AA/cm 170 
ANEXĂ DG C   RO 

Rapoarte parlamentare privind drepturile omului și democrația 

 
• Situația femeilor din nordul Africii, 12 martie 2012 

• Drepturile omului în lume și politica Uniunii Europene în domeniu, inclusiv implicațiile pentru 

politica strategică a UE în domeniul drepturilor omului, 18 aprilie 2012  

• Presupusa folosire a unor țări europene de către CIA pentru transportarea și deținerea ilegală de 

prizonieri, 11 septembrie 2012  

• Strategia privind libertatea digitală în politica externă a UE, 11 decembrie 2012 

• Strategia UE privind drepturile omului. Rezoluția Parlamentului European privind revizuirea 

strategiei UE privind drepturile omului, 13 decembrie 2012 

• Raportul anual 2011 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în 

această privință, 13 decembrie 2012 
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Rezoluții privind încălcări ale drepturilor omului, ale democrației și ale statului de drept 
(rezoluții adoptate în regim de urgență) 
 

• Pedeapsa cu moartea în Belarus, în special cazul lui Dzmitry Kanavalau și Uladzislau 

Kavalyou, februarie 2012 

• Evoluțiile recente din Egipt, februarie 2012 

• Pedeapsa cu moartea în Japonia, februarie 2012 

• Traficul de ființe umane în Sinai, în special cazul lui Solomon W., martie 2012 

• Palestina: raidurile forțelor israeliene asupra stațiilor de televiziune palestiniene, martie 

2012 

• Încălcarea drepturilor omului în Bahrain, martie 2012 

• Venezuela: posibila retragere din Comisia interamericană pentru drepturile omului, mai 

2012  

• Situația drepturilor omului din Azerbaidjan, mai 2012 

• Situația refugiaților nord-coreeni, mai 2012 

• Drepturile omului și condițiile de securitate din regiunea Sahel, iunie 2012 

• Cazurile de impunitate din Filipine, iunie 2012 

• Situația minorităților etnice din Iran, iunie 2012 

• Violența împotriva lesbienelor și drepturile LGBT în Africa, iulie 2012 

• Libertatea de exprimare în Belarus, în special cazul lui Andrei Poczobut, iulie 2012 

• Scandalul avorturilor forțate din China, iulie 2012 

• Africa de Sud: masacrul minerilor aflați în grevă, septembrie 2012 

• Persecuția musulmanilor rohingya în Birmania, septembrie 2012 

• Azerbaidjan: cazul lui Ramil Safarov, septembrie 2012 

• Situația drepturilor omului în Emiratele Arabe Unite, octombrie 2012 

• Discriminarea fetelor în Pakistan, în special cazul lui Malala Yousafzai, octombrie 2012 

• Situația din Cambodgia, octombrie 2012 

• Situația drepturilor omului în Iran, în special execuțiile în masă și decesul recent al blogger-

ului Sattar Beheshti, noiembrie 2012 

• Situația din Birmania, în special continuarea violențelor din statul Rakhine, noiembrie 2012 

• Situația migranților din Libia, noiembrie 2012 

• Situația din Republica Democratică Congo, decembrie 2012 

• Discriminarea pe baza apartenenței la o castă care are loc în India, decembrie 2012 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0227+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0227+0+DOC+XML+V0//RO
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Alte rezoluții privind drepturile omului și democrația 

 

• Poziția Parlamentului European privind cea de a 19-a sesiune a Consiliului ONU pentru 

Drepturile Omului, 16 februarie 2012 

• Recomandarea adresată Consiliului referitoare la modalitățile de posibilă creare a unui Fond 

european pentru democrație, 29 martie 2012 

• Recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului referitoare la Reprezentantul 

special al Uniunii Europene pentru drepturile omului, 13 iunie 2012 

 

