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1. Context  

 

În iunie 2012, Consiliul a adoptat Cadrul strategic al UE privind drepturile omului și democrația, 

împreună cu un plan de acțiune de punere în aplicare a acestui cadru. Cu acest prilej, au fost 

reliefate angajamentele comune ale membrilor Uniunii Europene legate de promovarea păcii și 

stabilității și de construirea unei lumi întemeiate pe drepturile omului, democrație și statul de 

drept. Toate statele lumii au fost invitate să pună în aplicare dispozițiile Declarației Universale a 

Drepturilor Omului, să ratifice și să pună în executare tratatele internaționale și instrumentele 

regionale în materie, inclusiv convențiile privind drepturile lucrătorilor. Tot atunci, Uniunea s-a 

angajat să se opună oricăror încercări de subminare a universalității drepturilor omului și să 

promoveze drepturile omului în toate domeniile de acțiune externă.  

Planul de acțiune care a însoțit cadrul strategic sus menționat a fost proiectat pentru perioada 

2012-2014 și își propunea să dezvolte politicile UE privind drepturile omului și democrația în 

cadrul acțiunii externe, mai cu seamă orientările UE, instrumentele și alte poziții convenite, 

https://www.europarl.europa.eu/committees/en/afet/home/highlights
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11855-2012-INIT/en/pdf
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precum și diferitele instrumente financiare, în special Instrumentul european pentru democrație și 

drepturile omului
1
.  

Pentru perioada 2015-2019 a fost adoptat cel de-al doilea plan de acțiune, care se concentra mai 

mult asupra actorilor locali și asupra societății civile, promovând cu precădere  principiile 

nediscriminării, egalității de gen și al emancipării femeilor.   

 

Bazându-se pe lucrările anterioare, începute în 2012 și continuate în 2015-2019, actualul plan de 

acțiune privind drepturile omului și democrația 2020-2024) vizează un angajament de lungă 

durată al Uniunii în acest domeniu, care să țină seama atât de evoluțiile geopolitice, dar și de 

transformările digitale și schimbările climatice, două componente esențiale ale tuturor acțiunilor 

Comisiei Europene în acest mandat.  

 

În procesul de consultare care a precedat adoptarea planului de acțiune se arăta că peisajul politic 

global s-a modificat în ultimi ani, conflictele s-au agravat și au apărut noi riscuri. Drepturile 

omului și democrația nu au fost nicicând mai periclitate. Spațiul democratic tot mai restrâns 

pentru societatea civilă, reprimările apărătorilor drepturilor omului, generalizarea impunității 

pentru încălcări ale drepturilor omului, atacurile împotriva Curții Penale Internaționale, 

intimidările ziariștilor, manipularea prin intermediul tehnologiilor digitale ilustrează dinamica 

actuală, cu efecte negative asupra încrederii publicului în instituțiile democratice. În acest 

context, actualul plan de acțiune ar putea fi un răspuns la aceste dificultăți.  

 

Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant își întemeiază propunerile privind planul de acțiune 

în sfera drepturilor omului pe art. 2 și art. 3 alin.(1) TUE, referitoare la principiile și valorile pe 

care se fundamentează și pe care încearcă să le promoveze Uniunea, precum și pe art. 21 și 22 

TUE care îi conferă competența și mijloacele de a acționa în domeniul politicii externe.  

Pentru Uniune, a fi lider mondial în privința drepturilor omului și democrației reprezintă o 

prioritate și un interes strategic, potrivit Programului de lucru al Comisiei pentru 2020.   

 

2. Prezentarea propunerilor 

 

JOIN (2020) 5 stabilește priorități și linii de acțiune pentru următorii cinci ani în acest domeniu 

al politicii externe, respectiv: 

I. protejarea și capacitarea persoanelor;  

II. construirea unor societăți reziliente, favorabile incluziunii și democratice; 

III. promovarea unui sistem global pentru drepturile omului și democrație;  

IV. valorificarea oportunităților și abordarea dificultăților privind noile tehnologii, precum 

și  

V. obținerea de rezultate lucrând împreună. 

 

Planul de acțiune propus de Comisie și Înaltul Reprezentant se adresează delegațiilor și birourilor 

UE, precum și ambasadelor statelor membre, iar scopul este acela de a stabili măsuri 

operaționale specifice la nivel național, regional și multilateral, în sprijinul cărora vor veni și 

politicile și instrumentele UE pentru apărarea drepturilor omului, a democrației și a statului de 

drept.  

