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Strategiczne ramy UE dotyczące praw 
człowieka i demokracji   
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MATERIAŁY OIDE 
 
20 lipca 2015 Rada przyjęła nowy plan działania na lata 2015-2019, którego celem jest dalsze wdrażanie strategicznych ram 

UE dotyczących praw człowieka i demokracji, określonych w dokumencie z 25 czerwca 2012. W 2017 roku dokonano 

śródokresowego przeglądu realizacji planu. 
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I. WPROWADZENIE 

 

25 czerwca 2012 Rada przyjęła strategiczne ramy Unii Europejskiej dotyczące praw człowieka i demokracji oraz plan działania 

służący wdrożeniu tej strategii na okres do 31 grudnia 2014 roku (pkt 11). Strategiczne ramy wyznaczają zasady, cele i 

priorytety, które mają poprawić spójność i efektywność realizacji praw człowieka w całej polityce UE i we wszystkich jej 

politykach zewnętrznych. Realizację planu powierzono wysokiemu przedstawicielowi wspieranemu przez Europejską Służbę 

Działań Zewnętrznych oraz Komisji, Radzie i państwom członkowskim, przy współpracy specjalnego przedstawiciela ds. praw 

człowieka. 

 

Stavros Lambrinidis, były członek i wiceprzewodniczący PE, był pierwszym specjalnym przedstawicielem UE ds. praw 

człowieka w okresie 25 lipca 2012 - 28 lutego 2017. Decyzją Rady przedłużono jego mandat do 28 lutego 2019 (pkt 9). 

 

Uznając aktualność strategii przyjętej w 2012 roku, 20 lipca 2015 Rada przyjęła nowy plan działania na lata 2015–2019 (pkt 

4). W swoich konkluzjach Rada: zaakceptowała wspólny komunikat wysokiej przedstawiciel i Komisji Europejskiej pt. „Prawa 

człowieka jako centralny element działań UE” (pkt 5), uznała bilans działań UE realizujących plan 2012-2014 za pozytywny, z 

zadowoleniem przyjęła prace specjalnego przedstawiciela UE ds. praw człowieka. 

 

W czerwcu 2017 Komisja i Wysoka Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa przedstawiły wyniki 

śródokresowego przeglądu realizacji planu działania na lata 2015–2019 (pkt 2). 16 października 2017 Rada przyjęła konkluzje 

w sprawie przeglądu (pkt 1), w których podkreśliła, że propagowanie i ochrona praw człowieka, demokracji i praworządności 

pozostaną jednym z priorytetów unijnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa po 2019 roku. 

 

 

 

II. DOKUMENTY 

 
1. Konkluzje Rady w sprawie śródokresowego przeglądu realizacji Planu działania dotyczącego praw człowieka i 

demokracji, 16 października 2017 
2. Joint staff working document - EU Action Plan on Human Rights and Democracy (2015-2019): Mid-Term Review, June 

2017, SWD(2017) 254 final, 27.06.2017 
3. Decyzja Rady (WPZiB) 2017/346 z dnia 27 lutego 2017 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii 

Europejskiej ds. Praw Człowieka 
4. Konkluzje Rady w sprawie planu działania dotyczącego praw człowieka i demokracji na lata 2015-2019; załącznik: Plan 

działania UE dotyczący praw człowieka i demokracji, Bruksela, 20 lipca 2015 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12815-2017-INIT/pl/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12815-2017-INIT/pl/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11138-2017-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11138-2017-INIT/en/pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0346&qid=1508849811523&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0346&qid=1508849811523&from=PL
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10897-2015-INIT/pl/pdf
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5. Wspólny komunikat do Parlamentu Europejskiego i Rady: Plan działania dotyczący praw człowieka i demokracji na lata 
2015-2019 - Prawa człowieka jako centralny element działań UE, JOIN(2015) 16 

6. Roczne sprawozdanie UE na temat praw człowieka i demokracji na świecie w 2016 r., Luksemburg, 16 października 
2017 

7. Roczne sprawozdanie UE na temat praw człowieka i demokracji na świecie w 2015 r., Luksemburg, 20 czerwca 2016 
8. Roczne sprawozdanie UE na temat praw człowieka i demokracji na świecie w 2014 r., Luksemburg, 22 czerwca 2015 
9. Decyzja Rady (WPZiB) 2015/260 przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Praw 

Człowieka 
10. Decyzja Rady 2012/440/WPZiB z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii 

Europejskiej ds. Praw Człowieka  
11. Prawa człowieka i demokracja: Strategiczne ramy UE i plan działania UE, Bruksela, 25.06.2012 

Załącznik I - Konkluzje Rady w sprawie praw człowieka i demokracji 
Załącznik II - Strategiczne ramy UE dotyczące praw człowieka i demokracji 
Załącznik III - Plan działania UE dotyczący praw człowieka i demokracji  

12. Wspólny komunikat „Prawa człowieka i demokracja w centrum działań zewnętrznych UE – dążenie do bardziej 

skutecznego podejścia", COM(2011) 886 wersja ostateczna 

 

 

III. KOMUNIKATY PRASOWE 

 
13. Stavros Lambrinidis appointed first EU Special Representative for Human Rights, 25.07.2012  
14. UE przyjmuje strategiczne ramy UE dotyczące praw człowieka i demokracji, 25.06.2012 
15. FACTSHEET: EU Strategic Framework on Human Rights and Democracy,25.06.2012 

 
 
 

IV. STRONY INTERNETOWE 

 
16. Strona Rady – Ochrona i propagowanie praw człowieka 
17. Strona ESDZ – Human rights and Democracy 

 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/join/com_join%282015%290016_/com_join%282015%290016_pl.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/join/com_join%282015%290016_/com_join%282015%290016_pl.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12816-2017-INIT/pl/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10255-2016-INIT/pl/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10152-2015-INIT/pl/pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0260&qid=1508849811523&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0260&qid=1508849811523&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:200:0021:0023:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:200:0021:0023:PL:PDF
http://register.consilium.europa.eu/pdf/pl/12/st11/st11855.pl12.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0886:FIN:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0886:FIN:PL:PDF
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/132029.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/PL/foraff/131519.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131169.pdf
http://www.consilium.europa.eu/pl/policies/human-rights/
https://eeas.europa.eu/topics/human-rights-and-democracy_en