• Situația din Siria, 16 februarie 2012 

• Situația din Ucraina, cazul Iuliei Timoșenko, 24 mai 2012 

• Situația femeilor în război, 18 aprilie 2012 

• Situația din Birmania/Myanmar, 20 aprilie 2012 

• Mutilarea genitală feminină, 14 iunie 2012 

• Monitorizarea alegerilor din Republica Democrată Congo, 18 iunie 2012 

• Utilizarea justiției în scopuri politice în Rusia, 13 septembrie 2012 

• Situația din Siria, 13 septembrie 2012 

• Alegerile din Belarus, 26 octombrie 2012 

• Alegerile din Georgia, 26 octombrie 2012 

• Situația din Ucraina, 13 decembrie 2012 
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Delegații ale Subcomisiei pentru drepturile omului 

 

• Geneva/Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU, 5-7 martie 2012 

• Yemen, 1-4 mai  

• New York/Adunarea generală a ONU (în comun cu Comisia pentru afaceri externe), 28-31 

octombrie 

• Bahrain, 18-21 decembrie  

• Turcia (inclusiv frontiera siriană), 19-21 decembrie  

 

Audieri în cadrul Subcomisiei pentru drepturile omului 

 

• Mecanismul interamerican privind drepturile omului 

• Drepturile omului în Rusia, cu un accent pe discriminare, libertatea de asociere și statul de 

drept 

• Extrădări și practici de detenție secrete. Cum să protejăm drepturile omului, combătând, 

totodată, terorismul?  

• Justiția în țările Primăverii arabe. Tragerea la răspundere pentru încălcările drepturilor 

omului, justiția transnațională și reforma judiciară  

• Drepturile omului în China 

• Impactul crizei economice și financiare asupra drepturilor omului  

• Drepturile omului și schimbările climatice 

• Mediul de afaceri și drepturile omului: promovarea intereselor societății și comportamentul 

responsabil, transparent și competent în afaceri  

• Drepturile omului în Iran  

• Situația drepturilor omului din Mali 
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ANNEX I - HIGH-LEVEL MEETING ON THE RULE OF LAW AT THE NATIONAL AND INTERNATIONAL 
LEVELS – EU PLEDGES 
 

The rule of law belongs to the fundamental principles on which the European Union is founded. 

The European Union strives to strengthen the rule of law in its Member States and promote of the 

rule of law in the third countries. Therefore, the European Union and its Member States (Austria, 

Belgium, Bulgaria, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, 

Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Poland, 

Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland) hereby pledge: 

 

A. Strengthening the rule of law at the international level 
 

1. The EU Member States reiterate their pledges made at the 31st Conference of the Red Cross 

and Red Crescent (Geneva, 28 November – 1 December 2011) to consider ratification of the 

2006 Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance and the 

principal international humanitarian law instruments and other relevant legal instruments 

which have an impact on international humanitarian law to which they are not yet all party, 

namely:  

- Additional Protocol III to the Geneva Conventions; 

- The Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict 

and its First and Second Protocols; 

- The Optional Protocol to the UN Convention on the Rights of the Child on the involvement of 

children in armed conflict; 

- The Ottawa Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer 

of Anti-Personnel Mines; 

- Protocol II, as amended on 3 May 1996, and Protocol V to the 1980 Convention on 

Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons which May Be 

Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects;  

- The Convention on the prohibition of military use of environmental modification techniques. 
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2. The EU Member States which have not yet done so will consider ratifying or acceding to the 

Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment. 

 

 

3. The EU Member States which have not yet done so will consider accepting the right of 

individual complaint under the UN Convention against Torture, the Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination against Women, the Convention on the 

Elimination of All Forms of Racial Discrimination, the International Covenant on Civil and 

Political Rights and the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. 

 

 

4. The EU Member States which have not yet done so pledge to address the issue of 

statelessness by ratifying the 1954 UN Convention relating to the Status of Stateless Persons 

and by considering the ratification of the 1961 UN Convention on the Reduction of 

Statelessness. 

 

 

B. Strengthening the rule of law at the national level 
 

1. Improving delivery of justice 
 

5. The EU will conduct a worldwide campaign on justice, focusing on the right to a fair trial, 

with a view to achieving results by 2014.  
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6. As demonstrated in the EU Strategic Framework and Action Plan of 25 June 2012 covering 

the period until 31 December 2014, the EU and its Member States seek to be exemplary in 

ensuring respect for human rights within their respective competency areas, as well as seeking 

to promote human rights and the Rule of Law worldwide. With a view to ensuring full 

coherence and consistency between the EU's internal and external human rights policies, the 

EU and its Member States are committed to raising recommendations of the Human Rights 

Council’s Universal Periodic Review which have been accepted, as well as observations and 

comments of treaty monitoring bodies and UN Special Procedures, in their relations with all 

third countries; the EU Member States are equally determined to implement or consider 

seriously such recommendations, observations and comments within their own borders. 

 

 

7. By 2014, the EU will develop specific actions to improve access to justice, to strengthen 

judicial cooperation, to ensure the free circulation of judicial decisions within the EU and to 

enhance legal certainty. The EU will fast-track growth enhancing measures which aim at 

removing barriers to cross border trade, cutting unnecessary administrative burden and 

bringing business the legal certainty they need. 

 

 

2. Supporting peace and security in conflict and post-conflict situations 
 

8. The EU will develop a policy on transitional justice, so as to help societies to deal with abuses 

of the past and to fight impunity, covering issues such as truth and reconciliation 

commissions, reparations and the criminal justice system, ensuring that such policy allows for 

tailored approaches to specific circumstances, by 2014. 
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9. The EU will enhance its support to the UN engagement in conflict and post-conflict situations 

in the rule of law area, in particular it will: 

- define a list of civilian capacities, including rule of law capacities, the EU Member States can 

potentially put at UN disposal for peacekeeping operations by the end of 2012;  

- provide political support for operation of a "One UN approach" to rule of law assistance at the 

country level; 

- create a policy framework on EU providing a component to a UN peacekeeping operation and 

establish modalities for coordination between the EU and UN during planning and conduct of 

EU civilian missions deployed in support of UN operations by 2013; 

- strengthen the EU-UN coordination on assistance to the African Union and other regional 

organizations in respect of peacekeeping operations by 2013;  

- establish technical arrangements on cooperation in training and in the area of Lessons 

Learned, including rule of law missions, by 2013; 

- develop a General Framework between the EU and the UN on operational aspects of 

cooperation in peacekeeping/crisis management by 2014. 

 

 

3. Fostering an enabling environment for sustainable human development 
 
3.1 Fighting corruption 
 

10. Starting in 2013, the European Commission will publish every two years the EU Anti-

Corruption Report, accompanied by country analyses for each Member State including tailor-

made recommendations. It will also facilitate the exchange of best practices, identify trends 

and stimulate peer learning among Member States. The report will make use of all available 

sources, including the existing monitoring mechanisms (GRECO in the Council of Europe, 

OECD, UNCAC) independent experts and researchers, stakeholders and civil society. At the 

same time, it will ensure that the existing gaps of the international and European monitoring 

tools are being addressed and will allow the EU meet its legal obligation of self-assessment as 

a party to the UN Convention against Corruption. 
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3.2 Birth registration and civic records 
 

11. The EU will develop a framework for raising issues of statelessness with third countries by 2014.  

 
 

C. Strengthening the nexus between the national and international levels 
 
The International Criminal Court 
 

12. The European Union and its Member States refer to the pledges concerning the International 

Criminal Court made at the Review conference of the Rome Statute of the International 

Criminal Court (Kampala, 31 May – 11 June 2010) and at the 31st International Conference of 

the Red Cross and Red Crescent (Geneva, 28 November – 1 December 2011) and they pledge 

to promote the greatest possible participation in and implementation of the Rome Statute of 

the International Criminal Court, the development and maintenance of an effective court and 

the realization of the principle of complementarity. To these ends, the EU and its Member 

States will particularly emphasize the ratification and acceptance of the Statute in negotiations 

and political dialogues with third countries, regional organisations and other regional groups, 

include provisions concerning the ICC and the international justice into EU agreements with 

third countries, promote dissemination of the values expressed in the Statute and cooperation 

with other states, international organizations and representatives of civil society. The EU and 

its Member States will facilitate technical assistance to interested states by supporting 

legislative work for the accession to the Statute, supporting their participation in the ICC and 

their access to the instruments of the ICC.  