                                                 
1
 Acesta sprijină și protejează în principal actorii societății civile care promovează drepturile omului și democrația. 

O caracteristică importantă a acestui instrument este faptul că acordul guvernului în cauză nu este necesar.  

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/action-plan-human-rights-and-democracy-2015-2019_en
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5652-2020-INIT/ro/pdf
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Anexa la JOIN(2020)5 definește și detaliază cele cinci priorități stabilite, propunând pentru 

fiecare mijloacele de punere în aplicare.    

Astfel, acțiunile privind promovarea și capacitarea persoanelor vizează în principal eliminarea 

inegalităților, a discriminării și a excluderii, promovarea libertăților fundamentale, consolidarea 

spațiului civic și politic, sprijinirea statului de drept și a administrării echitabile a justiției, 

combaterea impunității și susținerea justiției de tranziție și consolidarea drepturilor economice, 

sociale, culturale și în materie de muncă. Între mijloacele de punere în aplicare menționăm: 

dialogurile politice, instrumentele UE și orientările UE privind drepturile omului, instrumente ale 

Organizației Națiunilor Unite (ONU) și ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM). 

 

Pentru ca societățile să fie reziliente, favorabile incluziunii și democratice sunt necesare: 

instituții democratice, responsabile și transparente, un proces decizional participativ și 

reprezentativ, o mass-media independentă și pluralistă, capacități consolidate de soluționare a 

conflictelor și de prevenire a crizelor. Între mijloacele de punere în aplicare sunt propuse: 

dialogurile politice, misiunile civile și militare în cadrul politicii de securitate și apărare comune, 

instrumente ale ONU.  

 

Pentru a promova un sistem global pentru drepturile omului și democrație, Uniunea are în 

vedere dezvoltarea cooperării multilaterale și bilaterale, consolidarea parteneriatelor regionale, 

sprijinirea societății civile și a instituțiilor naționale în domeniul drepturilor omului, dezvoltarea 

și consolidarea relațiilor cu sectorul de afaceri, precum și promovarea dreptului internațional în 

materie. Între mijloacele de punere în aplicare sunt menționate: dialogurile politice și dialogurile 

cu societatea civilă, instrumente specifice ale ONU și OIM (misiuni de monitorizare, rezoluții 

tematice, promovarea ratificării unor convenții etc.).  

 

Valorificarea oportunităților date de și gestionarea dificultăților care rezultă din utilizarea 

noilor tehnologii ar fi posibile prin măsuri ce vizează, între altele: asigurarea respectării cadrelor 

privind drepturile omului în era digitală; formarea personalului UE cu privire la impactul 

tehnologiilor digitale și al inteligenței artificiale asupra drepturilor omului; combaterea 

dezinformării; promovarea de standarde internaționale privind protecția drepturilor și democrația 

în mediul digital; promovarea măsurilor UE privind protecția datelor și a Convenției Consiliului 

Europei privind protecția datelor; sprijinirea eforturilor de protejare a libertății de exprimare, a 

libertății mass-mediei și a pluralismului în mediul online. Între mijloacele de punere în aplicare, 

menționăm: dialogurile privind drepturile omului, aplicarea de programe și proiecte relevante, 

formare specifică pentru personalul UE, dialogul cu societatea civilă și mediul de afaceri.  

