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Prawa człowieka i demokracja na świecie 
Podczas sesji plenarnej w styczniu 2021 r. w Parlamencie Europejskim ma odbyć się debata nad rocznym 
sprawozdaniem UE na temat praw człowieka i demokracji na świecie. W najnowszym sprawozdaniu rocznym, 
przyjętym przez Radę w czerwcu 2020 r., podkreślono wiodącą rolę UE w propagowaniu praw człowieka i 
demokracji w 2019 r. w kontekście negatywnych tendencji na świecie. W sprawozdaniu Komisji Spraw 
Zagranicznych Parlamentu uwzględniono rozwój sytuacji w ostatnim okresie, m.in. skutki koronawirusa. 
Wskazano, że działania w reakcji na pandemię spowodowały w niektórych krajach regres, jeśli chodzi o 
poszanowanie standardów demokratycznych i standardów praw człowieka. Oczekuje się, że na podstawie tego 
sprawozdania Parlament sformułuje zalecenia dotyczące przyszłych działań UE na rzecz praw człowieka i 
demokracji. 

Informacje ogólne 
15 czerwca 2020 r. Rada UE zatwierdziła roczne sprawozdanie UE na temat praw człowieka i demokracji na 
świecie w 2019 r. W sprawozdaniu przyznano, że w 2019 r. w wielu krajach, a także na szczeblu 
wielostronnym coraz częściej dochodziło do kwestionowania praw człowieka i demokracji. Jest to ostatnie 
sprawozdanie w ramach planu działania UE na lata 2015-2019 dotyczącego praw człowieka i demokracji. 
19 listopada 2020 r. Rada przyjęła plan działania UE dotyczący praw człowieka i demokracji na lata 2020-
2024, a 7 grudnia 2020 r. – globalny system sankcji za naruszenia praw człowieka. 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
Podkomisja Praw Człowieka Parlamentu (DROI) sporządziła sprawozdanie dla Komisji Spraw Zagranicznych 
(AFET) w celu przygotowania debaty plenarnej w odpowiedzi na roczne sprawozdanie UE. O ile 
sprawozdanie roczne koncentruje się na sytuacji w 2019 r., to w sprawozdaniu AFET/DROI, przyjętym 3 
grudnia 2020 r., podkreślono również konsekwencje pandemii koronawirusa w 2020 r. W sprawozdaniu 
ostrzega się, że środki służące odbudowie gospodarczej mogą spowodować obniżenie wymogów 
dotyczących praw socjalnych i ochrony środowiska. Podkreślono, że niektóre rządy wykorzystują blokadę i 
inne obostrzenia jako pretekst do opóźnienia wyborów, ograniczania podstawowych wolności i ataków na 
obrońców praw człowieka lub przeciwników; wyrażono zaniepokojenie wykorzystywaniem w tym 
kontekście narzędzi cyfrowych opartych na danych. Skutkiem pandemii jest również nasilenie mowy 
nienawiści, dyskryminacji i przemocy wobec mniejszości etnicznych lub religijnych, kobiet, dzieci i osób 
LGBTI.  
W sprawozdaniu podkreślono, że zmiana klimatu i niszczenie środowiska, np. wylesianie w Amazonii, 
stanowią zagrożenie dla praw człowieka, ponieważ powodują wzrost głodu na świecie, konflikty na tle 
dostępu do wody i innych zasobów oraz wysiedlenia. Coraz częściej atakowani są również obrońcy 
środowiska. Wskazano, że choć liczba międzynarodowych migrantów i uchodźców stanowiła w 2019 r. 3,5% 
liczby ludności świata, wpływ koronawirusa na nich był nieproporcjonalny; potępiono też środki szkodliwe 
dla praw człowieka przysługujących uchodźcom, migrantom i osobom, które im pomagają. Z uznaniem 
przyjęto aspiracje obywateli, zwłaszcza młodzieży, w dziedzinie praw człowieka i wyrażono zadowolenie z 
zaangażowania UE na szczeblu międzynarodowym, w szczególności w związku z 30. rocznicą Konwencji 
Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka. W sprawozdaniu wzywa się do wzmocnienia ochrony 
uchodźców i obrońców praw człowieka oraz nalega na UE, aby potępiła wszelkie ataki – zwłaszcza na prawa 
kobiet i osób LGBTI; aspekt ten uwypuklono również w opinii parlamentarnej Komisji Praw Kobiet i 
Równouprawnienia. Zaapelowano też do UE, aby uwzględniała i monitorowała prawa człowieka i standardy 
demokratyczne we wszystkich swoich politykach, a zwłaszcza w umowach międzynarodowych.  
Jeżeli chodzi o realizację planu działania na lata 2020–2024 dotyczącego praw człowieka i demokracji, w 
sprawozdaniu postuluje się, by Europejska Służba Działań Zewnętrznych, Komisja i Parlament podjęły 
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zorganizowany dialog na temat działań następczych. Umożliwiłoby to poprawę dyplomacji i kontroli 
parlamentarnej. 

Sprawozdanie z własnej inicjatywy: 2020/2208(INI); komisja przedmiotowo właściwa: AFET; sprawozdawczyni: 
Isabel Santos (S&D, Portugalia). 
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