 

2. Addressing transnational threats  
 
2.1 Counter-terrorism 
 

13. The EU pursues a civilian approach addressing counter-terrorism globally on the basis of 

criminal justice and the rule of law while protecting human rights. The EU promotes 

confidence building through regular counter-terrorism and security political dialogues and 

assists countries in need in their efforts via capacity building measures.  
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In the field of prevention and fight against terrorism, the EU will continue to support an overall rule 

of law approach, the development of effective institutional and legal frameworks, national and 

regional counter-terrorism strategies and to strengthen the capacities of law enforcement and 

judicial institutions in partner countries in the Sahel, Horn of Africa and South Asia, including 

Pakistan. Furthermore, the EU will continue its effort in promoting the UN conventions and 

resolutions related to terrorism, in particular the UN Global Counter-Terrorism Strategy, and will 

engage actively in multilateral initiatives, such as the Global Counter-Terrorism Forum. 

 

The EU pledges to increase its support for counter-terrorism capacity building measures, and by 

2014, to support the enhancement of partner countries' capacity to: 

 
• promote the criminal justice systems based on the full respect for rule of law and human 

rights; 
 
•  ratify and implement all the UN conventions on terrorism; 
 
•  support resolutions related to terrorism, especially the UN Global Counter-Terrorism 

Strategy with all the overall approach it embodies; 
 
• exchange information, also at regional and international levels; 
 
• anticipate a terrorist act; 
 
• formulate appropriate response measures; 
 
• conduct policies on countering violent extremism;  
 
• conduct investigation and prosecution of terrorist cases based on the full respect for rule of 
 law and human rights, while enhancing inter-agency and regional collaboration. 
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14. The EU also pledges to implement measures on countering violent extremism, as well as on 

countering terrorist finance and illicit financial flows by promoting anti-money laundering 

framework, especially FATF recommendations, by 2014. 

 

 

15. By 2014, the EU will develop operational guidance to ensure the consideration of human 

rights, and where applicable international humanitarian law, in the planning and 

implementation of counter-terrorism assistance projects with third countries, in particular as 

regards the respect of due process requirements (presumption of innocence, fair trial, rights of 

the defence). 
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2.2 Organised crime  
 

16. The EU pledges to fight against the manufacture of drugs and its trafficking by assisting 

partner countries in their efforts against this scourge. 

 

By 2015, the EU pledges to support partner countries mainly by providing training and capacity 

building to allow local law enforcement, judicial and prosecuting authorities to: 

·  ratify and implement international conventions, in particular the UN conventions on drugs, 

 the UN Convention against Transnational Organised Crime and its protocols; 

 

· adopt an intelligence-led approach to countering drug trafficking and other forms of 

 trafficking (human beings, small arms, etc.); 

 

· carry out complex investigations at regional and trans-regional levels; 

 

· improve the collection and analysis of data related to drug trafficking; 

 

· improve information sharing and exchange also through the establishment of adequate 

 databases and communication networks; 

 

· develop inter-agency cooperation; 

 

· strengthen existing capacities and procedures in asset laundering investigation and 

 confiscation; 

 

· increase regional and international cooperation. 
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17. With particular reference to small arms, the EU pledges to continue countering illicit 

transnational trafficking in firearms by strengthening the international normative framework. 

To this end, it will promote the ratification and implementation of the Protocol against the 

Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, their Parts and Components and 

Ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized 

Crime, in third countries. 

 

 

18. By 2014, the EU pledges to support the creation of an international database as a tool to 

register, trace and track stolen and lost firearms and to identify related trafficking routes. This 

will allow countries to have access to, insert, update and query a centralized international 

database for lost and stolen firearms. 
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2.3 Maritime piracy 
 

19. The EU pledges to support efforts to counter piracy and armed robbery at sea by paying 

particular attention to two of the most concerned regions in the world, namely the Horn of 

Africa and the Gulf of Guinea. 