 

Pentru obținerea de rezultate, Comisia și Înaltul Reprezentant propun o aplicare unitară a 

planului de acțiune de către UE și statele membre, sub îndrumarea reprezentantului special al UE 

pentru drepturile omului (RSUE). Pentru aceasta, strategiile de țară privind drepturile omului și 

democrația trebuie să includă cele cinci priorități cuprinse în planul de acțiune, iar măsurile 

întreprinse trebuie să țină seama de rezoluțiile Parlamentului European. Totodată, o atenție 

sporită va fi acordată dialogului cu societatea civilă în cadrul unor rețele de comunicare eficace, 

îmbunătățind în același timp instrumentele de diplomație publică.     

 

În paralel cu prezenta comunicare, Comisia și Înaltul Reprezentant au înaintat Consiliului o 

propunere comună de recomandare, pe baza căreia Consiliul European să stabilească interesele și 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/02/28/human-rights-eu-appoints-a-new-special-representative/
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obiectivele strategice care trebuie urmărite prin planul de acțiune privind drepturile omului și 

democrația (JOIN (2020) 6).   

În expunerea de motive se arată că decizia Consiliului European, adoptată în baza recomandării 

sus menționate, nu aduce atingere repartizării competențelor și procedurilor decizionale 

prevăzute în tratate și nu afectează votul cu majoritate calificată în cazurile în care se aplică în 

prezent.  

Anexa la JOIN (2020) 6 cuprinde proiectul de decizie al Consiliului European. Obiectivele 

strategice propuse de acest document sunt: consolidarea rolului de lider al UE în ceea ce privește 

promovarea și protejarea drepturilor omului și a democrației în întreaga lume; stabilirea 

ambițiilor UE, identificarea priorităților de acțiune și concentrarea pe punerea lor în aplicare; 

maximizarea rolului UE pe scena mondială prin extinderea principalelor sale instrumente și 

politici privind drepturile omului; favorizarea unei poziții unite și coordonate a UE prin 

promovarea unor acțiuni mai eficiente și mai coerente. 

Mijloacele de realizare a obiectivelor enumerate sunt identice cu cele cinci linii de acțiune 

detaliate în JOIN(2020)5.  

 

Decizia Consiliului European de adoptare a planului de acțiune propus de Comisie este necesară 

pentru ca Uniunea și statele membre să poată întreprinde acțiuni specifice de punere în aplicare 

(art. 22 alin. (1) TUE).  

 

3. Poziții ale unor instituții UE 

 

 La 14 octombrie 2019, Consiliul a adoptat concluzii privind democrația, document care a 

stat la baza planului de acțiune 2020-2024. Cu acest prilej, a fost subliniată necesitatea unei 

strânse cooperări între instituțiile UE și statele membre pentru punerea în aplicare a Agendei 

2030 a ONU; promovarea participării tuturor la viața publică și politică; consolidarea 

capacităților parlamentelor și partidelor politice; consolidarea societății civile locale și 

internaționale; asigurarea libertății și independenței mass-mediei; consolidarea democrației și a 

statului de drept; încurajarea educației civice și a educației în domeniul mass-mediei digitale; 

sprijinirea proceselor electorale, pentru ca acestea să fie cât mai deschise și mai credibile, 

promovarea transparenței proceselor democratice.  

 

 La 17 februarie 2020, Consiliul a adoptat concluzii privind prioritățile UE pentru 2020 în 

cadrul forurilor ONU însărcinate cu apărarea drepturilor omului, reafirmând sprijinul Uniunii 

pentru ordinea internațională bazată pe norme și pentru multilateralismul eficace. Totodată, 

Consiliul a reliefat fidelitatea Uniunii față de principiile Cartei ONU, pe care se angajează să le 

apere și să le promoveze pe tot parcursul anului 2020, ca o prioritate a acțiunii sale externe. De 

asemenea, s-a arătat că Uniunea va continua să se implice în consolidarea poziției Consiliului 

pentru Drepturile Omului al ONU, în ocrotirea independenței procedurilor speciale ale sistemului 

ONU pentru drepturile omului și în facilitarea accesului mecanismelor ONU pe teritoriile tuturor 

statelor.  