 

By 2015 (and beyond), the EU pledges to support partner countries by providing training and 

capacity building to allow local law enforcement, judicial and prosecuting authorities to: 

 

· better respond to piracy and armed robbery attacks; 

 

· improve information sharing and exchange at the regional level with a view to ultimately 

 enhancing regional maritime domain awareness; 

 

· conduct effective investigation and prosecution of piracy cases and related financial crime, 

 with a special focus on the high level suspects; 

 

· set-up and train a land-based coastal police force (in Somalia). 
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2.4 Trafficking in human beings 
 

20. EU Member States will establish national referral mechanisms to better identify, refer, protect 

and assist victims of trafficking by the end of 2012. By 2015 the European Commission will 

develop a model for an EU Transnational Referral Mechanism which links national referral 

mechanisms to better identify, refer, protect and assist victims. 

 

 

21. The EU will fund in 2012 a pilot project to strengthen regional cooperation on trafficking in 

human beings along routes from the East to the EU. In addition, under the Heroin Route 

programme, the EU will improve the collection and sharing of harmonized data on the actual 

numbers of people trafficked and improve the Criminal Justice Response on the trafficking in 

human beings cases. 

 

 

3. Empowering women and children 
 

22. By 2015, 80% of the EU Delegations will introduce specific measures on the role of external 

assistance and development co-operation in their local strategies for the implementation of the 

EU Guidelines on Violence against Women and Girls and Combating All Forms of 

Discrimination against them. The EU thematic programmes and instruments will support non-

state actors to implement the EU Guidelines on Violence against Women and Girls and 

Combating All Forms of Discrimination against them. 

 

 

4. Accession and association process 
 

23. The EU will intensify its rule of law dialogue with countries of the Western Balkans, with the 

aim to strengthen preparations at earlier stages of the accession process. For Bosnia and 

Herzegovina a structured dialogue on justice was launched in 2011, a structured dialogue on 

the rule of law with Kosovo was launched on 30 May 2012. The EU will continue to support 

the rule of law projects in countries of the Western Balkans. 
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5. European Neighbourhood Policy 

 

24. The rule of law is one of the key priorities of the European Neighbourhood Policy.  

- As regards the Eastern neighbourhood of the EU, the Roadmap to the 2013 Eastern 

Partnership Summit includes several measures in the area of the rule of law, notably improved 

functioning of the judiciary, cooperation among law enforcement agencies, fight against corruption 

and fight against cybercrime.  

- In the South Mediterranean, the EU is stepping up its technical and financial support for the 

rule of law, overseen by an efficient, impartial and independent judiciary, with guarantees for equal 

access to justice and respect for due process and fair trial standards, as well as reform of the security 

sector for sustainable democratisation.  

- The EU pledges to share with its neighbours the lessons learned and the best practices of its 

Member States which initiated processes of democratic transition and of building of the rule of law 

before they joined the EU.  

 

 

6. Central Asia  
 

25. The EU will further intensify the Rule of Law Initiative for Central Asia, notably it will 

promote independent judiciaries, increased institutional capacities and modernising 

professional qualifications including through contributing to the implementation of the 

Council of Europe Neighbourhood Policy for Central Asia in these areas as well as 

modernisation of penal systems, with a special focus on the eradication of torture. The EU is 

ready to support the accession of Central Asian countries to the Group of States against 

Corruption (GRECO) of the Council of Europe and assist Central Asian efforts to accede to 

and to implement international anti-corruption and human rights conventions. The EU is also 

ready to strengthen counter-terrorism co-operation, including for follow-up to the agreed Joint 

Plan of Action for the implementation of the United Nations Global Counter-Terrorism 

Strategy in Central Asia. 
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ANNEX II – TABLE OF ABBREVIATIONS 
AAP Annual Action Programme 

ACP African, Caribbean and Pacific Group of States 

AFCO Committee on Constitutional Affairs 

AFET Committee on Foreign Affairs 

ASEAN Association of Southeast Asian Nations 

ASEM Asia Europe Meeting 

AU African Union 

BICI Bahraini Independent Commission of Inquiry 

BSSC Budget Support Steering Committee 

CAAC Children in Armed Conflict 

CELAC Latin America and Caribbean 

CFSP Common Foreign and Security Policy 

CIA Central Intelligence Agency 

CiO Chairmanship in Office 

CoE Council of Europe 

COHOM Council working party on human rights 

COREPER Committee of Permanent Representatives 

CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

CSDP Common Security and Defence Policy 

CSO Civil Society Organisation 

CSR Corporate Social Responsibility 

CSW Commission on the Status of Women 

CTC Counter-Terrorism Coordinator 

DCI Development Cooperation Instrument 

DEG Democracy Support and Election Coordination Group 

DEVCO EU Commission Directorate General for Development and Cooperation 

DEVE Committee on Development 

DPRK Democratic People's Republic of Korea 

DROI Subcommittee for Human Rights 

DVB Democratic Voice of Burma 

EAT Electoral Assessment Team 
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EC European Commission 

ECG Election Coordination Group 

ECOWAS Economic Community of West African States 

EDF European Development Fund 

EEAS European External Action Service 

EED European Endowment for Democracy 

EEM Electoral Expert Mission 

EIB European Investment Bank 

EIDHR European Instrument for Democracy and Human Rights 

EIUC European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation 

EMB Electoral Management Body 

EMPL European Parliament Committee on Employment and Social Affairs 

ENP European Neighbourhood Policy 

ENPI European Neighbourhood and Partnership Instrument 

EOM Election Observation Mission 

EP European Parliament 

ESC Economic, social and cultural (rights) 

ESCR Economic, social and cultural rights 

ESDC European Security and Defence College 

ESG Environmental, social and governance 

EU European Union 

EUMS European Union Member States 

EUNIC European Union National Institutes for Culture 

EURONEST Euronest Parliamentary Assembly (Eastern Partnership) 

EUSR European Union Special Representative 

EUTM European Union Training Mission 

FEMM Committee on Women's Rights and Gender Equality 

FFM Fact-Finding Mission 

FoRB Freedom of Religion or Belief 

FREMP Council Working Party on Fundamental Rights, Citizens' Rights and Free Movement 

of Persons within the EU 

FSJ Freedom, security and justice 

FTA Free Trade Agreement 
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FYROM former Yugoslav Republic of Macedonia 

GAMM Global Approach to Migration and Mobility 

GCTF Global Counter-Terrorism Forum 

GGDC Good Governance and Development Contracts 

GRI Global Reporting Initiative 

GRULAC Latin American and Caribbean Group 

GSP Generalised Scheme of Preferences 

HDIM Human Dimension Implementation Meeting 

HQ Headquarters 

HR human rights 

HR/VP High representative / Vice-president 

HRC Human Rights Council 

HRD Human rights defender 

ICC International Criminal Court 

ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights 

ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 

ICRC International Committee of the Red Cross 

ICT Information and communications technology 

IDP Internally Displaced People 

IEOM International Election Observation Missions 

IHL International humanitarian law 

ILO International Labour Organisation 

INTA Committee on International Trade 

JURI Committee on Legal Affairs 

LAS League of Arab States 

LGBT Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender 

LGBTI Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex 

LIBE Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs 

MEP Member of Parliament 

MoU Memorandum of Understanding 

MS Member States 

NDAA National Defense Authorization Act 

NEEDS Network for Enhanced Electoral and Democratic Support 
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NGO Non-governmental organizations 

NHRI National Human Rights Institute 

OAS Organization of American States, 

ODIHR Office for Democratic Institutions and Human Rights 

OHCHR Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 

OIC Organisation of Islamic Co-operation 

OPPD Office for Promotion of Parliamentary Democracy 

OSCE Organisation for Security and Cooperation in Europe 

PA Parliamentary Assembly 

PCA Partnership and Cooperation Agreement 

PIF Pacific Island Forum 

PMSC Private military and security companies  

PSC Political and Security Committee 

REM Results Measurement Framework 

SDH Brazilian Human Rights Secretariat 

SIA Sustainable Impact Assessments 

TEU Treaty on European Union 

TFEU Treaty on the functioning of the European Union 

U.S. United States of America 

UK United Kingdom 

UN CAT United Nations Committee against torture 

UN United Nations 

UNAIDS Joint United Nations Programme on HIV/AIDS 

UNCRPD United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

UNDP United Nations Development Programme 

UNFPA United Nations Population Fund 

UNGA United Nations General Assembly 

UNHRC United Nations Human Rights Council 

UNICEF United Nations Children's Fund 

UNSCR United Nations Security Council Resolution 
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