În continuare, au fost subliniate angajamentele Uniunii față de îndeplinirea obiectivelor de 

dezvoltare durabilă, a obiectivelor legate de eliminarea inegalităților între bărbați și femei și a 

tuturor formelor de violență și discriminare, față de punerea în aplicare a Acordului de la Paris și 

a altor acorduri multilaterale referitoare la mediul înconjurător. Au fost amintite, de asemenea, 

eforturile UE în direcția protecției datelor și a vieții private, a eliminării torturii și pedepsei cu 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12836-2019-INIT/ro/pdf
https://ec.europa.eu/environment/sustainable-development/SDGs/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/sustainable-development/SDGs/index_en.htm
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5982-2020-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5982-2020-INIT/ro/pdf
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moartea, a garantării libertății de întrunire, de opinie și de exprimare, a ocrotirii drepturilor 

copilului și a combaterii terorismului.  

  

 La 15 ianuarie 2020, Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la 

drepturile omului și democrația în lume, în cadrul căreia sunt trecute în revistă, mai întâi, o serie 

de aspecte problematice actuale, cum ar fi: persistența unor regimuri autoritare care neagă 

existența drepturilor universale; existența conflictelor armate care vizează purificarea etnică; 

opoziția unor state față de ordinea internațională bazată pe norme; persecuțiile exercitate asupra 

persoanelor care apără drepturile omului, inclusiv pedeapsa cu moartea; persistența cazurilor de 

violență asupra femeilor, fetelor și copiilor; inegalitățile privind accesul la educație, formare și 

piața forței de muncă; persecuțiile legate de etnie, naționalitate, clasă socială, religie; periclitarea 

vieții umane prin periclitarea climei și a biodiversității.  

Având în vedere toate aceste aspecte, Parlamentul European invita Comisia și statele membre să 

adopte un nou plan de acțiune privind drepturile omului și democrație, care să fie „ambițios, 

cuprinzător și obligatoriu” și care să abordeze toate dificultățile în materie de drepturi ale 

omului: drepturile digitale, drepturile la protecția mediului, drepturile persoanelor în vârstă, 

sportul și drepturile omului, precum și drepturile migranților. 

De asemenea, a fost solicitată crearea unui mecanism solid de monitorizare a punerii în aplicare 

și a impactului planului de acțiune, inclusiv pe baza rapoartelor prezentate de statele membre.  

 

Statele membre sunt invitate în special: să respecte cu strictețe Codul de conduită al UE 

privind exporturile de arme; să sprijine echipa de investigație a ONU în colectarea, păstrarea și 

stocarea probelor privind crimele comise în prezent; să asigure o finanțare suficientă pentru 

protejarea apărătorilor drepturilor omului pe baza programelor existente, dar și pe bază de 

suplimentare de fonduri; să pună efectiv în aplicare Convenția ONU privind drepturile 

persoanelor cu dizabilități; să intensifice promovarea libertății de gândire, de conștiință, de 

religie sau de convingere; să adopte planuri naționale de acțiune privind drepturile de afaceri, 

potrivit principiilor directoare ale ONU.  

 

Legături utile: 
 

Council Conclusions on the Action Plan on Human Rights and Democracy 2015 – 2019: 

https://www.consilium.europa.eu/media/30003/web_en__actionplanhumanrights.pdf 

 

Q&A: The EU Action Plan for Human Rights and Democracy: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/qanda_20_490 

 

Parlamentul European  - fișe descriptive privind drepturile omului și democrația: 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/section/206/human-rights-and-democracy 

 

Agenția Uniunii Europene pentru Drepturi Fundamentale: https://fra.europa.eu/en 

 

Consiliul UE - Protecția și promovarea drepturilor omului: 

 https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/human-rights/ 

                                            

                                                                                        

                                                                                                                                  Mihaela Banu  

                                                                                                                                         7 mai 2020 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0007_RO.pdf
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.consilium.europa.eu/media/30003/web_en__actionplanhumanrights.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/qanda_20_490
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/section/206/human-rights-and-democracy
https://fra.europa.eu/en
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/human-rights/

