
P
U
BLI
C

Conseil UE



   
   









 








 







 




�

14146/1/08�REV�1� � jpe/JPE/mho� 2�
� DG�E�HR� �LIMITE� CS�

OBSAH�

�

1.� Úvod ........................................................................................................................................... 7�

2.� Nástroje�a�iniciativy�EU�ve�třetích�zemích................................................................................. 9�

2.1.� Společné�akce,�společné�postoje�a�operace�pro�řešení�krizí.............................................. 9�

2.2.� Úloha�osobní�zástupkyně�generálního�tajemníka,�vysokého�představitele�pro�

lidská�práva ..................................................................................................................... 21�

2.3.� Akční�plány�v�rámci�evropské�politiky�sousedství ......................................................... 23�

2.4.� Obecné�zásady�EU�týkající�se�lidských�práv .................................................................. 26�

2.5.� Demarše�a�prohlášení ...................................................................................................... 27�

2.6.� Dialogy�a�konzultace�o�lidských�právech........................................................................ 28�

2.6.1.�Dialog�o�lidských�právech�s�Čínou........................................................................ 30�

2.6.2.�Dialog�o�lidských�právech�s�Íránem ...................................................................... 31�

2.6.3.�Dialog�o�lidských�právech�se�středoasijskými�státy .............................................. 32�

2.6.4.�Dialog�o�lidských�právech�mezi�EU�a�Africkou�unií............................................. 33�

2.6.5.�Konzultace�o�lidských�právech�s�Ruskou�federací ................................................ 34�

2.6.6.�Konzultace�trojky�o�lidských�právech�s�USA,�Kanadou,�Japonskem,�Novým�

Zélandem�a�kandidátskými�zeměmi ...................................................................... 35�

2.7.� Doložky�o�lidských�právech�v�dohodách�o�spolupráci�se�třetími�zeměmi...................... 37�

2.8.� Činnost�financovaná�v�rámci�Evropského�nástroje�pro�demokracii�a�lidská�práva ........ 38�

3.� ČINNOST�EVROPSKÉHO�PARLAMENTU�V�OBLASTI�LIDSKÝCH�PRÁV .................. 41�

4.� Tematické�otázky...................................................................................................................... 51�

4.1.� Trest�smrti ....................................................................................................................... 51�

4.2.� Mučení�a�jiné�kruté,�nelidské�či�ponižující�zacházení�nebo�trestání ............................... 54�

4.3.� Práva�dítěte...................................................................................................................... 61�

4.4.� Děti�v�ozbrojených�konfliktech....................................................................................... 64�

4.5.� Obránci�lidských�práv ..................................................................................................... 66�

4.6.� Práva�žen�a�rovnost�žen�a�mužů ...................................................................................... 68�

4.7.� Obchodování�s�lidmi ....................................................................................................... 73�

4.8.� Mezinárodní�trestní�soud�(ICC)�a�boj�proti�beztrestnosti................................................ 76�

4.9.� Lidská�práva�a�terorismus ............................................................................................... 80�

4.10.�Lidská�práva�a�obchod .................................................................................................... 82�



�

14146/1/08�REV�1� � jpe/JPE/mho� 3�
� DG�E�HR� �LIMITE� CS�

4.11.�Demokracie�a�volby ........................................................................................................ 84�

4.12.�Hospodářská,�sociální�a�kulturní�práva ........................................................................... 93�

4.13.�Právo�na�rozvoj ............................................................................................................... 98�

4.14.�Svoboda�náboženského�vyznání�nebo�přesvědčení....................................................... 100�

4.15.�Mezikulturní�dialog....................................................................................................... 103�

4.16.�Azyl,�migrace,�uprchlíci�a�vysídlené�osoby .................................................................. 107�

4.17.�Rasismus,�xenofobie,�nediskriminace�a�respektování�rozmanitosti.............................. 111�

4.18.�Práva�příslušníků�menšin .............................................................................................. 112�

4.19.�Osoby�se�zdravotním�postižením .................................................................................. 115�

4.20.�Problematika�domorodých�národů ................................................................................ 116�

5.� Činnost�EU�na�mezinárodních�fórech..................................................................................... 119�

5.1.� 62.�zasedání�Valného�shromáždění�OSN...................................................................... 119�

5.2.� Rada�OSN�pro�lidská�práva........................................................................................... 121�

5.3.� Rada�Evropy.................................................................................................................. 129�

5.4.� Organizace�pro�bezpečnost�a�spolupráci�v�Evropě�(OBSE).......................................... 131�

6.� Otázky�zaměřené�na�konkrétní�země...................................................................................... 133�

6.1.� Kandidátské�země�a�potenciální�kandidátské�země�EU................................................ 133�

6.2.� Evropská�politika�sousedství�(EPS) .............................................................................. 143�

6.3.� Rusko�a�Střední�Asie..................................................................................................... 163�

6.4.� Afrika ............................................................................................................................ 169�

6.5.� Blízký�východ�a�Arabský�poloostrov............................................................................ 177�

6.6.� Asie ............................................................................................................................... 180�

6.7.� Latinská�Amerika�a�karibská�oblast .............................................................................. 196�

7.� Analýza�činností�a�nástrojů�EU�z�hlediska�jejich�účinnosti.................................................... 201�

8.� ZÁVĚRY................................................................................................................................ 208�

PŘÍLOHA�I ...................................................................................................................................... 210�

PŘÍLOHA�II..................................................................................................................................... 214�

PŘÍLOHA�III ................................................................................................................................... 215�

Seznam�zkratek ................................................................................................................................ 216�



�

14146/1/08�REV�1� � jpe/JPE/mho� 4�
� DG�E�HR� �LIMITE� CS�

PŘEDMLUVA�

�

Evropská� unie� rok� od� roku� rozvíjí� a� zintenzivňuje� svou� činnost� na� podporu� lidských� práv� a� na�

zajištění� jejich� dodržování� po� celém� světě.� Tato� 10.� výroční� zpráva� EU� o� lidských� právech� je�

dokladem� tohoto� trvalého� odhodlání.� Prosazování� lidských� práv� nyní� představuje� jeden�

z�nejrozvinutějších�aspektů�vnějších�vztahů�Evropské�unie.��

�

Hlavním�cílem�této�zprávy�je�informovat�co�nejširší�okruh�veřejnosti�v�Evropě�i�za�hranicemi�Unie�

o�činnosti�EU�na�podporu�lidských�práv�na�celém�světě.��

�

Tato� zpráva� zahrnuje� období� od� července� roku� 2007� do� června� roku� 2008.� V� průběhu� těchto�

dvanácti�měsíců�bylo�ve�věci�lidských�práv�dosaženo�skutečného�pokroku.��

�

Dokončení�reformy�Rady�pro�lidská�práva�a�přijetí�jejích�provozních�postupů�by�mělo�umožnit,�aby�

se� ústřední� orgán� OSN� nyní� věnoval� podstatným� otázkám.� Jde� o� jedinečné� fórum,� které� v� sobě�

sdružuje�zástupce�států,�odborníky�a�členy�občanské�společnosti.�Evropská�unie�je�plně�odhodlána�

prosazovat� v� radě� své� názory� a� zasadit� se� o� její� účinné� fungování.�Rada� pro� lidská� práva� začala�

velmi� dobře,� ale� všechny� subjekty,� a� především� členské� státy� rady,� by� měly� v� dobré� víře�

spolupracovat,� aby� byla� tato� nová� instituce� schopná� splnit� své� poslání� a� naplnit� očekávání� lidí.�

Významnou� událostí� první� poloviny� roku� 2008� byla� první� zasedání� v� rámci� všeobecného�

pravidelného�přezkumu,�což�je� inovační�mechanismus�Rady�pro�lidská�práva�pro�přezkum�situace�

v�oblasti� lidských� práv� v� každé� zemi� na� světě,� který� vyžaduje,� aby� se� všechny� státy� podstatným�

způsobem�zasadily�o�zlepšení�své�ochrany�lidských�práv.��

�

Trest� smrti� je� na� ústupu.� Trest� smrti� zrušily� Rwanda� a� Uzbekistán,� čímž� počet� států,� které� tak�

učinily,� dosáhl� 135.� Stát�New� Jersey� byl� od� roku� 1965�prvním� státem�USA,� který� prohlásil� trest�

smrti� za� nezákonný.� Evropská� unie� je� i� nadále� odhodlána� se� v� této� oblasti� angažovat.� Vítá�

skutečnost,�že�na�62.�Valném�shromáždění�Organizace�spojených�národů�přijalo�104�zemí�rezoluci�

vyzývající�k�moratoriu�na�trest�smrti�s�cílem�tento�trest�zrušit.�

�
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Pokroku� bylo� dosaženo� v� oblasti� mezinárodní� spravedlnosti.� Zatčení� JeanaVPierra� Bemby�

a�Radovana� Karadžiće� a� obvinění� Thomase� Lubangy,� Germaina� Katangy� a� Mathieua� Ngudjola,�

bývalých�válečníků�v�Demokratické�republice�Kongo�obžalovaných�z�válečných�zločinů�a�zločinů�

proti� lidskosti,� Mezinárodním� trestním� soudem� představuje� významný� krok� směrem� k� zamezení�

beztrestnosti�v�případech�hromadného�porušování� lidských�práv.�Evropská�unie�podporuje�činnost�

Mezinárodního�trestního�soudu.�

�

Činnost� EU� v� oblasti� lidských� práv� je� neustále� posilována.� V� případech,� kdy� je� určitá� osoba�

odsouzena� k� trestu� smrti,� mučena,� vězněna� pro� své� názory� nebo� přesvědčení� nebo� je� jí�

vyhrožováno,� EU� na� základě� svých� obecných� zásad� vždy,� když� je� to� možné,� zasahuje�

prostřednictvím� diplomatických� demarší� nebo� prohlášení.� EU� věnuje� zvláštní� pozornost�

prosazování�práv�dítěte�a�v�brzké�době�rozšíří�rozsah�své�činnosti,�aby�zahrnovala�situaci�žen,�které�

jsou�oběťmi�násilí.��

�

Při�účasti�na�řešení�krizí�EU�prosazuje�lidská�práva.�Aktivně�je�zohledňuje�při�plánování,�provádění�

a� hodnocení� operací� v� rámci�EBOP.�Na� některých� z� těchto�misí� se� podílejí� odborníci,� kteří� jsou�

pověřeni�zabývat�se�oblastí�práv�žen�nebo�situací�dětí�postižených�ozbrojeným�konfliktem.�

�

Kromě�toho,�že�Evropská�unie�v�případě�potřeby�neprodleně�zasahuje�s�cílem�zamezit�porušování�

lidských�práv,�má�v�úmyslu�upřednostňovat�dialog�a�spolupráci.�Snaží�se�udržovat�úzkou�spolupráci�

s�organizacemi�občanské�společnosti.�EU�je�v�současné�době�zapojena�do�více�než� třiceti�dialogů�

a�konzultací�o�lidských�právech�se�třetími�zeměmi�na�pěti�kontinentech,�přičemž�jejich�počet�rychle�

narůstá,�což�svědčí�o�stále�rostoucím�významu,�který�EU�přikládá�lidským�právům�v�mezinárodních�

vztazích.� Vedle� programů� spolupráce,� které� řídí� členské� státy,� Komise� posílila� svůj� Evropský�

nástroj�pro�demokracii�a�lidská�práva,�jehož�roční�rozpočet�nyní�činí�téměř�140�milionů�EUR.�

�
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Boj�za�lidská�práva�je�dlouhodobá�záležitost.�Situace�v�mnoha�oblastech�světa�je�nadále�důvodem�

znepokojení:�v�Demokratické�republice�Kongo,�kde�se�sexuální�násilí�v�obrovském�měřítku�používá�

jako�válečná�zbraň,�v�Dárfúru,�kde�se�mezinárodní�společenství�stále�snaží�skoncovat�s�brutálním�

násilím,� jemuž� je� vystaveno� civilní� obyvatelstvo,� v� Myanmaru,� který� se� v� září� roku� 2007� stal�

dějištěm� brutálních� represí� a� kde� orgány� patřičně� nezareagovaly� na� humanitární� katastrofu�

způsobenou� cyklonem� Nargis.� Na� Srí� Lance� je� civilní� obyvatelstvo� hlavní� obětí� střetnutí� mezi�

státními� orgány� a� separatistickými� hnutími.�V� Severní� Koreji� a� v� dalších� zemích� se� autoritářské�

a�represivní�režimy�drží�u�moci�bez�jakýchkoli�ohledů�na�lidská�práva.��

�

Letos,�kdy�slavíme�60.�výročí�Všeobecné�deklarace� lidských�práv,�15.�výročí�Vídeňské�deklarace�

a�10.� výročí�Deklarace�OSN�o� obráncích� lidských� práv,� je� důležité,� abychom�měli� na� paměti,� že�

lidská�práva�jsou�univerzální�a�nemohou�být�závislá�na�vnitřních�záležitostech�žádného�státu,�ať�už�

v�Evropě,�či�jinde.�Veškerá�občanská,�politická,�ekonomická,�sociální�a�kulturní�práva�jsou�nedílná,�

vzájemně�na�sobě�závislá�a�vzájemně�se�posilují.�

�

Evropská�unie�musí�ještě�více�sjednotit�svou�činnost,�aby�byla�účinnější.�Doufáme,�že�tato�zpráva,�

kromě�toho,�že�bude�zdrojem�informací,�rovněž�poslouží�úvahám�o�tom,�jak�můžeme�společně�ještě�

více�posílit�důslednost�naší�činnosti,�a�zlepšit�tak�její�účinnost.��

�

�

Bernard�Kouchner�

Ministr�zahraničních�věcí�Francie�

předseda�Rady�Evropské�unie�

�

Javier�Solana�

vysoký�představitel�pro�společnou�zahraniční�a�bezpečnostní�politiku�

generální�tajemník�Rady�Evropské�unie�

�

Benita�FerreroVWaldnerová�

evropská�komisařka�pro�vnější�vztahy�a�evropskou�politiku�sousedství�

�
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1.� ÚVOD�

�

Dodržování� lidských� práv� je� společně� se� základními� svobodami,� demokracií� a� právním� státem�

jedním�ze�základů,�na�nichž�spočívá�Evropská�unie.�Bez�lidských�práv�nemůže�existovat�trvalý�mír�

a�bezpečnost�ani�udržitelný�rozvoj.�EU�je�přesvědčena,�že�mezinárodní�společenství�má�na� těchto�

otázkách� legitimní� zájem� a� nese� za� ně� hlavní� odpovědnost.� Z� tohoto� důvodu� přikládá� zvláštní�

význam�dodržování�lidských�práv,�v�rámci�svých�hranic�i�mimo�ně.�

�

Tato� 10.� výroční� zpráva� EU� o� lidských� právech� zahrnuje� období� od� 1.� července� 2007�

do�30.�června�2008.� Jejím� cílem� je� poskytnout� přehled� politik� a� činnosti�Evropské� unie� v� oblasti�

lidských� práv.� Zpráva� proto� přispívá� k� transparentnosti� a� zviditelnění,� jichž� je� zapotřebí� pro�

vzájemné� působení� mezi� EU� a� občanskou� společností.� Rovněž� by� měla� usnadnit� posuzování�

a�hodnocení�účinnosti�činnosti�EU1.��

�

Tato� zpráva� se� chce� zaměřit� na� činnost� EU� v� oblasti� lidských� práv� vůči� třetí� zemím,�

v�mnohostranných�orgánech�a�na�určité�konkrétní� tematické�otázky.�Cílem�zprávy�není�dané�téma�

plně�vyčerpat;�naopak,�záměrně�se�soustředí�na�oblasti,�kde�byla�činnost�EU�nejvýznamnější,�díky�

čemuž�by�zpráva�by�měla�být�čtivější.�

�

EU� disponuje� řadou� nástrojů� na� podporu� dodržování� lidských� práv� po� celém� světě.� Dosud�

vypracovala�šest�souborů�obecných�zásad,�které�se�týkají�následujících�oblastí:�trestu�smrti,�mučení,�

dialogů� o� lidských� právech� se� třetími� zeměmi,� dětí� v� ozbrojených� konfliktech,� obránců� lidských�

práv�a�v�minulém�roce�vypracovala�soubor�věnovaný�právům�dítěte.�V�roce�2005�přijala�EU�rovněž�

obecné�zásady�týkající�se�prosazování�mezinárodního�humanitárního�práva.�EU�tyto�různé�obecné�

zásady�uplatňuje�prostřednictvím�konkrétních�opatření� (jako� je�celosvětová�kampaň�demarší�proti�

mučení).� Pokud� jsou� lidská� práva� porušována,� vydává�EU� diplomatické� demarše.�Vede� s�mnoha�

třetími� zeměmi� politické� dialogy� nebo� dialogy� výslovně� zaměřené� na� oblast� lidských� práv�

(v�současnosti� více� než� třicet� dialogů� o� lidských� právech).� Financuje� Evropský� nástroj� pro�

demokracii�a�lidská�práva�(EIDHR).�

�

�������������������������������������������������
1�Viz�kapitolu�7,�„Analýza�činnosti�a�nástrojů�EU�z�hlediska�jejich�účinnosti“�
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Na� mnohostranné� úrovni� je� Evropská� unie� aktivní� v� Radě� pro� lidská� práva� a� ve� Valném�

shromáždění� OSN.� V� průběhu� období,� kterému� je� věnována� tato� zpráva,� se� uskutečnilo� 6.,� 7.�

a�8.�pravidelné�zasedání�Rady�pro�lidská�práva�a�tři�zvláštní�zasedání�věnovaná�porušování�lidských�

práv�na�okupovaných�palestinských�územích,�situaci�v�oblasti�lidských�práv�v�Myanmaru�(zasedání�

uspořádané� na� žádost� EU)� a� právu� na� výživu.� EU� úspěšně� podpořila� prodloužení� mandátů�

zvláštních� zpravodajů� pro� situaci� v� oblasti� lidských� práv� v� některých� zemích� (Haiti,� Súdánu,�

Burundi,� Libérii,� Severní� Koreji,� Myanmaru,� Somálsku)� nebo� pro� konkrétní� tematické� otázky�

(například� ochrana� lidských� práv� v� boji� proti� terorismu,� obránci� lidských� práv,�menšiny).� Na� 8.�

zasedání�Rady�pro�lidská�práva�EU�rovněž�iniciovala�přijetí�rezoluce,�jež�se�týkala�situace�v�oblasti�

lidských� práv� v�Myanmaru,� zvláště� poté,� co� tuto� oblast� zasáhl� cyklon� Nargis,� a� která� odsoudila�

případy� porušování� lidských� práv� v� Myanmaru� a� vyzvala� vládu� Myanmaru� k� plné� spolupráci�

s�mezinárodním�společenstvím,�aby�se�s�těmito�případy�skoncovalo.�

�

EU�rovněž�podpořila�zahájení�všeobecného�pravidelného�přezkumu,�inovačního�mechanismu�Rady�

pro�lidská�práva�pro�přezkum�situace�v�oblasti�lidských�práv�v�každé�zemi�ve�čtyřletých�intervalech,�

přičemž�několik� členských� států� souhlasilo� s� tím,� že� tento� přezkum�podstoupí.�V� této� souvislosti�

zaměří� EU� svou� činnost� na� to,� aby� zajistila,� že� budou� náležitě� zohledněna� doporučení� různých�

výborů�OSN�učiněná�v�průběhu�jednání�a�že�na�přijímání�zpráv�o�přezkumu�se�budou�plně�podílet�

nevládní�organizace.�

�

Na� 62.� zasedání� Valného� shromáždění� OSN� dala� EU� podnět� k� deklaraci,� v� níž� 95� zemí� všech�

kontinentů�vyzvalo�k�moratoriu�s�cílem�zrušit�trest�smrti.�V�návaznosti�na�tuto�iniciativu�přijalo�104�

zemí�rezoluci�o�trestu�smrti,�z�velké�části�díky�aktivní�kampani,�kterou�vedla�Evropská�unie�a�další�

spoluautoři� rezoluce.� Jde� o� historický� úspěch� na� cestě� k� všeobecnému� zrušení� trestu� smrti.� EU�

rovněž� pracovala� na� tom,� aby� zajistila� přijetí� řady� rezolucí� o� situaci� v� oblasti� lidských� práv�

v�některých� zemích� (Myanmar,� Severní� Korea,� Írán,� Bělorusko)� a� rezoluce� o� právech� dítěte� (ve�

spolupráci� se� zeměmi� Latinské� Ameriky� a� Karibiku),� na� jejímž� základě� byl� zřízen� mandát�

zvláštního�zástupce�pro�otázky�násilí�páchaného�na�dětech.��

�
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Jedinečné�postavení,�které�Evropská�unie�zaujímá�ve�světe,� ji�vede�k�tomu,�aby�se�zvlášť�výrazně�

angažovala�ve�věci�ochrany�a�prosazování�lidských�práv.�Oběti�jejich�porušování�očekávají,�že�EU�

napomůže�zamezit�bezpráví,�jemuž�denně�čelí.�Obránci�lidských�práv�pohlížejí�na�EU�s�nadějí,�že�je�

podpoří� v� jejich� vytrvalém� úsilí� v� oblasti� prosazování� lidských� práv.� Tato� zpráva� ukazuje,� že�

Evropská� unie� se� snaží� dostát� těmto� očekáváním� prostřednictvím� neutuchajícího� úsilí� a� využívá�

velké�řady�nástrojů,�které�má�k�dispozici.�

�

2.� �ÁSTROJE�A�I�ICIATIVY�EU�VE�TŘETÍCH�ZEMÍCH�

�

2.1.� Společné�akce,�společné�postoje�a�operace�pro�řešení�krizí�

�

Tato�část�obsahuje�přehled�společných�akcí,�společných�postojů�a�operací�pro�řešení�krizí�platných�

během�hodnoceného�období,�jakož�i�aktualizované�informace�o�nich.�

�

Společné�akce�jsou�zaměřeny�na�řešení�zvláštních�situací,�kdy�se�považují�za�nezbytná�opatření�ze�

strany� Unie.� Během� období,� kterému� je� věnována� tato� zpráva,� přijala� EU� řadu� společných� akcí�

souvisejících�s�lidskými�právy.�Tyto�společné�akce�se�týkají�zejména�jmenování�zvláštních�zástupců�

EU�a�civilních�a�vojenských�operací�pro�řešení�krizí.�
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�

V�průběhu�hodnoceného�období�tento�úřad�zastávalo�jedenáct�zvláštních�zástupců�EU,�

a�to�v�následujících�oblastech:�

•� Afghánistán�(Francesc�Vendrell,�jmenovaný�dne�25.�června�2002)2,��

•� oblast�afrických�Velkých�jezer�(Roeland�van�de�Geer,�jmenovaný�dne�15.�února�2007)3,�

•� Africká�unie�(Koen�Vervaeke,�jmenovaný�dne�6.�prosince�2007)4,�

•� Bosna�a�Hercegovina�(Miroslav�Lajčák,�jmenovaný�dne�18.�června�2007)5,�

•� Střední�Asie�(Pierre�Morel,�jmenovaný�dne�5.�října�2006)6,�

•� Kosovo�(Pieter�Feith,�jmenovaný�dne�4.�února�2008)7,�

•� Bývalá�jugoslávská�republika�Makedonie�(Erwan�Fouéré,�jmenovaný�dne�

17.�října�2005)8,�

•� Blízký�východ�(Marc�Otte,�jmenovaný�dne�14.�července�2003)9,�

•� Moldavsko�(Kálmán�Mizsei,�jmenovaný�dne�15.�února�2007)10,�

•� jižní�Kavkaz�(Peter�Semneby,�jmenovaný�dne�20.�února�2006)11,�

•� Súdán�(Torben�Brylle,�jmenovaný�dne�19.�dubna�2007)12.�

�

Společné� postoje� se� v� zásadě� zabývají� omezujícími� opatřeními� buď� v� návaznosti� na� povinnost�

uloženou�Radou�bezpečnosti�Organizace�spojených�národů,�nebo�jako�autonomními�opatřeními�EU.�

Sankce�jsou�uplatňovány�v�rámci�zvláštních�cílů�SZBP�uvedených�v�článku�11�Smlouvy�o�EU,�které�

zahrnují�mimo�jiné�prosazování�dodržování�lidských�práv�a�základních�svobod,�rozvoj�demokracie,�

právního�státu�a�řádné�správy�věcí�veřejných.��

�������������������������������������������������
2�Společná�akce�Rady�2002/496/SZBP�ze�dne�25.�června�2002,�Úř.�věst.�L�167,�26.6.2002,�s.�12.�
3�Společná�akce�Rady�2007/112/SZBP�ze�dne�15.�února�2007,�Úř.�věst.�L�46,�16.2.2007.�s.79V82.�
4�Společná�akce�Rady�2007/805/SZBP�ze�dne�6.�prosince�2007,�Úř.�věst�L�323,�8.12.2007,�s.�45V49.�
5�Rozhodnutí�Rady�2007/427/SZBP�ze�dne�18.�června�2007,�Úř.�věst.�L�159,�20.6.2007,�s.�63V64.�
6�Rozhodnutí�Rady�2006/670/SZBP�ze�dne�5.�října�2006.�Úř.�věst.�L�275,�6.10.2006,�s.�65V65.�
7�Společná�akce�Rady�2008/123/SZBP�ze�dne�4.�února�2008,�Úř.�věst.�L�42,�16.2.2008,�s.�88V91.�
8�Společná�akce�Rady�2005/724/SZBP�ze�dne�17.�října�2005,�Úř.�věst.�L�272,�18.10.2005,�s.�26V27.�
9�Společná�akce�Rady�2003/537/SZBP�ze�dne�21.�července�2003,�Úř.�věst�L�184,�23.7.2003,�
s.�45V45.�

10�Společná�akce�Rady�2007/107/SZBP�ze�dne�15.�února�2007,�Úř�věst.�L�46,�16.2.2007,�s.�59V62.�
11�Společná�akce�Rady�2006/121/SZBP�ze�dne�20.�února�2006,�Úř.�věst.�L�49,�21.2.2006,�s.�14V16.�
12�Rozhodnutí�Rady�2007/238/SZBP�ze�dne�19.�dubna�2007,�Úř.�věst.�L�103,�20.4.2007,�s.�52V53.�
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Evropská� unie� nadále� usiluje� o� zlepšení� svých� postupů� při� uplatňování� autonomních� sankcí� EU�

nebo�doplňků�EU�k�seznamům�sankcí�OSN,�přičemž�si�je�vědoma�zejména�povinností�souvisejících�

s� právem� na� spravedlivý� soudní� proces,� povinnosti� uvést� odůvodnění� a� práva� na� účinnou� soudní�

ochranu.��

�

Operace�pro�řešení�krizí:�problematika�lidských�práv�a�předcházení�konfliktům�

�

V� oblasti� předcházení� konfliktům� EU� nadále� vyvíjela� nástroje� pro�dlouhodobou� i� krátkodobou�

prevenci.� „Výroční� zpráva� o� činnosti� EU� v� rámci� předcházení� konfliktům,� včetně� provádění�

programu� EU� pro� předcházení� násilným� konfliktům“,� pojednává� o� pokroku,� jehož� bylo� v� této�

oblasti�dosaženo13.��

�

Význam� problematiky� lidských� práv,� včetně� otázky� rovnosti� žen� a� mužů� a� otázky� dětí�

postižených� ozbrojenými� konflikty,� v� souvislosti� s� operacemi� a� misemi� pro� řešení� krizí� stále�

stoupal� a� tato� problematika� byla� i� nadále� systematicky� zahrnována� do� plánování� a� vedení� všech�

misí/operací� EBOP� a� rovněž� byla� předmětem� následného� hodnocení� v� rámci� procesu� analýzy�

získaných�poznatků.�V�těchto�otázkách�se�rovněž�úžeji�spolupracovalo�se�zvláštními�zástupci�EU,�

jejichž�mandáty�obsahují�zvláštní�ustanovení� týkající� se�problematiky� lidských�práv,� rovnosti� žen�

a�mužů�a�záležitosti�dětí�postižených�ozbrojenými�konflikty.�Součástí�několika�operací/misí�EBOP�

je� nyní� expertíza� v� oblasti� rovnosti� žen� a� mužů.� V� rámci� operace� EUFOR� Tchad/RCA� provádí�

poradkyně� pro� genderové� otázky� přidělená� k� operačnímu� velitelství�mimo� jiné� školení� věnovaná�

otázkám� rovnosti� žen� a� mužů� a� navrhla� ucelenou� strukturu� pro� monitorování� a� podávání� zpráv.�

Součástí� mise� EULEX� Kosovo� je� jednotka� pro� lidská� práva� a� genderové� otázky,� která� nejen�

zajišťuje� soulad�politik�a� rozhodnutí� operace�EULEX�Kosovo� s�normami�v�oblasti� lidských�práv�

a�rovnosti� žen� a�mužů,� ale� zároveň� je� pro� všechny� třetí� strany� kontaktním�místem� pro� podávání�

veškerých�stížností�týkajících�se�údajného�porušení�kodexu�chování.�EUSEC�RD�Congo�a�EUPOL�

RD�Congo�mají�společnou�poradkyni�pro�otázky�rovnosti�žen�a�mužů�i�odbornici�na�otázky�lidských�

práv� /� dětí� v� ozbrojených� konfliktech� a� poradkyně� pro� mise� EUPOL� Afghanistan� pro� otázky�

rovnosti� žen� a� mužů� poskytuje� afghánským� orgánům� poradenství� v� souvislosti� s� genderovou�

politikou�afghánské�národní�policie.�

�������������������������������������������������
13� http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st10/st10601.en08.pdf�



�

14146/1/08�REV�1� � jpe/JPE/mho� 12�
� DG�E�HR� �LIMITE� CS�

Nyní�(v�červnu�roku�2008)�bylo�v�odtajněné�verzi14�(díky�neutuchajícímu�úsilí�trojice�předsednictví�

(Německo,� Portugalsko,� Slovinsko))� zveřejněno� shrnutí� příslušných� dokumentů� v�oblasti�

začleňování� problematiky� lidských� práv� a� rovnosti� žen� a� mužů� do� EBOP,� které� Politický�

a�bezpečnostní�výbor�doporučil�vypracovat�v�červnu�roku�2007�jako�referenční�nástroj�pro�budoucí�

činnost�v�oblasti�plánování�a�provádění�misí�a�operací�EBOP,�jakož�i�pro�účely�odborné�přípravy.��

�

Nadále�bylo� zdůrazňováno,� že� je�důležité� zohledňovat� rovnost� žen�a�mužů�ve�všech�oblastech�

a�zvýšit� úsilí� při� provádění� rezoluce� Rady� bezpečnosti� OSN� 1325� a� příslušných� dokumentů� EU,�

zejména� s� ohledem� na� dosažení� konkrétnějšího� pokroku� v� této� oblasti� v�místě� operací.� V� tomto�

ohledu�byla�v�průběhu�slovinského�předsednictví�provedena�studie�týkající�se�„Zlepšení�reakce�EU�

v�otázkách�týkajících�se�žen�a�ozbrojených�konfliktů“��

�

V� souvislosti� s� problematikou� dětí� postižených� ozbrojenými� konflikty� a� s� dalším� prováděním�

rezoluce�Rady�bezpečnosti�OSN�1612�byl�ve�studii�zabývající�se�„Posilováním�reakce�EU,�pokud�

jde�o�děti�postižené�ozbrojenými�konflikty“,�kterou�zadalo�slovinské�předsednictví,� i�při�přezkumu�

na� základě� dotazníku� a� v� konkrétních� změnách� kontrolního� seznamu� pro� začlenění� ochrany� dětí�

postižených� ozbrojeným� konfliktem� do�operací� EBOP� zvláště� zdůrazněn� cíl,� jímž� je� dále� posílit�

praktické�uplatňování�této�rezoluce�v�místě�operací15.��

�

Řešení�krizí:�operační�činnosti�

�

Během� období,� jemuž� je� věnována� tato� zpráva,� se� operační� činnost� v� oblasti� řešení� krizí� dále�

rozvíjela,� a� to� jak� v�civilní,� tak� ve� vojenské� oblasti.� EU� provádí� na�třech� světadílech� celou� řadu�

civilních� a� vojenských�misí� plnících� úkoly� od�mírových� operací� a� sledování� provádění�mírového�

procesu�až�po�poradenství�a�pomoc�ve�vojenské�a�policejní�oblasti,�při�sledování�hranic�a�v�oblasti�

právního�státu.�Další�mise�se�aktivně�připravují.�

�

�������������������������������������������������
14� http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/hr/news144.pdf�
15� Viz�kapitolu�4.4,�Děti�a�ozbrojené�konflikty.�
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Blízký�východ�–�Střední�Asie�

�

Prosazování� demokracie,� lidských� práv� a�zásad� právního� státu� patří� mezi� klíčové� oblasti� zájmu�

ve�vztazích�EU�s�Irákem.�Od�července�roku�2005�EU�uspořádala�prostřednictvím�své�Integrované�

mise�na�podporu�právního�státu�v� Iráku� (EUJUST�LEX)�pro�více�než�1650�vyšších�úředníků�

z�řad�iráckých�policejních�sil,�soudnictví�a�vězeňské�služby�72�kurzů�odborné�přípravy�a�12�stáží�ve�

svých�členských�státech.�Po�prvním�prodloužení�v� roce�2006�se�EU�na�konci� roku�2007�rozhodla�

misi�opět�prodloužit�do�30.�června�2009,�kdy�by�počet�Iráčanů,�kteří�prošli�odbornou�přípravou,�měl�

dosáhnout� přibližně� 2000.� Je�možné,� že� EU� přezkoumá�možnosti� rozšíření�mise� o� další� činnosti�

v�rámci�dané�země.��

�

Zvláštní� zástupce� EU� pro�Afghánistán� Francesc� Vendrell� dne� 31.� srpna� 2008� odstoupil.� Nový�

zvláštní� zástupce�EU�Ettore� Francesco� Sequi� byl� jmenován� ode� dne� 1.�září�200816.� Jeho�mandát,�

který� skončí� dne� 28.� února� 2009,�má�přispět� k� provádění� společného� prohlášení�EUVAfghánistán�

a�dohody�s�Afghánistánem,�jakož�i�příslušných�rezolucí�OSN.�Klíčovým�cílem�je�podpořit�vytvoření�

demokratického,� odpovědného� a� udržitelného� afghánského� státu� a� současně� věnovat� zvláštní�

pozornost� bezpečnosti� a� stabilizaci,� řádné� správě� věcí� veřejných,� reformě� soudnictví�

a�bezpečnostního�sektoru,�lidským�právům,�demokratizaci�a�přechodnému�soudnictví.��

�

Současná�a�minulá�beztrestnost�porušování� lidských�práv�v�Afghánistánu� rovněž�nadále�narušuje�

úsilí�o�vybudování�„důvěryhodné�a�účinné“�policejní�služby.�Jak� je�vymezeno�v�koncepci�operací�

EUPOL� AFGHA�ISTA�,� jedním� z� cílů� reformy� afghánské� národní� policie� je� přistoupení�

k�mezinárodním�právním�předpisům�v�oblasti� lidských�práv�a� jejich�dodržování�ze�strany�státních�

orgánů,� jakož� i� spolupráce� s� Afghánskou� nezávislou� komisí� pro� lidská� práva.� Jedním� ze�

strategických� cílů�mise� v� této� oblasti� je� v� souladu� s�mezinárodními� normami� napomáhat� rozvoji�

policejní� služby,� k� níž� mají� občané� důvěru,� která� čestně� pracuje� v� rámci� právního� státu� a� která�

dodržuje�lidská�práva,�a�podporovat�tento�rozvoj.�Aspekty�týkající�se�lidských�práv�byly�začleněny�

rovněž�do�strategických�cílů�jiných�misí�EUPOL.�

�

�������������������������������������������������
16� Společná�akce�Rady�2008/612/SZBP�ze�dne�24.�července�2008,�Úř.�věst.�L�197,�25.7.2008,�

s.�60V62.�
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Pro�ústředí�mise�v�Kábulu�byl�jmenován�poradce�pro�lidská�práva.�Pro�misi�byl�vypracován�akční�

plán� v� oblasti� lidských� práv.� V� únoru� byl� proveden� průzkum� policejních� poradců�mise� EUPOL�

nasazených�mimo�Kábul,� který�byl� základem�pro�další� plánování,� jak�začleňovat� lidská�práva�do�

činnosti�mise�EUPOL�v� jednotlivých�provinciích.�V�otázkách� týkajících�se�afghánského� trestního�

práva�poradce�mise�EUPOL�pro�lidská�práva�rovněž�úzce�spolupracuje�s�týmem�mise�EUPOL�pro�

právní� stát,� aby�zajistil�dodržování�mezinárodních�norem�v�oblasti� lidských�práv�v� rámci�procesů�

přezkumu�změn�zákona�o�policii,�návrhu�zákona�o�boji�proti�únosům�a�obchodu�s�lidmi�i�trestního�

řádu.� EUPOL� spolupracuje� s� klíčovými� mezinárodními� i� afghánskými� partnery� (misí� OSN� na�

pomoc�Afghánistánu�UNAMA,�UNICEF,�UNODC�–�Úřadem�OSN�pro�drogy�a� trestnou�činnost,�

Mezinárodní�organizací�pro�migraci,�Afghánskou�nezávislou�komisí�pro�lidská�práva,�ministerstvem�

vnitra� a� s� dalšími� ministerstvy)� na� strategické� úrovni� s� cílem� rozvíjet� institucionální� struktury�

a�spolupráci�mezi�příslušnými�orgány�v�oblasti�lidských�práv.�

�

Policejní� mise� Evropské� unie� pro� palestinská� území� (EUPOL� COPPS)� pokročila� v� procesu�

opětovného� navázání� spolupráce� s� palestinskou� civilní� policií,� přičemž� obnovila� řadu� projektů�

pomoci,� které� byly� pozastaveny� na� počátku� roku� 2006,� a� stále� více� se� projevovala� jako� hlavní�

mezinárodní� účastník� a� koordinátor� pomoci� palestinské� civilní� policii.�Na� základě� akční� strategie�

EU� dohodnuté� v� listopadu� roku� 2007� schválila� EU� v� červnu� roku� 2008� rozšíření� činností� mise�

v�oblasti� trestního�soudnictví.�Na�berlínské�konferenci�dne�24.�června�2008�potvrdili�mezinárodní�

dárci�podporu�palestinské�civilní�policii�a�misi�EUPOL�COPPS,�přičemž�podstatná�výše�darů�byla�

vyčleněna� konkrétně� na� provádění� projektů� navržených� palestinskou� civilní� policií� ve� spolupráci�

s�misí.�

�

Když� v� červnu� roku� 2007� převzalo� kontrolu� nad� pásmem�Gazy� hnutí� Hamás,� nevrátila� se� mise�

EUBAM�Rafah17�na�hraniční�přechod�Rafáh,�ale�zůstala�po�celou�dobu�v�pohotovosti.�V�roce�2008�

zahájil�Egypt� jednání�o�znovuotevření�hraničního�přechodu�Rafáh,�avšak�nepodařilo�se�dosáhnout�

dohody�mezi� hnutími� Hamás� a� Fatáh� a� Izraelem.� V� reakci� na� novou� operační� situaci� byl� počet�

mezinárodních�členů�mise� snížen�na�18,�mise�však�byla�nadále�připravena�se�v�co�nejkratší� lhůtě�

opět� rozmístit� v�oblasti�hraničního�přechodu�Rafáh�v�případě,� že�by�došlo�ke� splnění�politických�

a�bezpečnostních�podmínek.��

�

�������������������������������������������������
17� http://www.eubamVrafah.eu/portal/�
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Afrika�

�

V� souladu� s� rezolucí� Rady� bezpečnosti� OSN� 1778(2007),� kterou� bylo� schváleno� využití�

vícerozměrné� přítomnosti� v� Čadu� a� ve� Středoafrické� republice� a�kterou� se� EU� opravňuje�

k�poskytnutí�vojenské�složky,�dne�28.� ledna�2008�zahájila�EU�přemosťující�vojenskou�operaci�ve�

východním� Čadu� a� na� severovýchodě� Středoafrické� republiky� (EUFOR� Tchad/RCA).� Tato�

operace� je� prováděna� v� rámci� evropské� bezpečnostní� a� obranné� politiky� po� dobu� jednoho� roku�

počínaje�dnem,�kdy�bylo�oznámeno�dosažení�počáteční�operační�schopnosti�(15.�března�2008).��

�

Rozmístění� mise� EUFOR� Tchad/RCA� je� konkrétním� výrazem� odhodlání� EU� aktivně� usilovat�

o�zlepšení� bezpečnostní� situace� v� regionu,� zejména� ve� východním� Čadu� a�na�severovýchodě�

Středoafrické� republiky,� a� to� přispěním� k� ochraně� uprchlíků� a� vnitřně� vysídlených� osob,�

usnadněním�dodávek�humanitární�pomoci,�pomocí�při�vytváření�podmínek�pro�vysídlené�osoby�tak,�

aby�se�dobrovolně�vracely�na� svá�místa�původu,�a� to�za�podpory�programu�Komise�„Programme�

d'Accompagnement�à�la�Stabilisation�de�l'Est�du�Tchad“,�jakož�i�přispěním�k�zajištění�bezpečnosti�

a�svobodného� působení�mise�OSN� ve� Středoafrické� republice� a� Čadu� (MINURCAT).�V� souladu�

s�mandátem� bude� mise� EUFOR� Tchad/RCA� nadále� jednat� nestranně,� neutrálně� a� nezávisle.�

Rozmístění�mise�uvítala�čadská�vláda�i�vláda�Středoafrické�republiky.�

�

Evropská�unie�neustále�projevovala�podporu�transformačnímu�procesu�v�Demokratické�republice�

Kongo.�Dne�15.�února�2007�Rada�jmenovala�nového�zvláštního�zástupce�Evropské�unie�pro�oblast�

afrických�Velkých� jezer�Roelanda� van� de�Geera.�Ten� během� svých� četných�misí� do� dané� oblasti�

pravidelně�a�neúnavně�upozorňuje�na�otázky�týkající�se�lidských�práv.���

�

V�návaznosti�na�dřívější�misi�EUPOL�Kinshasa�(která�skončila�dne�30.�června�2007)�zahájila�EU�

misi� EUPOL� RD� Congo� (1.� července� 2007)� na� podporu� policejního� aspektu� reformy�

bezpečnostního�sektoru� i� jeho�vazeb�na�oblast� justice.�Mise�EUPOL�RD�Congo�byla�prodloužena�

o�další�rok�a�připravuje�se�na�rozmístění�sil�na�východě�země.��

�
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Mise�EUSEC�RD�Congo�nadále�pokračovala�v� činnosti� a�úsilí�v�oblasti� reformy�bezpečnostního�

sektoru�a�odzbrojení,�demobilizace�a�znovuzačlenění�v� souladu�s�mandátem,� jehož�platnost�končí�

dne� 30.� června� 2008.� Pokud� jde� modernizací� vojenské� správy,� mise� pokračovala� ve� sčítání�

personálu� ozbrojených� sil� pomocí� biometrických� prvků.� Skutečného� pokroku� bylo� dosaženo�

v�projektu�týkajícím�se�platebního�řetězce,�zejména�pokud�jde�o�způsob�zlepšení�vyplácení�vyšších�

mezd�vojenskému�personálu.�Racionálním�cílem,�který�by�měl�být�splněn�do�června�roku�2009,�je�

nyní�postupné�převedení�pravomocí�na�konžskou�správu.��

�

V�bezpečnostní�situaci�na�východě�země�došlo�k�určitým�zlepšením�po�podpisu�komuniké�z�Nairobi�

a� zavazujících� aktů� z� Gomy� pro� provincie� Kivu.� Tyto� nedávné� úspěchy� jsou� zatím� křehké,� jak�

dokládá�pokračující�porušování�lidských�práv�ze�strany�ozbrojených�skupin�a�převládající�atmosféra�

beztrestnosti.�Představují�nicméně�počátek�procesu,�který�by�mohl�vést�k� trvalému�míru.�V� tomto�

ohledu� podporuje� mise� EUSEC� RD� Congo� úsilí� zvláštního� zástupce� EU� pro� oblast� afrických�

Velkých�jezer,�jehož�cílem�je�zajistit�pokračování�těchto�procesů.�

�

V�návaznosti�na�přijetí� společné�akce�Rady�dne�12.�února�2008�a�následné�schválení�plánovacích�

dokumentů�(dne�12.�února�schválení�koncepce�operací�a�dne�5.�června�schválení�operačního�plánu)�

byla� dne� 16.� června� 2008� zahájena� mise� EU� na� podporu� reformy� bezpečnostního� sektoru�

v�GuinejiTBissau,� která� potrvá� do� konce� května� roku� 2009.� Strategickým� cílem� je� dosáhnout�

soběstačného� bezpečnostního� sektoru� schopného� reagovat� na� potřeby� společnosti� v� oblasti�

bezpečnosti,� včetně� boje� proti� organizované� trestné� činnosti,� a� fungujícího� v� souladu�

s�demokratickými� normami� a� zásadami� řádné� správy� věcí� veřejných,� který� bude� přispívat� ke�

stabilitě�a�trvalému�rozvoji�v�GuinejiVBissau.��

�

Mise� poskytuje� místním� orgánům� poradenství� a� pomoc� v� souvislosti� s�reformou� bezpečnostního�

sektoru�v�GuinejiVBissau� s� cílem�přispět�v�úzké� spolupráci� s�dalšími� aktéry�EU�a�mezinárodními�

a�bilaterálními� aktéry� k� vytvoření� podmínek� pro� provádění� národní� strategie� reformy�

bezpečnostního�sektoru�a�usnadnit�následné�zapojení�dárců.�Mise�uplatňuje�komplexní�přístup�a�její�

nedílnou�součástí�jsou�odborníci�v�oblastech�policie,�justice�a�vojenství.�

�

Úspěšné� provádění� reformy� bezpečnostního� sektoru� v� GuinejiVBissau� bude� záviset� na� vyčlenění�

finančních� prostředků� a� zdrojů� mezinárodním� společenstvím� a� na� odhodlání� místních� orgánů�

prosazovat�provádění�této�reformy.�

�
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Až�do�konce� roku�2007�EU�pokračovala�v�civilněTvojenské�akci�na�podporu�mise�Africké�unie�

(AMIS)�v�oblasti�Dárfúru�v�Súdánu.�V� tomto� rámci�EU�poskytovala�vojenskou�pomoc�ve� formě�

technické,�plánovací�a�řídicí�podpory�v�celé�velitelské� struktuře�AMIS.�Prostřednictvím�afrického�

mírového�projektu�nebo�prostřednictvím�bilaterální�pomoci�byla�také�poskytnuta�finanční�podpora;�

dále� byla� poskytnuta� logistická� podpora,� včetně� strategické� letecké� přepravy.� EU� kromě� toho�

zastávala� funkci� místopředsedy� komise� pro� příměří,� která� hrála� rozhodující� úlohu� v� provádění�

mírové�dohody�o�Dárfúru,�a�poskytla�celou�řadu�vojenských�pozorovatelů.�Policisté�EU�nadále�hráli�

významnou� úlohu� při� budování� civilních� policejních� kapacit� mise� AMIS,� a�to� poskytováním�

podpory,� poradenství� a�odborné� přípravy� členům� policejní� linie� velení� mise� AMIS� a� policistům�

v�terénu.� EU� rovněž� dále� podporovala� rozvoj� policejních� kapacit�Africké� unie� a� zřízení� policejní�

jednotky�v�rámci�sekretariátu�AU�v�Addis�Abebě.�

�

Dne�31.� července�2007� (rezoluce�Rady�bezpečnosti�OSN�1769)� schválila�Rada�bezpečnosti�OSN�

rozmístění�smíšené�operace�Africké�unie�a�OSN�v�Dárfúru�(UNAMID),�což�představuje�závěrečnou�

část� třífázového� přístupu� zaměřeného� na� posílení� mírového� úsilí� v� Dárfúru.� Mise� UNAMID�

převzala�dne�1.� ledna�2008�pravomoci�mise�AMIS�(a�mise�AMIS�do�ní�byla�začleněna).�Poté,�co�

byla�od�1.�července�roku�2007�popáté�prodloužena�o�šest�měsíců,�byla�civilněVvojenská�akce�EU�na�

podporu� mise� AMIS� dokončena� (zrušením� společné� akce� (2007/887/SZBP)18)� dne�

31.�prosince�2007.�

�

�������������������������������������������������
18�Úř.�věst.�L�346,�29.12.2007,�s.�28.�
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Činnost� zvláštního� zástupce� EU� pro� Súdán�Torbena� Brylleho� (jmenován� dne� 19.� dubna� 2007,�

rozhodnutí� Rady� 2007/238/SZBP19� a� společné� akce� 2007/108/SZBP20,� 2007/809/SZBP21�

a�2008/110/SZBP22)� se� nadále� zaměřovala� na� tři� klíčové� oblasti:� pomáhat� súdánským� stranám,�

Africké�unii�a�OSN�dosáhnout�politického�urovnání�konfliktu�v�Dárfúru;�zajistit�maximální�účinnost�

a� viditelnost� příspěvku� Evropské� unie� misi� AMIS;� usnadnit� provádění� souhrnné� mírové� dohody�

v�Súdánu.� Důležitou� součástí� mandátu� zvláštního� zástupce� EU� je� práce� v� oblasti� lidských� práv:�

zvláštní� zástupce� EU� sleduje� situaci� v� této� oblasti� a� udržuje� kontakty� se� súdánskými� orgány,�

Africkou�unií�a�OSN�(zejména�s�Úřadem�vysoké�komisařky�pro�lidská�práva),�pozorovateli�v�oblasti�

lidských�práv�působícími�v�regionu�a�s�úřadem�žalobce�Mezinárodního�trestního�soudu.�V�mandátu�

zvláštního� zástupce�EU� jsou� jako� oblasti� činnosti� výslovně� uvedeny� práva� dětí� a� žen� a� boj� proti�

beztrestnosti.�

�

Východní�Evropa�

�

Současný� zvláštní� zástupce� EU� pro�Moldavsko� Kálmán� Mizsei� nastoupil� do� svého� úřadu� dne�

1.�března�2007�(2007/107/SZBP23)�a�jeho�mandát�byl�ode�dne�1.�března�2008�prodloužen�o�další�rok�

(2008/106/SZBP24).� Jeho�mandát� je� zaměřen� v� první� řadě� na� příspěvek�EU� k� urovnání� konfliktu�

v�Podněstří.�Zahrnuje�rovněž�posílení�demokracie�a�lidských�práv�i�boj�proti�obchodování�s�lidmi.�

Zvláštní�zástupce�EU�dále�vede�přehled�o�všech�činnostech�EU,�zejména�o�příslušných�aspektech�

akčního�plánu�evropské�politiky�sousedství�s�Moldavskem,�který�byl�podepsán�dne�22.�února�2005.�

�

Dne� 25.� února� 2008� Rada� prodloužila� omezující� opatření� vůči� vedení� Podněsterské� oblasti�

Moldavské�republiky�a�vůči�některým�vysoce�postaveným�podněsterským�představitelům,�kteří�se�

podíleli�na�nuceném�zavírání�moldavských�škol�používajících�latinku�(2008/160/SZBP25).�Rada�ze�

seznamu�osob,�proti�nimž�jsou�tato�opatření�namířena,�vymazala�šest�osob�a�jiných�šest�osob�do�něj�

doplnila.�

�

�������������������������������������������������
19�Úř.�věst.�L�103,�20.4.2007,�s.�52V53.�
20�Úř.�věst.�L�323,�8.12.2007,�s.�57V58.�
21�Úř.�věst.�L�323,�8.12.2007,�s.�57V58.�
22�Úř.�věst.�L�38,�13.2.2008,�s.�28V31.�
23�Úř.�věst.�L��46,�16.2.2007,�s.�59V62.�
24�Úř.�věst.�L�38,�13.2.2008,�s.�15V18.�
25�Společný�postoj�Rady�2008/160/SZBP�ze�dne�25.�února�2008�o�omezujících�opatřeních�vůči�

vedení�Podněsterské�oblasti�Moldavské�republiky,�Úř.�věst.�L�51,�26.2.2008,�s.�23V25.�
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Mise�Evropské�unie�pro�pomoc�na�hranicích�Moldavska�a�Ukrajiny�(EUBAM)�pokračovala�ve�

své� činnosti.�Misi� organizuje�Evropská� komise� a� počet� jejích� zaměstnanců� přesahuje� 200,� včetně�

přibližně� 120� odborníků� na� hraniční� a� celní� kontroly� z� více� než� 20� členských� států.� V� květnu�

roku�2007� byl�mandát�mise� prodloužen� do� 30.�listopadu� 2009.�Vedoucí�mise� vykonává� současně�

i�funkci� vyššího� politického� poradce� zvláštního� zástupce� EU� pro� Moldavsko.� Pohraniční� tým�

zvláštního�zástupce�EU�sestávající�ze�tří�osob�kromě�toho�zajišťuje�spojení�se�zvláštním�zástupcem�

EU�a�Radou.�

�

Západní�Balkán�

�

Pro� zvláštního� zástupce� EU� v� Bosně� a� Hercegovině� Miroslava� Lajčáka� byla� nadále� prioritou�

podpora� jednotného� a� důsledného� přístupu� k� prosazování� politiky� EU� v� oblasti� lidských� práv,�

přičemž�koordinoval�konkrétní�činnosti�v�různých�oblastech.�

�

Jako�součást�širšího�přístupu�na�podporu�právního�státu�v�Bosně�a�Hercegovině�a�v�daném�regionu�

podporuje�policejní�mise�Evropské�unie�(EUPM)26�od�roku�2003�zřízení�udržitelné,�profesionální�

a�mnohonárodnostní� policejní� služby,� která�má�působit� v� souladu� s� evropskými� a�mezinárodními�

normami.�Tato�policejní� služba�by�měla�působit�ve� shodě�se�závazky�učiněnými�v� rámci�procesu�

stabilizace� a� přidružení� k� Evropské� unii.� EUPM� působí� v� souladu� s�obecnými� cíli� přílohy�11�

Daytonské�a�Pařížské�mírové�dohody�a�její�cíle�jsou�podporovány�nástroji�Společenství.��

�

Po�restrukturalizaci�operace�ALTHEA�v�Bosně�a�Hercegovině�v�roce�2007�čítají�síly�pod�vedením�

EU�(EUFOR)27�přibližně�2�500�vojáků,�kteří�jsou�nasazeni�na�místě�a�podporováni�záložními�silami�

mimo�území�operace.�Činnost�operace�je�i�nadále�zaměřena�na�zachování�bezpečného�prostředí�a�na�

převedení� úkolů� útvaru� společných� vojenských� záležitostí� (Joint� Military� Affairs� –� JMA)� na�

příslušné� vnitrostátní� orgány.� Od� listopadu� roku� 2007� se� činnosti� integrované� policejní� jednotky�

EUFOR�účastní�složky�Evropských�policejních�sil.�EU�se�i�nadále�aktivně�zabývá�situací�v�Bosně�

a�Hercegovině,�mimo�jiné�prostřednictvím�operace�ALTHEA,�a�v�rámci�celkové�angažovanosti�EU�

v�této�zemi�bude�vojenská�přítomnost�pod�vedením�EU�zachována,�dokud�to�bude�nezbytné.��

�

�������������������������������������������������
26� http://www.eupm.org/�
27� http://www.euforbih.org/�
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Prioritou� zůstává� soudržnost� všech� opatření� EU� v�Bosně� a�Hercegovině,� včetně� podpory� dalšího�

pokroku� reforem,� zahrnující� všechny� aktéry�EU,� včetně�Komise� a�vedoucích�misí�EU.�Velitel� sil�

EU,�zvláštní�zástupce�EU�a�vedoucí�policejní�mise�EU�se�před�přijetím�opatření�i�nadále�pravidelně�

vzájemně�konzultují.��

�

Dne�4.�února�2008�byl�zvláštním�zástupcem�EU�v�Kosovu28�jmenován�Pieter�Feith.�Jeho�mandát,�

který�skončí�dne�28.�února�2009,�rovněž�zahrnuje�příspěvek�k�upevnění�dodržování� lidských�práv�

a�základních�svobod�v�Kosovu.��

�

Plánovací� tým� EU� pro� Kosovo� (EUPT� Kosovo)� byl� zřízen� s� cílem� zahájit� plánování� možné�

budoucí�mise�EBOP�v�oblasti�právního�státu.�Právě�takovouto�misi,�EULEX�KOSOVO29,�zřídila�

Rada� v� únoru� roku� 2008.� EULEX�KOSOVO� je� ústředním� prvkem� angažovanosti� EU� v�Kosovu,�

jejímž�cílem�je�napomoci�Kosovu�posílit�právní�stát�a�pokročit�na�cestě�k�další�evropské�integraci.�

Mise�EULEX�KOSOVO�bude�svůj�mandát�provádět�prostřednictvím�monitorování,�poskytováním�

odborného�vedení�a�poradenství,�přičemž�v�případě�potřeby�si�ponechá�některé�výkonné�pravomoci.�

Bude� kosovským� orgánům� nápomocná� při� rozvoji� nezávislých� a� mnohonárodnostních� justičních�

orgánů,� policejních� a� celních� služeb� bez� politického� vměšování,� při� prosazování� lidských� práv�

a�zachovávání�mezinárodně�uznávaných�norem�a�evropských�osvědčených�postupů.�Ačkoliv�během�

posledních� let� doznala� situace� v� oblasti� lidských� práv� a� bezpečnosti� nevětšinových� společenství�

v�Kosovu�jistých�zlepšení,�je�třeba�jí�nadále�věnovat�zvláštní�pozornost.��

�

Lidská� práva� budou� horizontálně� začleněna� do� všech� aspektů� mise� EULEX� KOSOVO,� která�

vytvoří�mechanismus,�jenž�prostřednictvím�nasazování�odborníků�v�oblasti�lidských�práv�a�otázek�

rovnosti� žen� a� mužů� zajistí,� že� tato� mise� bude� při� výkonu� všech� svých� činností� plně� dodržovat�

mezinárodní� normy� v� oblasti� lidských� práv.� V� květnu� roku� 2008� proběhla� klíčová� konference�

v�oblasti� lidských�práv� a�problematiky� rovnosti� žen� a�mužů,� jejímž�úkolem�bylo�objasnit�mandát�

mise�EULEX�KOSOVO�a�vyslechnout�názory�nevládních�organizací�a�občanské�společnosti.�

�

Při� plánování� nových�misí�EBOP� i� při� realizaci� již� probíhajících�misí�EBOP�byla� vzata� v� úvahu�

nutnost�úplného�provádění�rezoluce�Rady�bezpečnosti�OSN�1325�v�rámci�misí�EBOP,�a�to�i�včetně�

kontaktů�s�místními�ženskými�skupinami�a�zahrnutí�funkcí�poradců�pro�otázky�rovnosti�žen�a�mužů.�

�������������������������������������������������
28� Podle�rezoluce�Rady�bezpečnosti�OSN�1244.�
29� http://www.eulexVkosovo.eu/.�
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Velvyslanec�Erwan�Fouéré�pokračoval�ve�své�práci� jako�zvláštní�zástupce�EU�a�vedoucí�delegace�

Komise� v� Bývalé� jugoslávské� republice� Makedonii.� Jeho� mandát� zvláštního� zástupce� EU� je�

zejména�zaměřen�na�poskytování�poradenství�a�usnadňování�politického�procesu,�koordinaci�úsilí�

mezinárodního�společenství�na�podporu�ochridské� rámcové�dohody,� jakož� i�na�pozorné�sledování�

bezpečnostních�otázek�a�problematiky�vztahů�mezi� etniky.�Velvyslanec� rovněž�přispívá�k� rozvoji�

a�upevnění� dodržování� lidských� práv� a� základních� svobod� v� Bývalé� jugoslávské� republice�

Makedonii.�

�

2.2.� Úloha� osobní� zástupkyně� generálního� tajemníka,� vysokého� představitele� pro� lidská�
práva�

�

Riina� Kionková� zastává� funkci� osobní� zástupkyně� pro� lidská� práva� v� oblasti� SZBP� generálního�

tajemníka,�vysokého�představitele�pro�SZBP�Javiera�Solany�od�29.�ledna�2007.�Je�druhou�osobou,�

která�tuto�funkci�zaujímá�od�prosince�roku�2004,�kdy�tento�post�vznikl.�Zároveň�je�Riina�Kionková�

odpovědná�za�oblast�lidských�práv�v�rámci�sekretariátu�Rady,�což�přispívá�k�větší�míře�soudržnosti�

a�kontinuity�politiky�EU�v�oblasti�lidských�práv�(s�patřičným�přihlédnutím�k�pravomocím�Evropské�

komise).��

�

Skutečnost,� že� Riina� Kionková� zastává� dvě� funkce,� znamená,� že� se� podílí� na� širokém� spektru�

činností�v�celé� řadě�oblastí,�od�veřejné�diplomacie�po� tvorbu�politik,�včetně�začleňování� lidských�

práv�do�SZBP�a�EBOP,� a� současně� se�účastní�dialogů�a�konzultací� o� lidských�právech� se� třetími�

zeměmi� a� obecně� přispívá� k� uplatňování� obecných� zásad� EU� týkajících� se� lidských� práv�

a�mezinárodního� humanitárního� práva,� jakož� i� politiky�EU�v� oblasti� lidských� práv� v� rámci�OSN,�

Rady�Evropy�a�OBSE.��

�
Nejdůležitější� oblastí� činnosti� osobní� zástupkyně� je� i� nadále� politika.� V� průběhu� hodnoceného�

období�se�snažila�zlepšit�soudržnost�v�rámci�sekretariátu,�zejména�pokud�jde�o�dodržování�závazků�

členských�států�v�oblasti�začleňování�otázek�lidských�práv�a�rovnosti�žen�a�mužů�do�operací�EBOP.�

Rovněž� nadále� vyvíjela� úsilí� o� to,� aby� byl� Politický� a� bezpečností� výbor� častěji� upozorňován� na�

otázky� lidských� práv,� aby� se� tyto� otázky� projednávaly� na� vyšší� politické� rovině.� Prioritou� bylo�

rovněž�zlepšování�povědomí�veřejnosti�o�politice�EU�v�oblasti�lidských�práv.�Dalším�způsobem,�jak�

rozšířit� základnu,�která� skýtá�podporu�všem�dalším�činnostem�EU�na� celém�světě,� je� reagovat�na�

zájem�veřejnosti,�která�chce�vědět,�co�dělá�EU�pro�prosazování�lidských�práv.�

�
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Pokud�jde�o�záležitosti�reprezentativnějšího�rázu,�osobní�zástupkyně�se�v�průběhu�období,�které�je�

předmětem�této�zprávy,�jménem�Javiera�Solany�a�Rady�zúčastnila�mnoha�mezinárodních�konferencí�

a�seminářů� a� přednesla� více� než� čtyřicet� příspěvků,� například� na� téma� obránců� lidských� práv� na�

zasedání�věnovaném�provádění�Lidské�dimenze,�které�se�v�říjnu�roku�2007�konalo�ve�Varšavě;�na�

téma�předcházení�genocidě�na�semináři�nadace�Madariaga�v�březnu�roku�2008�a�na�téma�svobody�

sdělovacích�prostředků�na�semináři�pořádaném�Evropskou�komisí�v�Kišiněvě�v�květnu�roku�2008.�

Vybrané� příspěvky� osobní� zástupkyně� pronesené� na� různých� veřejných� vystoupeních� jsou�

k�dispozici�na�internetových�stránkách�Rady30.��

�

Osobní� zástupkyně� a� pracovníci� její� kanceláře� se� rovněž� setkali� s� řadou� obránců� lidských� práv�

z�různých� regionů,� sedmkrát� zastupovali� Radu� na� jednáních� Podvýboru� pro� lidská� práva� a� na�

neformálních�informačních�setkáních�v�Evropském�parlamentu�a�vyměnili�si�názory�s�příslušnými�

úředníky� Rady� Evropy� a� OBSE,� včetně� komisaře� Rady� Evropy� pro� lidská� práva� Thomase�

Hammarberga�a�ředitele�Úřadu�pro�demokratické�instituce�a�lidská�práva�Christiana�Strohala.�

�

Osobní�zástupkyně�se�v�průběhu�období,�které�je�předmětem�této�zprávy,�zúčastnila�15�dialogů�

a�konzultací�o�lidských�právech.��

�

Řada� školení,� která� uspořádala� osobní� zástupkyně� společně� se� vzdělávacím� útvarem� sekretariátu�

Rady� s� cílem� zvýšit� informovanost� pracovníků� sekretariátu� o� otázkách� lidských� práv,� poskytla�

platformu,�na�níž�mohli�své�názory�přednést�externí�přednášející,�včetně�Mezinárodní�federace�pro�

lidská� práva,� organizací�Amnesty� international� a�Human� Rights� Watch,� předsedkyně� Podvýboru�

Evropského� parlamentu� pro� lidská� práva�Hélène� Flautreové� a� komisaře� Rady� Evropy� pro� lidská�

práva� Thomase� Hammarberga.� Na� podzim� roku� 2007� oslovila� Riina� Kionková� v� rámci� školení�

o�obecných� zásadách� EU� týkajících� se� lidských� práv� rovněž� zaměstnance� Komise,� včetně�

zaměstnanců�zahraničních�delegací.��

�

�������������������������������������������������
30� http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=1193&lang=EN&mode=g�
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Osobní�zástupkyně�rovněž�usilovala�o�zviditelnění�problematiky�lidských�práv�v�rámci�Rady�tím,�že�

na� otázky� týkající� se� lidských� práv� upozorňovala� na� geografických� a� tematických� zasedáních�

jednotlivých� pracovních� skupin� Rady.� V� průběhu� období,� kterému� je� věnována� tato� zpráva,� se�

jednalo�o�Pracovní� skupinu�pro�Afriku,�Pracovní� skupinu�pro�AsiiVOceánii,�Pracovní� skupinu�pro�

terorismus,�Pracovní�skupinu�pro�východní�Evropu�a�Střední�Asii.�V�průběhu�uplynulých�12�měsíců�

o� otázkách� lidských� práv� pětkrát� informovala� Politický� a� bezpečnostní� výbor.� Riina� Kionková�

rovněž�označila�za�potřebné�začleňování�lidských�práv�do�činnosti�správních�orgánů�členských�států�

a�snažila�se�být�v�této�oblasti�nápomocna,�například�tím,�že�na�konferenci�velvyslanců�uspořádané�

nizozemským� ministerstvem� zahraničních� věcí� v� září� roku� 2007� v� Haagu� a� na� zasedání�

nastupujících� předsedů� pracovních� skupin� v� prosinci� téhož� roku� v� Lublani� pronesla� projev�

o�obecných�zásadách.��

�

Klíčovým�prvkem�činnosti�osobní�zástupkyně� i�nadále�zůstalo�začleňování�problematiky� lidských�

práv� a�otázek� rovnosti� žen� a� mužů� do� operací� EBOP.� V� červnu� roku� 2008� byla� za� slovinského�

předsednictví� jakožto� projekt� tří� předsednictví,� německého,� portugalského� a� slovinského,�

zveřejněna�příručka�o�lidských�právech�a�uplatňování�hlediska�rovnosti�žen�a�mužů�v�EBOP31,�v�níž�

jsou� shromážděny�materiály� zahrnující� hlavní� zásady� pro�plánovače�operací�EU,� jakož� i� příklady�

jejich�použití.��

�

V�rámci� svého�úsilí�o�začlenění�problematiky� lidských�práv�do�operací�EU�pro� řešení�krizí�Riina�

Kionková� rovněž� zintenzivnila� spolupráci� se� zvláštními� zástupci� EU� a� uskutečnila� společné�

návštěvy� krizových� oblastí.� V� červenci� roku� 2007� navštívila� Riina� Kionková� Baku� s� Peterem�

Semnebym,� zvláštním� zástupcem� EU� pro� jižní� Kavkaz,� aby� upozornila� na� problémy� v� oblasti�

svobody� sdělovacích� prostředků.� V� říjnu� roku� 2007� navštívila� provincie� Kivu� v� Demokratické�

republice� Kongo� společně� se� zvláštním� zástupcem� EU� pro� oblast� afrických� Velkých� jezer�

Roelandem�van�de�Geerem,�aby�upozornila�na�otázku�používání�sexuálního�násilí� jako�válečného�

nástroje.�

�

2.3.� Akční�plány�v�rámci�evropské�politiky�sousedství�
�

Evropská�politika�sousedství�byla�vypracována�v�roce�2004�s�cílem�zabránit�vzniku�nových�dělících�

linií� mezi� rozšířenou� EU� a� jejími� sousedy� a�místo� toho� posílit� prosperitu,� stabilitu� a� bezpečnost�

všech�zainteresovaných32.�

�������������������������������������������������
31� http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/hr/news144.pdf�
32� http://ec.europa.eu/external_relations/enp/index_en.htm�
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Ústředním� prvkem� evropské� politiky� sousedství� jsou� dvoustranné� akční� plány� evropské� politiky�

sousedství,�které�schvaluje�EU�společně�s�každým�z�partnerů.�Tento�nástroj�stanovuje�harmonogram�

politických�a�hospodářských�reforem�s�krátkodobými�a�střednědobými�prioritami.�Politická�kapitola�

každého� akčního� plánu� evropské� politiky� sousedství� pokrývá� širokou� škálu� témat� zahrnujících�

problematiku� lidských� práv,� správy� věcí� veřejných� a� demokratizace,� s� rozdílným� důrazem�

a�odlišením�podle�úrovně�nasazení�projeveného�každou�z�partnerských�zemí.��

�

Cílem� závazků� v� akčních� plánech� je� přispět� ke� klíčovým� reformám� v� oblasti� demokratizace�

(například� volební� zákony,� decentralizace,� posílení� správní� kapacity),� právního� státu� (například�

reforma� trestního� a� občanského� zákoníku,� trestního� řádu,� posílení� účinnosti� soudních� orgánů,�

vypracování�strategií�pro�boj�proti�korupci)�a�lidských�práv�(například�právní�předpisy�pro�ochranu�

lidských�práv�a�základních�svobod,�provádění�mezinárodních�úmluv�o�lidských�právech,�boj�proti�

rasové� nenávisti� a� xenofobii,� odborná� příprava� v� oblasti� lidských� práv,� provádění�mezinárodních�

úmluv�o�základních�pracovních�právech).��

�

V� průběhu� hodnoceného� období� bylo� prováděno� dvanáct� akčních� plánů� evropské� politiky�

sousedství�(Arménie,�Ázerbájdžán,�Gruzie,�Egypt,�Izrael,�Jordánsko,�Libanon,�Moldavsko,�Maroko,�

palestinská� samospráva,� Tunisko� a� Ukrajina).� Provádění� těchto� akčních� plánů� společně� sledují�

podvýbory,� a� v� případě� některých� partnerských� zemí� i� vyhrazené� podvýbory� pro� lidská� práva�

a�demokracii.� Do� dnešního� dne� se� uskutečnila� zasedání� s� Jordánskem� (3.� zasedání� se� konalo�

dne�25.�června� 2008),� Marokem� (2.� zasedání� se� konalo� dne� 27.� listopadu� 2007),� Tuniskem�

(1.�zasedání� se� konalo� dne� 12.� listopadu� 2007)� a� Libanonem� (1.� zasedání� se� konalo� dne�

12.�března�2007)�a�pro�tyto�země�byly�zřízeny�podvýbory.�Neformální�pracovní�skupina�pro�lidská�

práva� s�Izraelem� uspořádala� své� třetí� zasedání� dne� 30.� dubna� 2008.� Co� se� týče� Egypta,� závazky�

v�oblasti� lidských�práv�v�rámci�akčního�plánu�evropské�politiky�sousedství�byly�v�podvýboru�pro�

politické�otázky,�lidská�práva�a�demokracii�a�mezinárodní�i�regionální�otázky�projednány�ve�dnech�

2.�a�3.�června�2008.� Pokud� jde� o� Moldavsko� a� Ukrajinu,� problematika� lidských� práv� v� rámci�

akčního�plánu�evropské�politiky�sousedství�byla�projednávána�na�zasedáních�podvýboru�pro�právo,�

svobodu� a�bezpečnost,� která� se� uskutečnila� ve� dnech� 19.� září� 2007� (pro� Moldavsko)�

a�10.�dubna�2008� (pro�Ukrajinu).�Na� prvním� zasedání� podvýboru� EUVGruzie� pro� právo,� svobodu�

a�bezpečnost� dne� 30.�dubna� 2008� bylo� dohodnuto,� že� v� těsné� návaznosti� na� zasedání� tohoto�

podvýboru� ve� formátu� trojky� budou� probíhat� pravidelná� neformální� setkání� věnovaná� lidským�

právům.�
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EU� usiluje� o� další� rozvoj� pracovních� metod� těchto� nových� struktur,� mimo� jiné� prostřednictvím�

zaměření� se� na� klíčové� operační� otázky,� stanovení� prioritních� akcí� a� jejich� pořadí,� jakož�

i�společného�stanovení� cílů�procesu.� Je�zřejmé,�že�účinnost�a� skutečné�výsledky�dialogu�ve�velké�

míře�závisí�na�ochotě�partnerské�země�provádět�a�prosazovat�své�závazky�v�rámci�evropské�politiky�

sousedství�v�oblasti�lidských�práv�a�základních�svobod.�

�

Sdělení� Komise� nazvané� „Intenzivní� evropská� politika� sousedství“33� (prosinec� roku� 2007)�

obsahovalo� řadu� konkrétních� návrhů,� jejichž� cílem� bylo� dosáhnout� toho,� aby� nabídka� EU� vůči�

partnerským�zemím�byla�bohatší,�zejména�pokud�jde�o�obchod�a�hospodářskou�integraci,�mobilitu�

a�řešení� regionálních� konfliktů.� Toto� sdělení� uvítali� ministři� zahraničních� věcí� EU� ve� svých�

závěrech� z� února� roku� 2008� jako� základ� pro� další� úvahy�o� zefektivnění� a� zatraktivnění� evropské�

politiky�sousedství�pro�její�partnery,�s�cílem�plně�využít�jejího�potenciálu.��

�

Sdělení�Komise� o� „provádění� evropské� politiky� sousedství� v� roce� 2007“34� společně� se� zprávami�

o�pokroku� jednotlivých� zemí35� (duben� 2008)� konstatovalo,� že� politické� reformní� procesy,� třebaže�

mají� společné� základní� zásady,� se� v� různých� zemích� v� rámci� evropské� politiky� sousedství� liší�

a�odrážejí�nasazení,�které�bylo�v�této�souvislosti�vyvinuto.�Na�východě�jsou�všechny�země�evropské�

politiky� sousedství,� které� schválily� akční� plány,� členy� OBSE� a� Rady� Evropy,� což� přispívá� ke�

zvláštnímu� programu� reforem,� jehož� cílem� je� co� nejvíce� se� přiblížit� základním� normám,� které�

převažují� v� EU.� Provádění� reforem� ve� většině� zemí� této� oblasti� rovněž� proběhlo� na� pozadí�

hospodářského� růstu� a� relativní� stability.� Na� jihu� jsou� základem� programu� reforem� společné�

hodnoty� zakotvené� v� prohlášení� z� Barcelony,� které� jsou� společně� se� závazky� v� rámci�OSN� jeho�

kritérii.� V� mnoha� zemích,� které� tyto� normy� ještě� zcela� nesplnily,� pokračuje� politická� reforma�

pomalu.�Obecně�řečeno�se�politický�dialog�a�program�reforem�partnerů�v�rámci�evropské�politiky�

sousedství�velmi�různí.�Kromě�sdělení,�které�obsahuje�celkové�posouzení,�poskytuje�každá�ze�zpráv�

věnovaných� jednotlivým�zemím�přehled�o�pokroku,� jehož�bylo�dosaženo�v�provádění�příslušného�

akčního�plánu�v�období�od�1.�listopadu�2006�do�31.�prosince�2007.��

�������������������������������������������������
33� http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/com07_774_en.pdf�
34� http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/progress2008/com08_164_en.pdf�
35� http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm�
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EU� poskytuje� provádění� evropské� politiky� sousedství� značnou� technickou� a� finanční� podporu�

prostřednictvím� svých� programů� vnější� pomoci,� zejména� prostřednictvím� evropského� nástroje�

sousedství�a�partnerství.�Nástroj�pro�správu�věcí�veřejných�podporuje�sousední�země�k�pokračování�

jejich� reformních� procesů.�Tento� nástroj� poskytuje� další� podporu� nad� rámec� běžných� přídělů� pro�

každou� zemi� s� cílem� ocenit� a� podpořit� práci� těch� partnerských� zemí,� které� dosáhly� největšího�

pokroku� při� provádění� dohodnutých� programů� reforem� stanovených� ve� svých� akčních� plánech.�

V�souladu�s�posouzením�pokroku�dosaženého�při�provádění� (široce�vymezených)�aspektů�akčních�

plánů�týkajících�se�správy�věcí�veřejných�bude�toto�financování�poskytováno�nad�rámec�národních�

přídělů�s�cílem�podpořit�hlavní�prvky�reformního�programu;� to�pomůže�reformním�vládám�posílit�

podporu� reformy� ze� strany� svých� domácích� stoupenců.� Moldavsku,� Maroku� a�Ukrajině� byly�

v�roce�2008�prostředky�(50�milionů�EUR)�z�nástroje�přiděleny�rovným�dílem.��

�

2.4.� Obecné�zásady�EU�týkající�se�lidských�práv�

�

Obecné�zásady�EU�týkající�se�lidských�práv�jsou�dokumenty�zabývající�se�politikou�v�této�oblasti,�

které�přijímá�Rada.�Zabývají�se�otázkami,�jimž�členské�státy�EU�přikládají�zvláštní�význam,�mimo�

jiné� trestem� smrti� (1998,� aktualizované� v� roce� 2008),�mučením�a� jiným�krutým�nelidským�či�

ponižujícím�zacházením�nebo�trestáním�(2001,�aktualizované�v�roce�2008),�dialogy�o� lidských�

právech� (2001),� otázkami� dětí� v� ozbrojených� konfliktech� (2003,� aktualizováno� v� roce� 2008);�

obránci�lidských�práv�(2004)�a�právy�dítěte�(2007).�Na�internetových�stránkách�sekretariátu�Rady�

(http://consilium.europa.eu/HumanVRights)� jsou� k� dispozici� ve� všech� jazycích� EU� a� dále� ještě�

v�ruštině,�čínštině,�arabštině�a�perštině.�

�
V� prosinci� roku� 2005� EU� rovněž� přijala� obecné� zásady� týkající� se� podpory� dodržování�

mezinárodního� humanitárního� práva36.� Hlavním� cílem� těchto� obecných� zásad� je� stanovit� pro�

Evropskou�unii�pracovní�nástroje�na�podporu�dodržování�mezinárodního�humanitárního�práva.��

�
Tyto� obecné� zásady� nejsou� právně� závazné,� ale� jsou� velmi� pragmatickým�nástrojem� politiky�EU�

v�oblasti�lidských�práv.�Poskytují�různým�aktérům�EU,�nejenom�v�ústředí,�ale�i�ve�třetích�zemích,�

prvky�umožňující�trvalou�činnost�v�řadě�klíčových�oblastí�zájmu.��

�

�������������������������������������������������
36� Úř.�věst.C�327,�23.12.�2005,�s.�4.�
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Podrobnější�informace�o�tom,�jak�EU�uplatňuje�tematické�obecné�zásady,�jsou�uvedeny�v�kapitole�4.�

Informace�o�opatřeních�přijatých�v�rámci�obecných�zásad�týkajících�se�dialogů�o�lidských�právech�

jsou�obsaženy�v�kapitole�2.6.�

�

2.5.� Demarše�a�prohlášení�

�
Důležitým� nástrojem� zahraniční� politiky� EU� jsou� demarše� o� lidských� právech� určené� orgánům�

třetích� zemí.� Demarše� obvykle� vydávají� důvěrným� způsobem� společně� stávající� a�nadcházející�

předsednictví,� jakož� i�Komise.� EU� dále� činí� veřejná� prohlášení,� v� nichž� vyzývá� vlády� nebo� jiné�

strany�k�dodržování�lidských�práv�nebo�vítá�pozitivní�vývoj.�Tato�prohlášení�se�zveřejňují�zároveň�

v�Bruselu�i�v�hlavním�městě�předsednictví.�

�

Demarše� a� prohlášení� se� široce� uplatňují� pro� vyjadřování� znepokojení� v� souvislosti� s� lidskými�

právy.� Hlavním� předmětem� jejich� zájmu� jsou� ochrana� obránců� lidských� práv,� nezákonné�

zadržování,� násilná� zmizení,� trest� smrti,� mučení,� ochrana� dětí,� uprchlíci� a� žadatelé� o� azyl,�

mimosoudní�popravy,�svoboda�projevu�a�sdružování,�právo�na�spravedlivý�proces�a�volby.��

�

V�průběhu�období,�které�je�předmětem�této�zprávy,�učinila�Unie�prohlášení�týkající�se�lidských�

práv�mimo�jiné�v�souvislosti�s�těmito�zeměmi:�

Afghánistánem,� Ázerbájdžánem,� Běloruskem,� Barmou/Myanmarem,� Čínou,� Kolumbií,�

Demokratickou� republikou� Kongo,� Guatemalou,� Íránem,� Ruskem,� Somálskem,� Súdánem,� Srí�

Lankou,�Sýrií,�,�Togem,�USA�a�Uzbekistánem.�

�
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Demarše�a�prohlášení�se�rovněž�používají�pro�sdělení�kladného�hodnocení.�V�průběhu�období,�které�

je� předmětem� této� zprávy,� uvítala� EU� řadu� případů� pozitivního� vývoje� prostřednictvím� deklarací�

týkajících� se� například� humanitárních� dohod� v� Kolumbii� (9.� října� 2007)� a� zrušení� trestu� smrti�

(4.�ledna�2008)�a�propuštění�obránců�lidských�práv�(14.�února�2008)�v�Uzbekistánu.�Prohlášení�se�

rovněž�používají�ke�sdělování�informací�na�podporu�priorit�EU;�například�k�Evropskému�dni�proti�

trestu�smrti�(společné�prohlášení�EU�a�Rady�Evropy)37�nebo�k�Mezinárodnímu�dni�OSN�na�podporu�

obětí� mučení38.� Ve� všech� oblastech� světa� vydala� EU� demarše� na� podporu� všeobecné� platnosti�

a�integrity�Římského�statutu�Mezinárodního�trestního�soudu.��

�

Kromě�toho�vysoký�představitel�EU�pro�SZBP�příležitostně�vydává�prohlášení�ke�klíčovým�

událostem�v�oblasti�lidských�práv�

�

2.6.� Dialogy�a�konzultace�o�lidských�právech�

�

Dialogy�o�lidských�právech�jsou�jedním�z�nástrojů,�které�může�Evropská�unie�využít�pro�provádění�

své� politiky� v� oblasti� lidských� práv,� a� představují� zásadní� součást� všeobecné� strategie�Unie� vůči�

třetím�zemím.�Evropská�unie�zahájila�přibližně�30�dialogů,�konzultací�a�angažovaných�diskusních�

fór�o�lidských�právech�s�třetími�zeměmi.�

�

�������������������������������������������������
37�� Viz�rovněž�kapitolu�4.1,�Trest�smrti.�
38� Podrobnější�informace�o�tomto�prohlášení�viz�v�kapitole�4.2�Mučení�a�jiné�kruté,�nelidské�

či�ponižující�zacházení�nebo�trestání.�
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2002�2008:�Nárůst�počtu�strukturovaných�dialogů�a�konzultací�

o�lidských�právech�
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Dialogy�o�lidských�právech�v�současnosti�probíhají�v�různých�formátech:�

�

•� strukturované�dialogy�o�lidských�právech;�

•� dialogy� vedené� prostřednictvím� vyhrazených� podvýborů� podle� dohod� o� přidružení,� dohod�

o�partnerství� a� spolupráci� nebo� dohod� o� spolupráci,� zejména� v� souvislosti� s� evropskou�

politikou�sousedství;�

•� místní�dialogy�o�lidských�právech;�

•� konzultace�trojky�o�otázkách�lidských�práv.�

�

Lidská�práva� jsou�někdy� rovněž�projednávána�v� rámci�dialogů�podle� článku�8�a�konzultací�podle�

článku� 96� se� zěměni� AKT� v� rámci� dohody� z� Cotonou,� které� se� ovšem� nepovažují� za� dialogy�

o�lidských�právech�jako�takové.��
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�

Přehled�dialogů�a�konzultací,�které�EU�vede�se�třetími�zeměmi�o�lidských�právech�

(období�od�1.�července�2007�do�30.�června�2008)�

�

Africká�unie� � Čína� � � Jordánsko� � Nový�Zéland� � USA�

Bangladéš� � � Egypt� � Laos� � � Rusko� � � Uzbekistán�

Kanada� � � Indie�� � Libanon� � Turkmenistán�

Kambodža� � � Izrael�� � Moldavsko�� Tunisko�

kandidátské�země�� Japonsko� � Maroko� � Ukrajina�

�

2.6.1.� Dialog�o�lidských�právech�s�Čínou�

�

V�průběhu�období,�kterým�se�zabývá�tato�zpráva,�proběhla�další�dvě�kola�dialogu�mezi�EU�a�Čínou�

o�lidských�právech:�24.�kolo�se�uskutečnilo�v�Pekingu�dne�17.�října�2007�a�25.�kolo�ve�slovinském�

Brdu�dne�15.�května�2008.�Jak�je�zvykem,�v�obou�případech�byla�součástí�dialogu�studijní�exkurze�

a�„zdvořilostní� návštěva“� na� politické� úrovni� a� před� zasedáními� proběhlo� předání� seznamu�

jednotlivých�případů.�Od�května�roku�2008�se�po�roční�přestávce�opět�stalo�pravidlem,�že�v�těsné�

návaznosti�na�dialog�proběhne�právní�seminář�o�lidských�právech.�

�

Na� schůzce� v� Pekingu,� která� se� uskutečnila� v� říjnu� roku� 2007,� byly� klíčovými� tématy� pro� EU�

reforma� systému� trestního� soudnictví� v� Číně,� svoboda� projevu,� svoboda� vyznání� v� Tibetu�

a�pracovní� práva.� Zásadní� odpovědi� poskytla� čínská� strana� ve� věci� Mezinárodního� paktu�

o�občanských�a�politických�právech,� trestu�smrti,�mučení,�svobody�slova�a�spolupráce�v�rámci�fór�

OSN.� Při� výměně,� která� odstartovala� nejvýraznější� diskusi� tohoto� zasedání,� jednaly� EU� a� Čína�

o�svobodě�vyznání�v�Tibetu,�a�zejména�o�nových�opatřeních,�v�jejichž�rámci�má�být�zpřísněn�státní�

dozor�nad�schvalováním�reinkarnovaných�lámů.��

�

V�rámci�dialogu�uskutečnila�trojka�EU�studijní�návštěvu�provincie�Shanxi.��

�

V� průběhu� 25.� setkání� v� rámci� dialogu,� které� se� uskutečnilo� v� Brdu� ve� Slovinsku�

dne�15.�května�2008,�byla�zvláštní�pozornost�věnována�otázkám�svobody�projevu,�práv�příslušníků�

menšin,�zejména�v�Tibetu,�a�spolupráci�v�rámci�fór�OSN.�

�
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EU� vyjádřila� zvláštní� znepokojení� v� souvislosti� s� pokračujícím� omezováním� svobody� projevu�

v�Číně,� včetně� svobody� tisku� a� internetu,� jakož� i� v� souvislosti� se� situací� obránců� lidských� práv�

a�signatářů�petic.��

�

EU� projevila� vážné� znepokojení,� pokud� jde� o� lidská� práva� a� humanitární� situaci� v� Tibetu� po�

nedávných�událostech.�Čína�znovu�podrobně�zopakovala�své�obvyklé�stanovisko�k�situaci�v�Tibetu�

a�k�úloze�dalajlamy�a�současně�poznamenala,�že�dveře�k�dalším�jednáním�zůstávají�otevřené.��

�

Další� činnosti� v� souvislosti� s� dialogem� zahrnovaly� studijní� exkurzi� do� institucí� italské� menšiny�

v�Koperu�a�Piranu�a�právní�seminář,�který�proběhl�v�Bledu�ve�dnech�13.�a�14.�května�a�zaměřil�se�na�

právo� na� zdraví� a� na� práva� dětí.� Jednalo� se� o� první� seminář� tohoto� druhu� od� roku� 2006,� neboť�

seminář,�který�se�měl�podle�plánu�uskutečnit�v�Berlíně�v�květnu�roku�2007,�byl�odvolán�z�důvodu�

čínského� odmítavého� postoje� k� účasti� dvou� nevládních� organizací,� které� pozvala� EU.� Seminář�

v�Bledu� poskytl� platformu� pro� konstruktivní� jednání� mezi� čínskými� a� evropskými� akademiky�

a�oficiálními� činiteli,� jakož� i� mezinárodními� nevládními� organizacemi� zaměřujícími� se� na�

projednávaná� témata.�Řada�mezinárodních� nevládních� organizací� zabývajících� se� lidskými� právy,�

které�EU�přizvala�k�účasti,�se�rozhodla�semináře�neúčastnit.�

�

Další�kolo�dialogu�má�podle�plánů�proběhnout�za�francouzského�předsednictví�v�Pekingu�v�průběhu�

druhé�poloviny�roku�2008.�

�

2.6.2.� Dialog�o�lidských�právech�s�Íránem�

�

Lidská� práva� jsou� klíčovým� faktorem� celkových� vztahů� EU� s� Íránem,� stejně� jako� kterékoli� jiné�

země.� Od� roku� 2002� jednala� EU� s� Íránem� na� čtyřech� zasedáních� v� rámci� dialogu� o� lidských�

právech,�z�nichž�poslední�se�konalo�v�červnu�roku�2004.�Evropská�unie�hluboce�lituje�skutečnosti,�

že� od� prosince� roku� 2006,� kdy� Írán� zrušil� páté� kolo,� je� dialog� o� lidských� právech� s� Íránem�

pozastaven.�EU�je�nadále�odhodlána�dialog�obnovit�za�podmínky,�že�Írán�potvrdí�svou�ochotu�vážně�

se�do�tohoto�procesu�zapojit.39��

�

�������������������������������������������������
39� Více�informací�o�Íránu�viz�v�kapitole�6.7�Blízký�východ�a�Arabský�poloostrov.�
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2.6.3.� Dialog�o�lidských�právech�se�středoasijskými�státy�

�

Turkmenistán�

�

V�průběhu�období,�kterým�se�zabývá�tato�zpráva,�uspořádala�EU�dne�18.�září�2007�poslední�kolo�ad�

hoc� dialogu� s� Turkmenistánem� o� lidských� právech,� který� byl� zahájen� v� roce� 2004.� V� rámci�

provádění�strategie�EU�zaměřené�na�Střední�Asii�však�Evropská�unie�a�Turkmenistán�tento�ad�hoc�

dialog�o�lidských�právech�rozšířily�na�pravidelný�dialog�o�lidských�právech�a�první�kolo�uspořádaly�

dne�24.�června�2008�v�Ašchábádu.�Během�jednání�vyjádřila�EU�v�mnoha�ohledech�znepokojení�nad�

situací� v� oblasti� lidských� práv� v� Turkmenistánu,� zejména� pokud� jde� o� svobodu� sdružování�

a�shromažďování,�svobodu�projevu�a�sdělovacích�prostředků,�o�nezávislost�soudnictví�a�fungování�

občanské�společnosti,�svobodu�myšlení�a�náboženského�vyznání,�podmínky�ve�věznicích�a�mučení,�

práva� příslušníků� menšin,� svobodu� pohybu� a�nucené� vysidlování� a� práva� dětí.� Rovněž� byla�

projednávána� spolupráce� Turkmenistánu� s� mechanismy� OSN.� EU� navíc� s�turkmenskými� orgány�

jednala�o�řadě�jednotlivých�případů�vzbuzujících�znepokojení.�

�

Uzbekistán�

�

Druhé� kolo� dialogu� o� lidských� právech� mezi� EU� a� Uzbekistánem� se� uskutečnilo� v� Bruselu�

dne�5.�června�2008�v�rámci�podvýboru�EUVUzbekistán�pro�spravedlnost�a�vnitřní�věci,�lidská�práva�

a�související� otázky.� Jednání� se� týkala� situace� v� oblasti� lidských� práv� v� Uzbekistánu� a� v� EU�

a�vývoje�v�oblasti�lidských�práv�na�fórech�OSN�a�v�rámci�OBSE.�EU�vyjádřila�v�mnoha�ohledech�

znepokojení� nad� situací� v� oblasti� lidských� práv� v� Uzbekistánu,� zejména� pokud� jde� o� svobodu�

projevu,� podmínky� ve� věznicích� a� přístup� do� nich,� včetně� zacházení� s� navrácenými� uprchlíky,�

opatření� navazující� na� zrušení� trestu� smrti,� svobodu� náboženského� vyznání,� rozvoj� občanské�

společnosti,� zejména� situaci� nevládních� organizací� a� obránců� lidských� práv,� a� dětskou� práci.� EU�

s�uzbeckými� orgány� jednala� též� o� řadě� jednotlivých� případů.� Uzbecká� strana� se� zaměřila� na�

konkrétní�aspekty�situace�dětí�v�některých�členských�státech.�

�
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Rovněž� byl� plánován� seminář� z� oblasti� občanské� společnosti� na� téma� liberalizace� sdělovacích�

prostředků,� který� se� měl� uskutečnit� během� dialogu� o� lidských� pávech.� V� květnu� se� nepodařilo�

dosáhnout�dohody�o�způsobech�provedení,�takže�se�tento�seminář�nakonec�uskutečnil�až�ve�dnech�

2.�a�3.�října�v�Taškentu.���

�

2.6.4.� Dialog�o�lidských�právech�mezi�EU�a�Africkou�unií�

�

EU� by� ráda� posílila� spolupráci� s� členskými� státy� Africké� unie,� a� to� jak� dvoustrannou,� tak� i� na�

mezinárodních� fórech� a� v� rámci� Rady� pro� lidská� práva.� V� září� roku� 2007� uspořádala� trojka� EU�

informativní�rozhovory�s�trojkou�Africké�unie.�Obě�strany�se�shodly�na�tom,�že�je�zapotřebí�posílit�

spolupráci� v� oblasti� lidských� práv�mezi�EU� a�Africkou�unií,� a�jednaly� o� formě�dialogu�mezi�EU�

a�AU.�

�

První�kolo�dialogu�mezi�EU�a�AU�se�uskutečnilo�v�Bruselu�dne�26.�května�2008.�Strany�se�dohodly�

na� podobě� dialogu,� zejména� na� záměru� pravidelně� posuzovat� hlavní� problémy,� pokud� jde�

o�dodržování� lidských�práv,�demokratických�zásad�a�právního� státu�v�Africe� a�v�Evropě.�Rovněž�

jednaly�o�vývoji�v�oblasti�lidských�práv�v�EU�a�v�AU�a�shodly�se�na�tom,�že�prohloubí�spolupráci�

v�rámci�mezinárodních�fór�ohledně�souvisejících�otázek.�

�

Příští�kolo�dialogu�se�má�uskutečnit�dne�27.�října�2008�v�Addis�Abebě.�

�

Po�lisabonském�summitu�v�prosinci�roku�2007�se�Evropská�a�Africká�unie�rozhodly�zavést�

společnou�strategii,�která�zahrnuje�intenzivní�partnerství�v�oblastech�lidských�práv�a�demokratické�

správy�věcí�veřejných.�Toto�partneství�doplňuje�jednání�dialogu�EUVAU�o�lidských�právech�a�je�s�ní�

m�úzce�spjato.�

�
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2.6.5.� Konzultace�o�lidských�právech�s�Ruskou�federací�

�

Šesté�kolo�konzultací�o�lidských�právech�EUVRusko�se�konalo�v�Bruselu�dne�3.�října�2007�a�jejich�

sedmé�kolo�se�uskutečnilo�v�Lublani�dne�17.�dubna�2008.�Šesté,�a�zejména�sedmé,�kolo�konzultací�

o�lidských� právech� se� z� velké� části� věnovalo� otázkám� projednávaným� v� předchozích� kolech�

a�ukázalo�se,�že�mezi�oběma�stranami�existuje�jen�málo�bodů,�v�nichž�se�shodnou,�přičemž�Rusko�

na� jakoukoli�kritiku�systematicky�reagovalo�protiútokem.�Rusko�se�chtělo�zaměřit�na�daný�proces�

a�zdůraznilo,� že�Ruská� federace� považuje� konzultace� za� záležitost� budování� důvěry,� zatímco� EU�

vyzvala�k�přístupu,�který�by�byl�více�zaměřený�na�výsledky.��

�

Jednání� zahrnovala� situaci� v� oblasti� lidských� práv� v� EU� a� v� Rusku,� jakož� i� otázky� související�

s�mezinárodní� ochranou� lidských� práv.� EU� vyjádřila� v� mnoha� ohledech� znepokojení� nad� situací�

v�oblasti� lidských� práv� v� Rusku,� zejména� pokud� jde� o� svobodu� sdělovacích� prostředků,� projevu�

a�shromažďování,� zvláště� s� ohledem� na� nedávné� parlamentní� a� prezidentské� volby,� fungování�

občanské�společnosti,�práva�příslušníků�menšin,� boj�proti� rasismu�a�xenofobii� a�práva�dětí� a�žen.�

Obě� strany� rovněž� projednaly� otázku� lidských� práv� v� oblasti� severního� Kavkazu.� Při� obou�

příležitostech�EU�rovněž�s�ruskou�stranou�jednala�o�jednotlivých�případech.�

�

Jednání� se� také� zaměřila� na� mezinárodní� závazky� EU� a� Ruska� v� oblasti� lidských� práv,� včetně�

spolupráce�v�rámci�zvláštních�postupů�OSN�v�oblasti�lidských�práv.�Při�setkáních�se�rovněž�jednalo�

o�spolupráci�v�rámci�Rady�Evropy,�včetně�otázky�provádění�rozsudků�Evropského�soudu�pro�lidská�

práva.�EU�na�žádost�Ruska�poskytla�podrobné�informace�o�současném�vývoji�v�různých�členských�

státech�EU.�

�

Ve� shodě� se� svou� politikou� užšího� zapojení� občanské� společnosti� do� dialogů� o� lidských� právech�

přizvala� EU� k� účasti� na� přípravách� konzultací� nevládní� organizace� a� den� před� konáním� schůzky�

v�rámci� dialogu� uspořádala� setkání� s� ruskými� a� mezinárodními� nevládními� organizacemi.� Ruské�

orgány�se�odmítly�těchto�setkání�zúčastnit40.��

�

�������������������������������������������������
40� Více�informací�o�Rusku�viz�v�kapitole�6.3,�Rusko�a�Střední�Asie.�
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2.6.6.� Konzultace� trojky� o� lidských� právech� s� USA,� Kanadou,� Japonskem,� �ovým�
Zélandem�a�kandidátskými�zeměmi�

�

Konzultace�trojky�s�USA�

�

Konzultace� o� lidských� právech� mezi� EU� a� USA,� které� se� konají� dvakrát� ročně,� proběhly�

dne�20.�září�2007� (v� Bruselu)� a� 26.� února� 2008� (ve� Washingtonu).� Obě� setkání� byla� zdrojem�

otevřeného,�konstruktivního�a�podrobného�jednání�o�tematických�prioritách�a�prioritách�podle�zemí�

pro� zasedání�Třetího� výboru�Valného� shromáždění�OSN�a� zasedání�Rady�pro� lidská� práva.�Byly�

projednány� příležitosti� pro� vzájemnou� spolupráci� a� koordinaci� mezi� EU� a� USA.� USA� projevily�

rostoucí�skepsi�a�frustraci�ohledně�práce�Rady�pro�lidská�práva�a�současně�naznačily,�že�v�červnu�

roku�2008�z�ní�zamýšlí�vystoupit.�Na�únorovém�setkání�proběhla�podrobná�výměna�názorů,�pokud�

jde� o� země� ležící� v� oblasti� zájmu� a� o� politiky� vůči� těmto� zemím.� EU� a� USA� si� dále� vyměnily�

informace�ohledně�dialogů�a�konzultací�o�lidských�právech�se�třetími�zeměmi.��

�

Při� obou� zasedáních� byla� hlavním� bodem� pořadu� jednání� otázka� lidských� práv� a� boje� proti�

terorismu,� čímž� měla� EU� příležitost� položit� řadu� konkrétních� otázek� ohledně� jistých� postupů�

a�politik� USA� v� oblasti� boje� proti� terorismu� a� rovněž� vyjádřit� znepokojení.� EU� projevila� své�

znepokojení�nad�pokračujícím�uplatňováním�trestu�smrti�v�USA.��

�

Další� projednané� otázky� zahrnovaly�Durbanský� proces,� podporu� obránců� lidských� práv� ze� strany�

USA,�Fond�OSN�pro�demokracii�a�společnou�iniciativu�EUVUSA�týkající�se�vězňů�svědomí.��

�
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Konzultace�trojky�s�Kanadou�

�

Konzultace� o� lidských� právech� EUVKanada� se� uskutečnily� dne� 6.� září� 2007� v� Bruselu�

a�dne�28.�února�2008�v�Ottawě.�Kanada�a�EU�si�vyměnily�názory�na�tematické�priority�a�na�priority�

podle�zemí�pro�zasedání�Třetího�výboru�Valného�shromáždění�OSN�a�Rady�pro�lidská�práva,�jakož�

i�na� další� otázky� týkající� se� lidských� práv.� EU� a� Kanada� si� dále� vyměnily� informace� ohledně�

dialogů� a�konzultací� o� lidských� právech� se� třetími� zeměmi.� Další� projednaná� témata� zahrnovala�

znepokojení� EU� nad� rozhodnutím� Kanady� neúčastnit� se� Durbanské� hodnotící� konference� a� nad�

váhavým�stanoviskem�Kanady�k�deklaraci�OSN�o�právech�původních�obyvatel.��

�

Konzultace�trojky�s�Japonskem�

�

Konzultace� o� lidských� právech� EUVJaponsko� se� uskutečnily� dne� 9.� října� 2007� v� Bruselu�

a�dne�6.�března�2008�v�Ženevě.�Japonsko�a�EU�si�vyměnily�názory,�pokud�jde�o�vývoj�v�Radě�OSN�

pro� lidská� práva,� o� její� vzájemný� vztah� se� Třetím� výborem� Valného� shromáždění� OSN�

a�o�dvojstranné� dialogy� o� lidských� právech� se� třetími� zeměmi.� EU� projevila� své� znepokojení�

v�souvislosti�s�pokračujícím�uplatňováním�trestu�smrti�v�Japonsku.�

�

Konzultace�trojky�s��ovým�Zélandem�

�

Čtvrté� kolo� konzultací� o� lidských� právech� s� Novým� Zélandem� proběhlo� dne� 14.� února� 2008�

v�Bruselu.�Nový�Zéland�a�EU�si�vyměnily�názory�na�vývoj�v�OSN.�Vyměnily�si�rovněž�informace�

ohledně� dialogů� a� konzultací� o� lidských� právech� se� třetími� zeměmi.� Dalším� významným� bodem�

jednání� byla� opatření� navazující� na� rezoluci�Valného� shromáždění�OSN� týkající� se�moratoria� na�

trest�smrti�a�zrušení�trestu�smrti.��

�
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Konzultace�trojky�s�kandidátskými�zeměmi�

�

Pololetní� konzultace� o� lidských� právech� s� kandidátskými� zeměmi� –� Chorvatskem,� Bývalou�

jugoslávskou� republikou�Makedonií� a� s�Tureckem�–� se� konaly� v�Bruselu� ve� dnech� 8.� října� 2007�

a�11.�února�2008.�EU�kandidátské�země�informovala�o�prioritách�EU�v�oblasti�prosazování�lidských�

práv,� zejména� pokud� jde� o� iniciativy� EU� na� úrovni� OSN,� a� požádala� tyto� země� o� podporu.�

Chorvatsko,�Bývalá�jugoslávská�republika�Makedonie�a�Turecko�informovaly�EU�o�svých�obecných�

politikách�v�oblasti�lidských�práv.�

�

2.7.� Doložky�o�lidských�právech�v�dohodách�o�spolupráci�se�třetími�zeměmi�

�

Od� roku� 1995� usiluje� Evropské� společenství� o� zařazování� doložek� o� lidských� právech� do� všech�

dohod,� s� výjimkou� odvětvových� dohod,� uzavíraných� s� neprůmyslovými� zeměmi.� Díky� doložce�

o�lidských� právech� se� z� lidských� práv� stává� předmět� společného� zájmu� a� součást� dialogu� mezi�

stranami� a� tato� doložka� slouží� jako� východisko� pro� provádění� pozitivních� opatření� stejně�

hodnotných� jako� ostatní� klíčová� ustanovení� dohody.� V� případě� vážného� a� trvalého� porušování�

lidských� práv� umožňuje� doložka� o� lidských� právech� jedné� straně� dohody,� aby� přijala� omezující�

opatření� vůči� straně,� která� ustanovení� porušila,� a� to� úměrně� k� závažnosti� porušení.�

Dne�15.�října�2007� uzavřelo� Evropské� společenství� prozatímní� dohodu� o� obchodu� a� obchodních�

záležitostech�s�Republikou�Černá�Hora,�která�obsahuje�doložku�o�lidských�právech41.�

�

Ve�svém�usnesení�ze�dne�8.�května�2008�o�výroční�zprávě�o�lidských�právech�ve�světě�za�rok�2007�

a�o�politice�EU�v� této�oblasti�vyjádřil�Evropský�parlament�politování�nad�skutečností,� že�doložka�

o�lidských�právech�a�demokracii�není�nijak�konkrétně�uplatňována,�neboť�neexistuje�mechanismus,�

který� by� umožňoval� její� vymáhání.� Parlament� zopakoval� svou� výzvu� k� uplatňování� doložky�

o�lidských�právech�prostřednictvím�transparentnějšího�postupu�konzultací�mezi�stranami.��

�������������������������������������������������
41� Přehled�dohod�obsahujících�doložky�o�lidských�právech�poskytuje�kancelář�pro�smlouvy�

v�rámci�Komise:�http://ec.europa.eu/world/agreements/default.home.do�
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2.8.� Činnost�financovaná�v�rámci�Evropského�nástroje�pro�demokracii�a�lidská�práva42�

�

Evropský�nástroj�pro�demokracii�a�lidská�práva�(EIDHR)�nahradil�v�roce�2007�předchozí�iniciativu�

EIDHR� jako� nezávislý� nástroj� financování,� který� byl� zvlášť� navržen� s� cílem� doplňovat� pomoc�

Společenství� poskytovanou� prostřednictvím� dvoustranné� rozvojové� a� hospodářské� spolupráce.�

Přispívá�k�rozvoji�a�upevňování�demokracie,�právního�státu�a�k�prosazování�a�ochraně�lidských�práv�

a� základních� svobod� na� celém� světě.� Aktuální� strategický� dokument� Evropského� nástroje� pro�

demokracii� a� lidská� práva� pro� období� let� 2007� až� 2010� je� prováděn� na� základě� ročních� akčních�

programů43.� Partnery� Evropského� nástroje� pro� demokracii� a� lidská� práva� jsou� zejména� místní�

a�mezinárodní�organizace�občanské�společnosti�(91�%�příspěvků),�ale�mohou�jimi�být�i�mezinárodní�

mezivládní�orgány�se�zvláštními�odbornými�znalostmi�(9�%�příspěvků).��

�

Zásadní� charakteristikou� EIDHR� je� práce� s� organizacemi� občanské� společnosti,� pro� ně� a� jejich�

prostřednictvím.� Na� jedné� straně� tento� nástroj� prosazuje� takovou� otevřenou� společnost,� jíž� je�

zapotřebí� pro� rozkvět� občanské� společnosti,� a� na� druhé� straně� napomáhá� občanské� společnosti�

v�tom,� aby� se� stala� účinnou� silou� pro� dialog� a� reformu.�EIDHR� je� nezávislý� nástroj� financování,�

který� může� být� použit� i� v� situacích,� kdy� neexistují� vazby� rozvojové� spolupráce� s� Evropským�

společenstvím.�Prostřednictvím�EIDHR�lze�financovat�projekty�bez�souhlasu�vlády�třetí�země�nebo�

jiných�veřejných�orgánů.�

�

Činnosti� probíhají� na� úrovni� jednotlivých� zemí,� na�regionální� úrovni� i� celosvětově.� Řízením�

projektů� v� rámci�EIDHR�na� úrovni� jednotlivých� zemí� jsou� pověřeny� delegace�Komise� ve� třetích�

zemích.�V�období� let�2007�až�2008�přesáhla�celková�částka�zdrojů�EIDHR�pro�projekty�v�oblasti�

lidských�práv�a�demokracie�výši�108�miliónů�EUR,�což�umožnilo�financování�široké�škály�projektů�

ve� více� než� 80� zemích.� Kromě� toho� byly� v� rámci� nástroje� EIDHR� financovány� volební�

pozorovatelské� mise� EU44.� Ty� se� staly� klíčovými� prostředky� podpory� demokratického� procesu�

v�příslušné�zemi.�

�

�������������������������������������������������
42�� Nařízení�Evropského�Parlamentu�a�Rady�(ES)�č.�1889/2006�ze�dne�20.�prosince�2006�

o�zřízení�nástroje�pro�financování�podpory�demokracie�a�lidských�práv�ve�světě,�Úř.�věst.�
L�386,�29.12.2006,�s.�1.�

43�� http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/doc/index.htm�
44� Viz�kapitolu�4.11.�Demokracie�a�volby.�
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Nový� EIDHR,� jehož� základem� je� nové� finanční� nařízení,� které� umožňuje� flexibilnější� a� více�

inovační� způsoby� financování,� zahrnuje� možnost� financovat� za� určitých� okolností� nejen�

registrované� organizace,� ale� i� jiné� než� právní� subjekty.� Dále� stanoví� možnost� udělovat� „ad� hoc�

granty“,�což�znamená,�že�za�účelem�zlepšení�lidských�práv�v�situacích,�kdy�jsou�nejvíce�ohrožena,�

mohou�organizace�občanské�společnosti�pověřené�prováděním�projektu�udělit�malé�granty�dalším�

místním�organizacím,�jiným�než�právním�subjektům�nebo�jednotlivým�obráncům�lidských�práv.��
�

Mezi� Komisí� a� zástupci� občanské� společnosti� probíhají� pravidelná� setkání� na� místní� úrovni�

v�partnerských� zemích� a� v� Bruselu� probíhají� jednání� s� platformami� nezávislých� nevládních�

organizací,� které� mají� význam� pro� EIDHR,� jejichž� cílem� je� zintenzivnit� dialog� s� partnery� pro�

provádění� projektů� a� sdílet� informace.� Součástí� EIDHR� jsou� rovněž� finanční� prostředky� pro�

budování�kapacit�místních�organizací�občanské�společnosti�v�partnerských�zemích.��

�

Určování,�výběr�a�financování�projektů45�

�

Aby�byly�splněny�cíle�nového�nástroje�EIDHR,�jsou�projekty�vybírány�třemi�různými�způsoby.�

�

V�období�mezi� červencem� roku� 2007� a� červnem� roku� 2008� byly� vyhlášeno� sedm� celosvětových�

výzev�k�předkládání�návrhů,�na�něž�byla�z�rozpočtů�pro�rok�2007�a�2008�uvolněna�celková�částka�

ve�výši�57,5�milionu�EUR.�Tyto�výzvy�k�předkládání�návrhů�se�zaměřily�na�zlepšení�dodržování�

lidských� práv� a� základních� svobod� v� nejvíce� ohrožených� zemích� a� oblastech;� podporu� opatření�

v�oblastech,� na� které� se� vztahují� obecné� zásady�EU� týkající� se� lidských� práv� (dialogy� o� lidských�

právech,�obránci�lidských�práv,�trest�smrti,�mučení);�podporu�globálních�kampaní�v�zájmu�občanské�

společnosti� v� souvislosti� s� Mezinárodním� trestním� soudem,� jakož� i� magisterských� studijních�

programů�v�oblasti�lidských�práv�a�demokratizace�mimo�EU.�

�

�������������������������������������������������
45�� Přehled�projektů�EIDHR�vybraných�financovaných�v�období�od�července�roku�2007�

do�června�roku�2008�je�uveden�v�příloze�I.�
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Od� roku� 2002� došlo� k� výraznému� nárůstu,� pokud� jde� o� programy� mikroprojektů� týkající� se�

konkrétních�zemí,�jež�byly�vybrány�na�základě�místních�výzev�k�předkládání�návrhů�vyhlášených�

delegacemi�Komise.�V�roce�2007�Komise�uvolnila�částku�31,8�milionu�EUR�na�místní�projekty�tzv.�

programů�podpor�v�rámci� jednotlivých�zemí.�Tyto�programy�se�uskutečnily�ve�47�zemích�a�jejich�

cílem� bylo� posílit� úlohu� občanské� společnosti� při� prosazování� lidských� práv� a�demokratických�

reforem,�při�podpoře�mírového� řešení� střetu� skupinových�zájmů�a�při�upevňování�politické�účasti�

a�politického�zastoupení.�Výše� grantů�poskytnutých�podle�programů�podpor�v� rámci� jednotlivých�

zemí�se�pohybovala�od�10�000�EUR�do�300�000�EUR.�

�

Projekty�vybrané�bez�výzev�k�předkládání�návrhů� jsou�strategická�partnerství,� jejichž�cílem�je�

„podpora� a� posilování� mezinárodního� a� regionálního� rámce� pro� ochranu� lidských� práv,�

spravedlnosti,� právního� státu� a� prosazování� demokracie“.� Během� období� let� 2007� a� 2008� činil�

příspěvek� EU� ve� prospěch� strategických� partnerství� 18,2� milionu� EUR� a� zahrnoval� mimo� jiné�

společný� program� s� Radou� Evropy,� společný� projekt� ESVOBSE� v� oblasti� řízení� na� podporu�

demokratizace�a�lidských�práv�ve�východní�Evropě�a�příspěvek�na�tvorbu�a�prezentaci�filmů�jakožto�

nástrojů�komunikace�v�oblasti�lidských�práv�v�rámci�60.�výročí�Všeobecné�deklarace�lidských�práv.�

Partnerství� dále� zahrnují� roční� příspěvek� pro� Úřad� vysoké� komisařky� OSN� pro� lidská� práva� na�

strategický� plán� řízení,� jakož� i� příspěvek� na� magisterské� programy� v� oblasti� lidských� práv�

a�demokratizace�Evropského�meziuniverzitního�centra�pro�lidská�práva�a�demokratizaci.�

�

Hodnocení�a�analýzy�

�

V� průběhu� hodnocení� podpory� prevence� mučení� a� středisek� pro� rehabilitaci� obětí46� mučení�

poskytované�v� rámci�EIDHR�bylo�posouzeno�36�projektů,� které� se�v�průběhu�posledních�pěti� let�

uskutečnily�ve�28�zemích�Blízkého�východu/Asie,�Afriky,�východní�a�západní�Evropy�a�Latinské�

Ameriky.�Z�hodnocení�vyplynulo,�že�práce�v�oblasti�prevence�mučení�pozitivně�ovlivnila� situaci,�

pokud� jde� o� mučení� a� další� otázky� týkající� se� lidských� práv� ve� velkém� počtu� zemí.� Význam,�

účinnost� a� účelnost� projektů� byly� ohodnoceny� jako� velmi� uspokojivé.� Z� hodnocení� rovněž�

vyplynulo,� že� projekty� rehabilitace� obětí� mučení� není� jednoduché� posuzovat,� neboť� chybí�

relevantní,�objektivní�a�ověřitelné�ukazatele.�

�

�������������������������������������������������
46� http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/eidhr/documents/evaluation_torture_projects_en.pdf�
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Dokončená�analýza�všech�projektů�EIDHR�od�roku�2000�rovněž�poskytuje�přehled�činností,�které�

byly�v�rámci�EIDHR�podporovány,�a�způsoby,�jak�by�mohl�být�vyhodnocen�jejich�význam�a�dopad.�

Z� teoretické� studie� vzešla� elektronická� kompendia47� zahrnující� všechny� projekty� EIDHR�

uspořádané�zeměpisně�a�tematicky.�Tato�kompendia�budou�pravidelně�aktualizována.�

�

3.� ČI��OST�EVROPSKÉHO�PARLAME�TU�V�OBLASTI�LIDSKÝCH�PRÁV�

�

Evropský�parlament�byl� i�nadále�významným�mluvčím�v�záležitostech�týkajících�se�lidských�práv�

a�demokracie.48� V� průběhu� období,� jemuž� je� věnována� tato� zpráva,� se� účastnil� navrhování,�

provádění�a�hodnocení�politik�v�oblasti� lidských�práv�prostřednictvím�svých�usnesení,�zpráv,�misí�

do�třetích�zemí,�akcí�zaměřených�na�lidská�práva,�jednání�meziparlamentních�delegací�a�smíšených�

parlamentních� výborů� se� třetími� zeměmi,� ústních� a�písemných� dotazů,� zvláštních� jednání�

o�konkrétních� otázkách� a� prostřednictvím� každoročního� udělování� výroční� ceny� za� lidská� práva,�

Sacharovovy� ceny� za� svobodu�myšlení.� Formou� veřejných� rozprav� na� plenárních� zasedáních,� ve�

výborech,�podvýborech�a�pracovních�skupinách�se�vyjadřuje�k�činnosti�Rady�a�Komise.�Předseda�

Evropského� parlamentu� a� jednotliví� předsedové� výborů,� podvýborů� a� delegací� rovněž� pravidelně�

projednávají�problematiku�lidských�práv�se�zástupci� třetích�zemí�formou�přímých�rozhovorů�nebo�

dopisů.�

�

�Jednání� Parlamentu� o� otázkách� lidských� práv� se� soustředí� především� v� podvýboru� pro� lidská�

práva� v� rámci� Výboru� pro� zahraniční� věci� pod� vedením� Hélène� Flautreové� (skupina�

Zelených/EFA).� Tento� podvýbor� předkládá� parlamentní� iniciativy� v� této� oblasti� a�poskytuje� stálé�

fórum�pro�jednání�o�situaci�v�oblasti�lidských�práv�a�o�rozvoji�demokracie�v�zemích,�které�nejsou�

členy�EU,�Tyto� záležitosti� jsou�projednávány� s� jinými�orgány�EU,� se� zvláštními� zpravodaji�OSN�

a�se�zástupci�Rozvojového�programu�OSN,�s�Radou�Evropy,�zástupci�vlád,�obránci� lidských�práv�

a�s�nevládními�organizacemi.��

�

�������������������������������������������������
47� http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/eidhr/projects_en.htm�
48� Přehled�hlavních�činností�Evropského�parlamentu�v�oblasti�lidských�práv�v�rámci�vnějších�

vztahů�lze�nalézt�na�http://www.europarl.europa.eu/comparl/afet/droi/default.htm�
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Jedním�z�hlavních�cílů�podvýboru�je�přispívat�k�začleňování�otázek�lidských�práv�do�všech�aspektů�

vnějších� vztahů� EU.� Učinil� tak� mimo� jiné� vypracováním� návrhu� obecných� pokynů� pro� všechna�

jednání�meziparlamentních�delegací�Evropského�parlamentu�se�třetími�zeměmi.��

�

V�průběhu�období,�kterému�je�věnována�tato�zpráva,�uspořádal�podvýbor�pro�lidská�práva�

řadu�výměn�názorů�a�jednání,�která�byla�věnována�mimo�jiné�těmto�otázkám�

týkajícím�se�lidských�práv:�

situaci� v� Číně� v� době� těsně� před� zahájením� olympijských� her� a� po� dialogu� o� lidských� právech�

s�Čínou,�problematické�situaci�v�Tibetu,�situaci�v�oblasti�lidských�práv�v�Rusku�a�problémům�mezi�

Ruskem� a� Úřadem� pro� demokratické� instituce� a� lidská� práva� v� souvislosti� s� pozorování� voleb,�

situaci� v� oblasti� lidských� práv� v�Barmě,�Afghánistánu,� Iráku,� Íránu,� ve� státech� Perského� zálivu,�

palestinským� vězňům,� vězeňskému� táboru� v�Guantánamo�Bay,� situaci� v� oblasti� lidských� práv� v�

jižní�Asii�a�ve�Střední�Asii�se�zvláštním�zaměřením�na�Uzbekistán,�spolupráci�v�rámci�EuroMed,�

programu�Agentury�pro� základní�práva,�Sýrii,� otázce� lidských�práv�v� rámci� strategie�EUVAfrika,�

Guatemale,� lidským� právům� v� rámci� politiky� sousedství� EU,� Chorvatsku� a� Turecku,� Radě� pro�

lidská�práva�a�právům�dítěte.�

�

Podvýbor� rovněž� uspořádal� mimořádné� zasedání� ve� Štrasburku,� kterého� se� zúčastnila� Asma�

Jahangirová,� zvláštní� zpravodajka�OSN� pro� svobodu� náboženského� vyznání� a� přesvědčení,� která�

v�rámci�evropského�roku�mezikulturního�dialogu�přednesla�rovněž�projev�na�plenárním�zasedání.�

�

V� červnu� roku� 2008� uspořádal� podvýbor� pro� lidská� práva� první� zasedání� sítě� parlamentních�

výborů�Evropské�unie�pro�lidská�práva,�vytvořené�za�německého�předsednictví�EU�v�roce�2007,�

které� se� zaměřilo� zvláště� na� boj� proti� mučení� jakožto� na� otázku,� které� EU� v� souvislosti�

s�Mezinárodním�dnem�na�podporu�obětí�mučení�přikládá�klíčový�význam.�Za�přítomnosti�Manfreda�

Nowaka,� zvláštního� zpravodaje� OSN� pro� otázky� mučení,� schválili� přítomní� členové� prohlášení�

věnované� tomuto� tématu,� v� němž� je� mimo� jiné� uvedeno,� že� členské� státy� by� měly� financovat�

střediska� pro� rehabilitaci� obětí� mučení� a� měly� by� podepsat� a� ratifikovat� opční� protokol�

k�Mezinárodní�úmluvě�proti�mučení�a�jinému�krutému,�nelidskému�či�ponižujícímu�zacházení�nebo�

trestání.�

�
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EvropskoTstředomořské� parlamentní� shromáždění� poskytuje� příležitost� k� parlamentnímu�

dialogu�o�otázkách�lidských�práv�a�demokracie�se�zeměmi�Středomoří.�V�roce�2008�se�uskutečnilo�

v�Aténách�ve�dnech�27.�a�28.�března�plenární�zasedání�.�Výbor�pro�politické�záležitosti,�bezpečnost�

a� lidská� práva� zařazuje� otázku� lidských� práv� na� každý� pořad� jednání,� přičemž� přípravou� tohoto�

bodu� se� zabývá� malá� pracovní� skupina,� jejímž� členem� je� předseda� podvýboru� Evropského�

parlamentu� pro� lidská� práva.� Mezi� projednávané� otázky� patřila� situace� v� oblasti� trestu� smrti�

v�uvedeném�regionu,�jakož�i�migrační�politika�z�hlediska�lidských�práv.�

�

Evropský�parlament�se�také�aktivně�účastní�volebních�pozorovatelských�misí,�a�tím�dále�přispívá�

k�posilování� lidských� práv� a� demokracie� ve� třetích� zemích.� Postup� výběru� jednoho� poslance�

Evropského�parlamentu�jako�hlavního�pozorovatele�volební�pozorovatelské�mise�Evropské�unie�je�

nyní� dobře� zaveden,� a� stejně� je� tomu� i� u� postupu� vysílání� delegace� z�Evropského� parlamentu� na�

krátkodobá� pozorování� doplňující� uvedené� mise.� Evropský� parlament� přikládá� této� otázce� velký�

význam.�

�

V�úvodní�zprávě�o�iniciativě,�kterou�připravila�Hélne�Flautreová,�se�podvýbor�zabýval�způsobem�

uplatňování�sankcí�EU�vůči�třetím�zemím.�V�návrhu�této�zprávy�se�vyzývá�k�racionalizaci,�pokud�

jde�o�používání�sankcí� jakožto�nástroje�zahraniční�politiky�ze�strany�Evropské�unie.�Celkově�bylo�

ve� zprávě� zdůrazněno,� že� je� zapotřebí�v�humanitární�oblasti� a�v�oblasti� lidských�práv�vypracovat�

transparentní� a� účinnou� sankční� politiku,� která� by� byla� soudržná� s� dalšími� nástroji� EU� v� oblasti�

lidských�práv�a�byla�by�v�souladu�se�závazky�EU�a�s�jejími�postupy,��a�zavést�jasná�a�transparentní�

kritéria.��

�
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K� nejúčinnějším� nástrojům,� kterými� Evropský� parlament� buduje� své� klíčové� postavení� a� získává�

pozornost�jiných�aktérů�v�oblasti�lidských�práv,�včetně�Rady�a�Komise,�patří�zprávy�vypracované�na�

základě� jeho� vlastní� iniciativy.� Hlavní� zprávou� je� v� tomto� ohledu� výroční� zpráva� Evropského�

parlamentu�o�situaci�v�oblasti�lidských�práv�ve�světě�a�o�politice�EU�v�oblasti�lidských�práv,�

která� je� obsahuje� podrobné� hodnocení� politik� EU,� což� je� součástí� odpovědnosti� Evropského�

parlamentu.�Poslední�výroční�zprávu�Evropského�parlamentu�vypracoval�poslanec�Marco�Cappato�

(ALDE)�a�související� usnesení�bylo�přijato�na�plenárním�zasedání�dne�8.� května� roku�2008.�Toto�

usnesení49� poskytuje� analýzu� všech� forem� činnosti� Evropské� unie� v� oblasti� lidských� práv�

a�předkládá� návrhy� na� zvýšení� účinnosti� jejího� dopadu.�K� tématům� obsaženým�ve� zprávě� patřila�

činnost� EU� v�mezinárodních� organizacích,� začleňování� lidských� práv� do� jiných� oblastí� politiky,�

včetně�obchodu,�a�jednání�generálního�tajemníka,�vysokého�představitele�EU�se�třetími�zeměmi.��

�

V�prosinci�roku�2007�udělil�Evropský�parlament�svou�výroční�cenu�za�lidská�práva�–�Sacharovovu�

cenu�za�svobodu�myšlení�–�Sálihu�Mahmúdovi�Usmánovi,�súdánskému�právníkovi,�za�jeho�boj�za�

oběti�masakrů�v�Dárfúru.��

�

Podvýbor� také� vede� pravidelný� dialog� s� mezinárodními� a� regionálními� organizacemi,� zejména�

s�parlamentním�shromážděním�OBSE�a�s�Radou�Evropy.�V�tomto�rámci�byl�zahájen�trvalý�dialog�

s�úřadem�Komisaře�Rady�Evropy�pro�lidská�práva.��

�

V� průběhu� hodnoceného� období�měl� podvýbor� rovněž� příležitost� uspořádat� pravidelnou� výměnu�

názorů�s�předsedou�Pracovní�skupiny�Rady�pro�lidská�práva,�který�představil�pracovní�program�této�

pracovní�skuiny�a�informoval�členy�podvýboru.�

�

Podvýbor�monitoruje�a�hodnotí�provádění�nástrojů�EU�v�oblasti�lidských�práv�a�klade�zvláštní�důraz�

na�uplatňování�obecných�zásad�EU�v�oblasti�lidských�práv.�V�průběhu�hodnoceného�období�zadal�

vypracování� konkrétní� studie� zaměřené� na� uplatňování� obecných� zásad� EU� týkajících� se�mučení�

a�jiného�krutého,�nelidského�a�ponižujícího� zacházení� či� trestání,� aby�Pracovní� skupině�Rady�pro�

lidská�práva�poskytl�vstupní�informace�pro�proces�přezkumu�obecných�zásad�EU.�

�

�������������������������������������������������
49�� Dokument�PE�400.468v02.00�
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Dále�Evropský�parlament�uspořádal�výměny�názorů�ohledně�nových�obecných�zásad�EU�týkajících�

se� ochrany� a� prosazování� práv� dítěte,� jakož� i� stávajících� obecných� zásad� EU� týkajících� se� dětí�

v�ozbrojených�konfliktech.�

�

Podvýbor�kromě�toho�vyvíjel�neustálý�tlak�na�orgány�EU,�aby�zlepšily�účinné�uplatňování�obecných�

zásad� EU� týkajících� se� obránců� lidských� práv� se� zvláštním� zaměřením� na� opatření� EU� v� oblasti�

usnadnění� udělování� víz� obráncům� lidských� práv,� kteří� jsou� v� ohrožení.� V� rámci� jednání�

o�Evropském� nástroji� pro� demokracii� a� lidská� práva� se� podvýboru� podařilo� zajistit,� že� programy�

financované�z�tohoto�nástroje�zlepší�činnosti�na�bezprostřední�podporu�obránců�lidských�práv.��

�

Studie,�jejichž�provádění�podvýbor�pro�lidská�práva�zahájil:�

•� Politické�dialogy�o�lidských�právech�–�prvky�syntézy;��

•� Vraždy�ze�cti�–�jejich�příčiny�a�důsledky;�

•� Sankce�EU�a�OSN�a�dodržování�lidských�práv�a�základních�svobod;�

•� Lidská�práva�a�„zamrzlé�konflikty“�v�sousedství�na�východě;�

•� Úloha�EU�v�Radě�OSN�pro�lidská�práva.�

�

Informativní� poznámky,� které� nechal� vypracovat� podvýbor� pro� lidská� práva:� o� dialogu�

o�lidských� právech� mezi� EU� a� Čínou;� o� situaci� v� oblasti� lidských� práv� v� Rusku� „Občané�

v�nebezpečí�–� lidská�práva�a� svoboda�v�Putinově�Rusku“;�o�dohodách�o�zpětném�přebírání�osob�

a�dodržování� lidských� práv� ve� třetích� zemích;� o� Mezinárodním� trestním� tribunálu� pro� bývalou�

Jugoslávii;� geografická� poznámka�o� situaci�v�oblasti� lidských�práv�v�Afghánistánu;�o� „možných�

právních� a�politických� důsledcích� verdiktu� tureckého� ústavního� soudu� ohledně� statutu� vládnoucí�

stany�AK“;�a�o�situaci�v�oblasti�lidských�práv�v�Číně�po�olympijských�hrách.�

�



�

14146/1/08�REV�1� � jpe/JPE/mho� 46�
� DG�E�HR� �LIMITE� CS�

Pokud�jde�o�dialogy�a�konzultace�o�lidských�právech�se�třetími�zeměmi,�sekretariát�Evropského�

parlamentu�byl�před�různými�koly�dialogů�pravidelně�zván�na�informační�setkání�EU�s�nevládními�

organizacemi�a�na�právní�semináře�a�po�těchto�dialozích�obdržel�zpětnou�vazbu�od�předsednictví,�

Rady�a�Komise�(ta�byla�někdy�předmětem�veřejného�projednání�na�zasedání�podvýboru).�Po�přijetí�

zprávy� Evropského� parlamentu� o� dialozích� a� konzultacích� o� lidských� právech� se� třetími� zeměmi�

vyjádřili�zástupci�Komise�a�Rady�svou�ochotu�úžeji�spolupracovat�s�Parlamentem,�pokud�jde�o�to,�

pořádat�před�každým�kolem�veškerých�dialogů�a�konzultací�o�lidských�právech�a�po�jejich�skončení�

systematická� setkání�mezi� zástupci� Rady� a� Komise� a� zúčastněných� poslanců,� jakož� i� o� pořádání�

setkání� příslušných� struktur� zabývajících� se� dialogem� o� lidských� právech,� jako� jsou� podvýbory�

evropské�politiky�sousedství�pro� lidská�práva.�Tato�setkání�umožňují�Parlamentu�být� informován,�

získávat�materiál�pro�pořad�jednání�dialogů/konzultací/podvýborů�a�hodnotit�výsledky�dosažené�na�

těchto�fórech.�

�

Významným�orgánem�pro�spolupráci�v�oblasti�lidských�práv�je�nová�Rada�OSN�pro�lidská�práva�

v�Ženevě,�jejíž�práci�Evropský�parlament�dále�sledoval�s�velkým�zájmem�a�očekáváním.�V�usnesení�

přijatém�dne�21.�února�2008�udělil�Parlament�delegaci�poslanců�mandát�ke� sledování�7.�zasedání�

Rady� pro� lidská� práva,� neboť� hodlal� přezkoumat� řadu� otázek� v� rámci� nových� pracovních�metod�

a�doladit�mechanismus�všeobecného�pravidelného�přezkumu.�Parlament�ve�svém�usnesení�podtrhl�

klíčovou�úlohu�Rady�pro�lidská�práva�v�rámci�celkové�struktury�OSN�a�zdůraznil,�že�důvěryhodnost�

Rady� pro� lidská� práva� závisí� na� tom,� zda� navrhované� reformy� a� mechanismy� budou� prováděny�

způsobem,�který�posílí�její�schopnost�řešit�případy�porušování�lidských�práv�na�celém�světě.�Pokud�

jde� o� nový� mechanismus� všeobecného� pravidelného� přezkumu,� Evropský� parlament� naléhavě�

vyzval�členské�státy�EU�a�Komisi,� aby�zajistily,� že�závěry�kteréhokoli�všeobecného�pravidelného�

přezkumu�budou�zohledněny�v�programech�pomoci�EU.�V�usnesení�bylo�rovněž�zdůrazněno,�že�je�

zapotřebí,� aby� EU� vystupovala� při� řešení� problematicky� lidských� práv� jednotně,� a� současně� byl�

každý�členský�stát�EU�vyzván�,�aby�zdůraznil�stanovisko�EU,�a�dodal�mu�tak�větší�váhu.�

�

Ve�dnech�17.�až�19.�března�2008�se�delegace�poslanců�zúčastnila�sedmého�zasedání�Rady�pro�lidská�

práva�a�setkala�se�s�předsednictvím�EU�a�vyslanci�členských�a�jiných�států,�se�zvláštními�zpravodaji�

a�s�nevládními�organizacemi.�Delegace�se�snažila�ovlivnit�klíčová�rozhodnutí�v�otázkách�zásadního�

významu� projednaných� v� rámci� tohoto� zasedání,� včetně� přezkumu,� racionalizace� a� zlepšení�

mandátů�týkajících�se�zvláštních�postupů,�jakož�i�optimálního�provádění�mechanismu�všeobecného�

pravidelného�přezkumu.��
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V� průběhu� období,� kterému� je� věnována� tato� zpráva,� udržoval� podvýbor� pro� lidská� práva� úzké�

kontakty�s�předsedou�Rady�pro�lidská�práva�a�uspořádal�zasedání�věnované�činnosti�Rady�OSN�pro�

lidská� práva.� Při� svých� jednáních� se� zaměřil� zejména� na� všeobecný� pravidelný� přezkum,� kritéria�

členství�a�mandáty�zvláštních�zpravodajů.��

�

V�listopadu�roku�2007�se�členové�podvýboru�pro�lidská�práva�z�iniciativy�jeho�předsedy�zúčastnili�

zasedání�Třetího�výboru�Valného�shromáždění�OSN�a�uvítali�přijetí�iniciativy�týkající�se�moratoria�

na�trest�smrti,�kterou�podpořila�EU.�Touto�problematikou�se�v�zabýval�rovněž�Evropský�parlament�

ve�svém�usnesení�o�všeobecném�moratoriu�na�trest�smrti�50.��

�

V�dubnu�roku�2008�se�delegace�poslanců�Evropského�parlamentu�složená�z�převážné�části�z�členů�

podvýboru� pro� lidská� práva� zúčastnila� sedmého� zasedání� Stálého� fóra� OSN� pro� problematiku�

domorodých�národů�konaného�v�New�Yorku,�na�které�se�dne�31.�března�2008�předem�připravila�na�

informativním� zasedání� věnovaném� právům� domorodých� národů,� kterého� se� zúčastnili� člen�

a�vedoucí� sekretariátu� Stálého� fóra� OSN� pro� problematiku� domorodých� národů.� V� souvislosti�

s�přijetím�deklarace�o�právech�domorodých�národů�Valným�shromážděním�OSN�na�sebe�podvýbor�

Evropského�parlamentu�pro�lidská�práva�vzal�úkol�prosazovat�v�rámci�evropských�orgánů�příslušná�

doporučení.�

�

V� průběhu� období,� kterému� je� věnována� tato� zpráva,� vyslal� Evropský� parlament� delegace� nebo�

oficiální� představitele� na� řadu� akcí,� v� neposlední� řadě� na� fórum� EU� s� nevládními� organizacemi�

o�lidských�právech.�Kromě�toho�vyslal�delegace�do�jednotlivých�třetích�zemí�(t.j.�do�Turecka�a�do�

Chorvatska).��

�

Stejně� jako� podvýbor� pro� lidská� práva� pořádá� i�Výbor� pro� rozvoj� pravidelná� setkání� věnovaná�

otázkám� lidských� práv� a� dalším� konkrétním� tématům,� jako� je� např.� registrace� narození,�

v�rozvojových� zemích.� V� průběhu� období,� kterému� je� věnována� tato� zpráva,� projednal� zejména�

situaci�v�Barmě/Myanmaru.�

�

�������������������������������������������������
50� P6_TA(2007)0418.�
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Meziparlamentní�delegace�Parlamentu�dále�o�otázkách�lidských�práv�pravidelně�jednají�s�poslanci�

parlamentů�v�různých�zemích.�Hlavním�fórem�pro�politický�dialog�mezi�EP�a�poslanci�z�afrických,�

karibských� a� tichomořských� zemí� je� společné� parlamentní� shromáždění� AKTTEU� .� Během�

čtrnáctého�zasedání�shromáždění,�které�se�konalo�od�17.�do�22.�listopadu�2007�v�Kigali�(Rwanda),�

bylo�přijato�společné�usnesení�AKTVEU�o�situaci�ve�východní�části�Demokratické�republiky�Kongo,�

které� vyzvalo� mezinárodní� společenství� k� nalezení� společného� postoje,� pokud� jde� o� příští�

strategické�kroky.�Další�společné�usnesení�bylo�přijato�ve�věci�voleb�a�volebních�procesů�v�zemích�

AKT�a�EU.�Společný�workshop�AKTVEU,�který�doplnil�práci�shromáždění,�se�zaměřil�na�ústřední�

úlohu�soudů�Gacaca�v�rámci�procesu�smíření�ve�Rwandě.�Společné�parlamentní�shromáždění�AKTV

EU�přijalo�a�zveřejnilo�společnou�zprávu�o�svobodě�sdružování�v�zemích�EU�a�AKT.��

�

Patnácté� zasedání� shromáždění� se� uskutečnilo� ve� dnech� 15.� až� 20.� března� 2008� v� Lublani�

(Slovinsko)� a� v� jeho� rámci� proběhly� diskuse� o� úloze� Mezinárodního� trestního� soudu� a� bylo�

připraveno�usnesení�o�situaci�v�Čadu�(jež�nakonec�nebylo�přijato)�a�v�Keni.�Společný�workshop�se�

zabýval� slovinskou� politikou� vůči� menšinám.� Společné� parlamentní� shromáždění� AKTVEU�

uspořádalo�výměnu�názorů�na�otázku� trestu� smrti� v� zemích�EU�a�AKT,�která� je�předmětem� jeho�

další�zprávy.�

�

Obecná� diskuse� o� otázkách� lidských� práv� byla� rovněž� na� pořadu� jednání� prvního� regionálního�

setkání�společného�parlamentního�shromáždění�AKTVEU�konaného�ve�dnech�28.�až�30.�dubna�2008�

v�jihoafrickém�regionu�Windhoek�(Namibie).��

�

Otázky�týkající�se�lidských�práv�v�rámci�EU�spadají�do�oblasti�působnosti�Výboru�pro�občanské�

svobody,�spravedlnost�a�vnitřní�věci,�který�se�zabývá�stavem�dodržování�základních�práv�v�EU.�

Výbor� pro� zahraniční� věci� a� jeho� podvýbor� pro� lidská� práva� s� tímto� výborem� úzce� spolupracují�

s�cílem�sledovat�vnější�účinek�vnitřních�politik,�zejména�pokud�jde�o�otázky�azylu�a�migrace.�Tyto�

tři� parlamentní� orgány� rovněž� nadále� sledují� otázku� nelegálních� převozů� evropských� a� jiných�

občanů� prostřednictvím� letů� CIA,� k� nimž� došlo� na� evropském� území� a� v� evropském� leteckém�

prostoru.� Počátkem� roku� 2008� uspořádal� podvýbor� společně� s� Výborem� pro� občanské� svobody,�

spravedlnost�a�vnitřní�věci�výměnu�názorů�se�zpravodajem�Výboru�pro�právní�záležitosti�a� lidská�

práva�Parlamentního�shromáždění�Rady�Evropy�Dickem�Martym,�která�se�týkala�se�černých�listin�

Rady�bezpečnosti�OSN�a�Evropské�unie�.��

�
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Významným�aspektem� činnosti� Parlamentu� jsou�usnesení� o�konkrétních�případech�porušování�

lidských�práv�v�určitých�zemích,�a�zejména�o�jednotlivých�případech�vyvolávajících�znepokojení,�

která� se� projednávají� během� měsíčních� plenárních� rozprav� o� naléhavých� tématech.� Kromě�

jmenovaných�usnesení�provádějí�předseda�Parlamentu,�předseda�podvýboru�a�předsedové�delegací�

Parlamentu� pravidelné� demarše.�Rada,�Komise� a� dotčené� vlády� se� naléhavě� vybízejí,� aby� přijaly�

opatření.�Reakce�vlád�nasvědčuje�tomu,�že�jsou�na�kritiku�ze�strany�Evropského�parlamentu�často�

značně�citlivé.�Jednotlivé�případy,�na�něž�Parlament�upozorňuje,�se�týkají�politických�vězňů,�vězňů�

svědomí,� novinářů,� odborářů� a� vězněných,� šikanovaných� nebo� ohrožovaných� obránců� lidských�

práv.��
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�

Evropský�parlament�ve�svých�usneseních�odsoudil�mimo�jiné:�

�

•� humanitární�katastrofu�v�Čadu�a�upozornil�na�potřebu�rychlého�nasazení�sil�EUFOR�

Tchad/RCA�na�ochranu�zranitelného�obyvatelstva,�včetně�uprchlíků�a�vnitřně�vysídlených�

osob;��

•� pokračující�rozšířené�porušování�lidských�práv�v�Súdánu,�zejména�v�oblasti�Dárfúru,�

a�upozornil�na�to,�že�je�zapotřebí,�aby�Súdán�bezpodmínečně�spolupracoval�s�Mezinárodním�

trestním�soudem�při�vyšetřování�a�stíhání�osob,�které�v�Dárfúru�údajně�spáchaly�válečné�

zločiny�a�zločiny�proti�lidskosti;��

•� pokračující�občanskou�válku�v�Somálsku�a�zabíjení�nevinných�civilistů,�které�je�v�zemi�na�

denním�pořádku;�zatčení�čínského�disidenta�Chu�Ťia;�

•� situaci�v�Demokratické�republice�Kongo�a�rozšířené�sexuální�násilí�na�ženách�spojené�

s�beztrestností�a�upozornil�na�to,�že�je�zapotřebí,�aby�OSN�a�EU�formálně�uznaly�znásilnění�

a�další�formy�sexuálního�násilí�za�zločiny�proti�lidskosti�a�válečné�zločiny;�

•� zhoršující�se�situaci�v�oblasti�lidských�práv,�demokracie�a�právního�státu�v�Bělorusku;�

•� pokus�o�zavraždění�prezidenta�Východního�Timoru�Ramose�Horty;�

•� násilný�zásah�policie�proti�opozičním�demonstracím�v�Arménii,�jehož�následkem�několik�lidí�

zemřelo;��

•� osud�Mehdiho�Kazemiho,�íránského�homosexuála�a�neúspěšného�žadatele�o�azyl,�jemuž�

v�případě�navrácení�do�své�země�původu,�Íránu,�hrozí�trest�smrti:�

•� situaci�práv�žen�v�Íránu�a�pokračující�represe�vůči�občanské�společnosti�v�Íránu,�včetně�

obránců�práv�žen;�

•� případy�porušování�lidských�práv�v�Rusku,�zejména�nepřiměřené�použití�síly�ze�strany�

policie�a�milicí�proti�demonstrantům�dne�3.�března�2008�po�ruských�prezidentských�volbách;��

•� pozdní�zveřejnění�výsledků�voleb�v�Zimbabwe;�

•� probíhající�zatýkání�a�pokračující�věznění�politických�vězňů�v�Barmě,�zejména�prodloužení�

domácího�vězení�držitelky�Sacharovovy�ceny�míru�Aung�San�Suu�Kyi.�

�
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4.� TEMATICKÉ�OTÁZKY�

�

4.1.� Trest�smrti�

�

V�období,�na�které�se�vztahuje�tato�zpráva,�EU�aktivně�prosazovala�politiku�proti�trestu�smrti.�EU�je�

za�všech� okolností� proti� trestu� smrti� a� tento� postoj� systematicky� zastává� ve� vztazích� s� třetími�

zeměmi.� Je� toho� názoru,� že� zrušení� trestu� smrti� přispívá� k� posílení� lidské� důstojnosti� a� dalšímu�

rozvoji�lidských�práv.�

�

Základem�pro�činnost�Unie� jsou�obecné�zásady�politiky�EU�vůči� třetím�zemím�v�otázce� trestu�

smrti� (přijaté� v� roce� 1998� a� revidované� v� roce� 2008)51.� Tyto� obecné� zásady� stanoví� kritéria� pro�

provádění�demarší�a�nastiňují�minimální�normy,�jež�mají�být�uplatňovány�v�zemích�zachovávajících�

trest� smrti.� EU� rovněž� v�příslušných� případech� naléhavě� žádá� zavedení� moratoria� jako� prvního�

kroku�ke�zrušení�trestu�smrti.�Tyto�obecné�zásady�byly�revidovány�v�roce�2008,�s�cílem�zohlednit�

vývoj,�k�němuž�došlo�během�deseti�let,�jež�uplynuly�od�jejich�první�verze.�

�

Obecné�demarše�spočívají�v�tom,�že�EU�upozorňuje�na�otázku�trestu�smrti�v�rámci�svého�dialogu�se�

třetími� zeměmi.� K�těmto� demarším� se� přistupuje� zejména� v� případech,� kdy� politika� dané� země�

týkající�se�trestu�smrti�prochází�změnou,�například�máVli�skončit�oficiální�nebo�faktické�moratorium�

na� trest� smrti� nebo�máVli� být� trest� smrti� právními� předpisy� znovu� zaveden.�Obdobně� se� demarše�

nebo�veřejné�prohlášení�může�týkat�zemí,�které�podnikají�kroky�ke�zrušení�trestu�smrti.�Jednotlivé�

protesty�se�uplatňují�v�konkrétních�případech,�kdy�se�Evropská�unie�dozví�o�jednotlivých�případech�

trestu�smrti,�které�jsou�v�rozporu�s�minimálními�normami.�Tyto�normy�mimo�jiné�předpokládají,�že�

trest� smrti� není� možné� uložit� osobám,� které� byly� v� době� spáchání� trestného� činu� mladší� 18� let,�

těhotným�ženám�nebo�matkám�novorozenců�a�duševně�nemocným�osobám.�

�������������������������������������������������
51� http://consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=822&lang=EN&mode=g��

(Policies/Foreign�Policy/Human�Rights�Policy).�
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�

Země,�v�nichž�EU�provedla�obecné�demarše�týkající�se�trestu�smrti:�

�

Afghánistán,�Bělorusko,�Brunej,�Burundi,�Čad,�Egypt,�Etiopie,�Fidži,�Ghana,�Grenada,�Guatemala,�

GuineaVBissau,�Indie,�Irák,�Írán,�Japonsko,�Jemen,�Jižní�Korea,�Kanada,�Kazachstán,�Keňa,�Kongo,�

Konžská� republika,�Kuvajt,�Kyrgyzstán,�Libérie,�Libye,�Madagaskar,�Malawi,�Maroko,�Namibie,�

Niger,�Palau,�Papua,�Rovníková�Guinea,�Rusko,�Saúdská�Arábie,�Spojené�arabské�emiráty,�Súdán,�

Sýrie,�Tanzanie,�TchajVwan,�Togo,�Turkmenistán,�Uzbekistán,�USA�a�Zambie.�

�

EU�rovněž�učinila�po�celém�světě�řadu�veřejných�prohlášení�na�téma�trestu�smrti,�mnohá�z�nichž�se�

týkala�(bezprostředně�hrozících)�poprav�nezletilých�osob�v�Íránu.�V�květnu�roku�2008�vyjádřila�EU�

politování�nad�opětovným�zahájením�poprav�v�USA�v�návaznosti�na�rozhodnutí�Nejvyššího�soudu�

USA� ve� věci� Baze� vs.� Rees� a� naléhavě� vyzvala,� aby� bylo� v� celých� Spojených� státech� okamžitě�

znovuzavedeno� faktické� moratorium� na� uplatňování� trestu� smrti� .� EU� rovněž� uvítala� pozitivní�

události,� například� zrušení� trestu� smrti� v� Uzbekistánu� dne� 1.� ledna� 2008� nebo� formální� zrušení�

trestu�smrti�ve�státě�USA�New�Jersey,�k�němuž�došlo�v�prosinci�roku�2007.�

�

Dne� 18.� prosince� 2007� byla� plenárním� zasedáním� Valného� shromáždění� OSN� přijata� rezoluce�

o�moratoriu�na�uplatňování� trestu� smrti,�přičemž�104�zemí�hlasovalo�pro� rezoluci,�54�proti,�29�se�

zdrželo� a� pět� zemí� se� hlasování� nezúčastnilo.� Na� sestavení� této� rezoluce� se� společně� podílela�

meziregionální� koalice� členů� OSN,� jejímiž� členy� bylo� Portugalsko� vystupující� jménem� EU� 27�

a�devět�dalších�členských�států�OSN,�a� společně� ji�předložilo�87�členských�států�OSN�poté,� co� ji�

nejdříve� přijal� Třetí� výbor� Valného� shromáždění� OSN.� Rezoluce� Valného� shromáždění� OSN�

představuje� vyvrcholení� dlouhodobého� úsilí� EU� na� půdě� OSN� zaměřeného� proti� trestu� smrti�

a�historický�úspěch�v�tomto�boji.�

�
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Třebaže� Evropský� den� proti� trestu� smrti� původně� navrhla� Komise� a� podpořil� jej� Evropský�

parlament,�byl�formálně�vyhlášen�pouze�Radou�Evropy,�a�to�u�příležitosti�mezinárodní�konference�

proti� trestu� smrti,� která� se� uskutečnila� v� Lisabonu� dne� 9.� října� 2007� a� uspořádalo� ji� portugalské�

předsednictví�EU,�Evropská�komise�a�Rada�Evropy.�V�prosinci�roku�2007�rozhodla�Rada�Evropské�

unie,�že�se�počínaje�dnem�10.�října�2008�připojí�k�oslavám�tohoto�evropského�dne52.�

�

Podle� zprávy� Amnesty� International� za� rok� 2007� bylo� v� roce� 2007� ve� 24� zemích� popraveno�

přinejmenším� 1�252� osob� a� nejméně� 3�347� osob� v� 51� zemích� bylo� k� trestu� smrti� odsouzeno.�

88�procent�z�celkového�počtu�poprav,�o�nichž�existují� informace,�se�v�uvedeném�roce�uskutečnilo�

v�pěti�zemích:�v�Číně�(alespoň�470),�v�Íránu�(alespoň�317),�Saudské�Arábii�(alespoň�143),�Pákistánu�

(alespoň�135)�a�v�USA�(42).��

�

EU�vítá,� že�46� ze�47� členských� států�Rady�Evropy� ratifikovalo�protokol� č.� 6�k�Evropské�úmluvě�

o�lidských� právech� týkající� se� zrušení� trestu� smrti.� Ruská� federace� dosud,� více� než� 10� let� po�

přistoupení�k�Radě�Evropy,�protokol�č.�6�neratifikovala.�Pokud�jde�o�protokol�č.�13,�který�zakazuje�

trest� smrti� za� všech� okolností� včetně� války,� ratifikovalo� jej� doposud� 40� členských� států� Rady�

Evropy,�z�toho�23�členských�států�EU.�Tento�protokol�byl�podepsán�dalšími�čtyřmi�členskými�státy�

EU.� Ze� členských� států� Rady� Evropy� tento� protokol� dosud� nepodepsaly� pouze� Ázerbájdžán�

a�Rusko.��

�

K�pozitivním�událostem�v�průběhu�období,�jemuž�je�věnována�tato�zpráva,�lze�uvést,�že�v�listopadu�

roku� 2007� zrušily� trest� smrti� za� veškeré� trestné� činy� Cookovy� ostrovy� a� v� lednu� roku� 2008�

Uzbekistán.�V�prosinci�roku�2007�zrušil�trest�smrti�rovněž�stát�New�Jersey�v�USA.�

�

Projekty�financované�EU�

�

Z� Evropského� nástroje� pro� demokracii� a� lidská� práva� je� podporován� projekt� italské� organizace�

Communità� di� San�Egidio,� která� na� celosvětové� úrovni� bojuje� proti� trestu� smrti.� Zaměřuje� se� na�

vzdělávací�a�osvětovou�kampaň�ve�dvou�oblastech�světa,�v� subsaharské�Africe�a�ve�Střední�Asii,�

zejména�prostřednictvím�podpory�organizací�občanské�společnosti.��

�������������������������������������������������
52�� Seznam�dní�Evropské�unie�/�mezinárodních�dní�v�oblasti�lidských�práv�viz�v�příloze�II.�
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K�činnostem�v�rámci�projektu�patří:�

•� organizace�výročních�konferencí�„Afrika�pro�život“,�v�jejichž�rámci�se�setkávají�ministři�

spravedlnosti�afrických�zemí�s�cílem�jednat�o�zrušení�trestu�smrti.�

•� „Města�pro�život“,�osvětová�kampaň,�která�probíhá�ve�35�městech�na�celém�světě�

dne�30.�listopadu�(ve�stejný�den�jsou�na�celém�světě�osvětlovány�pamětihodnosti).��

•� Různé�vzdělávací�programy�zaměřené�na�mladé�lidi,�vedoucí�představitele�a�tvůrce�

rozhodnutí�v�oblasti�demokracie�a�lidských�práv.�

•� Zřizování�stálých�workshopů�a�rozvoj�místních�strategií,�jakož�i�vytváření�skupin�odborníků�

zabývajících�se�oblastí�trestu�smrti.�

•� Vytvoření�skupiny�lidí,�kteří�navštěvují�vězně�v�celách�smrti.�

•� Vytváření�regionálních�sítí.�

•� Posilování�úlohy�organizací�občanské�společnosti.�

�

4.2.� Mučení�a�jiné�kruté,�nelidské�či�ponižující�zacházení�nebo�trestání�

�

V� souladu� s� obecnými� zásadami� EU� proti� mučení� přijatými� Radou� v� dubnu� roku� 2001�

a�aktualizovanými�v�roce�200853�pokračuje�EU�ve�své�vedoucí�úloze�a�ve�své�celosvětové�činnosti�

zaměřené�na�boj�proti�mučení�a� jiným�formám�špatného�zacházení� iniciativami�na�mezinárodních�

fórech,� dvoustrannými� demaršemi� vůči� třetím� zemím� a� značnou� podporou� projektů� občanské�

společnosti� v� dané� oblasti54.� EU� rovněž� provedla� rozsáhlý� přezkum�uplatňování� těchto� obecných�

zásad.�

�

Činnost�EU�na�úrovni�OS��a�se�třetími�zeměmi�

�

V�průběhu�62.�zasedání�Valného�shromáždění�OS��podpořily�členské�státy�EU�rezoluci�o�mučení�

a�jiném�krutém,�nelidském�či�ponižujícím�zacházení�nebo�trestání,�která�byla�přijata�konsensem55.�

V�prohlášeních� na� zasedání� Valného� shromáždění� OSN� EU� opětovně� zdůraznila� absolutní� zákaz�

mučení�a�jiných�forem�špatného�zacházení�v�mezinárodním�právu�a�zdůraznila�své�znepokojení�nad�

používáním�mučení�v�některých�zemích�a�regionech.��

�

�������������������������������������������������
53� http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/8590.cs08.pdf�
54� http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/torture/index.htm�
55� Viz�rezoluci�Valného�shromáždění�OSN�62/148�na�http://www.un.org/ga/62/resolutions.shtml�
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Členské�státy�EU�rovněž�spoluiniciovaly�rezoluci�o�mučení�a�špatném�zacházení�na�zasedání�Rady�

pro� lidská� práva� v� červnu� roku� 2008,� v� níž� se� mimo� jiné� o� další� tři� roky� prodloužil� mandát�

zvláštního�zpravodaje�OSN�pro�otázky�mučení�56.��

�

Ve� svém� výročním� prohlášení� u� příležitosti� Mezinárodního� dne� podpory� obětí� mučení� dne�

26.�června� 2008� Evropská� unie� zdůraznila,� že� přikládá� prvořadý� význam� vymýcení� mučení�

v�celosvětovém�měřítku�a�plné�rehabilitaci�obětí�mučení,�a�znovu�odsoudila�veškeré�kroky�vedoucí�

k� legalizaci� nebo� povolení�mučení� a� dalších� forem� špatného� zacházení.� EU� zdůraznila,� že� v� boji�

proti�mučení�a�v�podpoře�obětí�přikládá�velký�význam�zejména�úloze�Organizace�spojených�národů�

a� zdůraznila� svoji� podporu� zvláštnímu� zpravodaji� OSN� pro� otázky� mučení,� Úřadu� vysoké�

komisařky�OSN�pro�lidská�práva,�Výboru�OSN�proti�mučení,�Podvýboru�pro�předcházení�mučení,�

Dobrovolnému�fondu�OSN�pro�oběti�mučení�i�dalším�mechanismům,�jež�v�této�oblasti�představují�

cenný�přínos,�jako�jsou�Evropský�výbor�Rady�Evropy�pro�zabránění�mučení57.�EU�rovněž�uvítala,�

že�Guatemala� v� průběhu�minulého� roku� ratifikovala�Opční� protokol� k�Mezinárodní� úmluvě� proti�

mučení�a�jinému�krutému,�nelidskému�či�ponižujícímu�zacházení�nebo�trestání�(OPCAT),�a�vyzvala�

všechny� státy,� aby� tento� opční� protokol� podepsaly� a� ratifikovaly.� V� současnosti� existuje� 61�

signatářů� a� 35� smluvních� stran� opčního� protokolu� úmluvy,� přičemž� 9� členských� států� EU� je�

smluvními�stranami�a�ve�12�členských�státech�probíhá�proces�ratifikace�tohoto�protokolu58.�

�

Kampaň,� jejímž� cílem� bylo� zvýšit� povědomí� veřejnosti� o� činnostech� v� oblasti� boje� proti�mučení�

a�dalším�formám�špatného�zacházení�financovaných�ES,�vyvrcholila�mezinárodním�dnem�v�červnu�

roku�2008,�kdy�delegace�Evropské�komise�uspořádaly�akce�ve�více�než�70�zemích.��

�

Síť� parlamentních� výborů� Evropské� unie� zaměřených� na� lidská� práva� uspořádala�

dne�25.�června� 2008� v� Evropském� parlamentu� své� první� zasedání,� na� němž� se� za� přítomnosti�

Manfreda�Nowaka,�zvláštního�zástupce�OSN�pro�otázky�mučení,�zaměřila�především�na�boj�proti�

mučení.59�

�

�������������������������������������������������
56� Viz�rezoluci�Rady�pro�lidská�práva�8/8�na�http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/�
57� Příslušné�orgány�OSN,�viz�http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/;�Evropský�výbor�pro�

zabránění�mučení�viz�http://www.cpt.coe.int/�
58� http://www2.ohchr.org/english/bodies/ratification/9.htm�
59�� Viz�rovněž�kapitolu�3,�Činnost�Evropského�parlamentu�v�oblasti�lidských�práv.�
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EU�v�souladu�s�obecnými�zásadami�EU�proti�mučení�i�nadále�aktivně�upozorňuje�prostřednictvím�

politického� dialogu� a�demarší� třetí� země� na� své� obavy� v� souvislosti� s� mučením.� Cílem� těchto�

kontaktů� –� ať� už� utajovaných� nebo� veřejných� –� je� řešit� jak� otázky�mučení� a� jednotlivé� případy�

vztahující� se� ke� konkrétním� zemím,� tak� i� obecnější� otázky.� V� průběhu� hodnoceného� období�

dokončila� EU� svoji� politiku� systematického� předkládání� otázky� mučení� všem� zemím� v� rámci�

„Akčního�plánu� týkajícího�se�mučení�na�celém�světě“�a�nadále�se�zabývala� jednotlivými�případy.�

S�cílem� usnadnit� informovaný� dialog� EU� systematicky� pokračovala� v� pravidelném� podávání�

důvěrných� zpráv� o� lidských� právech,� včetně� zpráv� o� mučení,� prostřednictvím� vedoucích� misí�

v�třetích�zemích�a�poskytla�vedoucím�misí�kontrolní�seznam,�který�má�sloužit�jako�pevný�základ�pro�

předkládání�této�otázky�v�politickém�dialogu.�

�

Přezkum�činnosti�EU�

�

V�dubnu�roku�2008�dokončila�EU�proces�zhodnocení� své�činnosti�vykonané�od� ledna�roku�2005�

do�prosince�roku�2007,�při�níž�se�řídila�obecnými�zásadami�EU�proti�mučení�Toto�hodnocení,�které�

bylo� zveřejněno� (viz� http://www.consilium.europa.eu/),� obsahuje� celou� řadu� klíčových� zjištění�

a�doporučení.�Mimo�jiné�se�v�něm�dochází�k�závěru,�že�EU�musí�vytvořit�účinnější�a�integrovanější�

přístup�k�předcházení�mučení,�například�důslednějším�upozorňováním�třetích�zemí�na�tuto�otázku,�

posilováním�spolupráce�s�OSN�a�regionálními�mechanismy,�zintenzivněním�úsilí�v�oblasti�veřejné�

diplomacie� a� zajištěním� soudržnosti� mezi� vnějšími� a� vnitřními� politikami� a� činností� při� řešení�

otázek� spojených� s�mučením� (například� pokud� jde� o� ratifikaci� opčního� protokolu� k� úmluvě� proti�

mučení�a�o�podporu�Dobrovolného� fondu�OSN).�EU�rovněž�přijala�„prováděcí�opatření“,�v�nichž�

jsou� uvedeny� obecné� zásady� týkající� se� misí� EU� a� delegací� Komise,� pokud� jde� o� uplatňování�

obecných� zásad� EU� proti� mučení� ve� třetích� zemích,� jakož� i� revidované� (aktualizované)� znění�

obecných� zásad.� Na� základě� tohoto� procesu� přezkumu� přijala� Rada� v� dubnu� roku� 2008� závěry�

o�přezkumu�obecných�zásad�EU�týkajících�se�mučení60.��

�

�������������������������������������������������
60� http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/gena/100227.pdf�
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�ařízení�ES�o�prostředcích,�které�by�mohly�být�použity�k�mučení�

�

Úloha� obchodu,� zejména� se� zbožím� používaným� při� mučení,� EU� zásadním� způsobem�

znepokojuje.� Obecné� zásady� EU� proti� mučení� zavazují� EU� k� tomu,� aby� předcházela� používání�

a�výrobě�prostředků�určených�k�mučení�nebo�jinému�krutému,�nelidskému�či�ponižujícímu�zacházení�

nebo�trestání,�jakož�i�obchodování�s�nimi.�V�plnění�tohoto�závazku�nyní�bylo�dosaženo�významného�

pokroku,� když� dne� 30.�července� 2006� vstoupilo� v� platnost� nařízení� ES� o� obchodování� se� zbožím,�

které�by�mohlo�být�použito�pro�trest�smrti�nebo�mučení61,�v�němž�se�zakazuje�vývoz�a�dovoz�zboží,�

jehož�jediným�praktickým�použitím�je�provedení�trestu�smrti�nebo�mučení�nebo�jiné�kruté,�nelidské�

či�ponižující�zacházení�nebo�trestání.�Vývoz�zboží,�které�by�mohlo�být�použito�pro�tyto�účely,�rovněž�

podléhá�povolení�ze�strany�orgánů�členských�států�EU.�Členské�státy�mají�zveřejňovat�v�souvislosti�

s�tímto� nařízením� každoroční� zprávy� o� činnosti.� EU� doufá,� že� podobné� právní� předpisy� zavedou�

i�další�státy.�

Komise�financovala�rozsáhlý�projekt,�jehož�cílem�bylo�ověřit�prosazování�tohoto�nařízení,�pokud�jde�

o�boj�proti�výrobě�prostředků,�které�by�mohly�být�použity�k�mučení,�a�o�obchodování�s�nimi.�Tato�

práce� umožnila� zjistit� více� než� 16� 000� firem� nebo� společností,� které� se� tímto� obchodem�zabývají.�

Navíc�bylo�sepsáno�více�než�6�000�různých�typů�prostředků,�které�by�mohly�být�použity�k�mučení.�

�

�������������������������������������������������
61� Nařízení�Rady�(ES)�č.�1236/2005�ze�dne�27.�června�2005�o�obchodování�s�některým�zbožím,�

které�by�mohlo�být�použito�pro�trest�smrti,�mučení�nebo�jiné�kruté,�nelidské�či�ponižující�
zacházení�nebo�trestání�(Úř.�věst.�L�200,�30.7.2005,�s.�1).�
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�

Členské�státy�EU�pod�mezinárodním�a�regionálním�dohledem�

�

Členské�státy�EU�jsou,�pokud�jde�o�jejich�soulad�s�mezinárodními�a�regionálními�nástroji�v�oblasti�

mučení�a�špatného�zacházení,�pod�mezinárodním�a�regionálním�dohledem:�

�

•� prostřednictvím� mechanismů� pro� podávání� stížností� jednotlivců� podle� mezinárodních� smluv�

včetně� Úmluvy� OS�� proti� mučení,� Mezinárodního� paktu� o� občanských� a� politických�

právech�a�Evropské�úmluvy�o�lidských�právech;��

•� dodržováním�požadavku�na�pravidelné�podávání�zpráv�OSN�podle�Úmluvy�OS��proti�mučení�

a�prověřování� ze� strany� Výboru� OS�� proti� mučení.� V� průběhu� hodnoceného� období�

prověřoval�Výbor�proti�mučení�(na�svém�39.�a�40.�zasedání)�čtyři�členské�státy�Evropské�unie�–�

Estonsko,�Lotyšsko,�Portugalsko�a�Švédsko.�

•� prostřednictvím� návštěv� zvláštního� zpravodaje� OS�� pro� otázky� mučení.� V� průběhu�

hodnoceného�období�navštívil�zpravodaj�v�květnu�roku�2008�Dánsko.��

•� prostřednictvím�návštěv�Evropského�výboru�Rady�Evropy�pro�zabránění�mučení.�V�průběhu�

hodnoceného�období�navštívil�Evropský�výbor�pro�zabránění�mučení�těchto�10�členských�států�

EU:� Českou� republiku,� Dánsko,� Finsko,� Litvu,� Lotyšsko,� Kypr,�Maltu,� Portugalsko,� Spojené�

království�a�Španělsko�.��

�



�

14146/1/08�REV�1� � jpe/JPE/mho� 59�
� DG�E�HR� �LIMITE� CS�

Podpora�projektů�zaměřených�na�předcházení�mučení�a�rehabilitaci�

�

Předcházení�mučení� a� rehabilitace� obětí�mučení� je� i� nadále� hlavní� prioritou� financování� v� rámci�

evropského�nástroje�pro�demokracii�a�lidská�práva�(EIDHR)62.�Na�období�let�2007�až�2010�bylo�po�

celém� světě� na� podporu� projektů� občanské� společnosti� v� této� oblasti� vyčleněno�44�milionů�EUR�

(11�milionů�EUR�ročně)�v�rámci�vyhrazené�dvouleté�výzvy�EIDHR�k�předkládání�návrhů�(výzva�na�

léta�2007�a�2008�v�celkové�výši�22�milionů�EUR� je�v� současné�době�v�konečné� fázi�výběrového�

řízení).� Evropský� nástroj� pro� demokracii� a� lidská� práva� tak� představuje� hlavní� zdroj� financování�

rehabilitace�obětí�mučení�a�předcházení�mučení�na�celém�světě.�Témata�vybraná�pro�podporu�mají�

posilovat�politiku�EU:�například�zvyšování�povědomí�o�opčním�protokolu�k�úmluvě�proti�mučení,�

vyšetřování� dodávek� technologií� pro� mučení� a� podpora� rehabilitace� obětí� mučení.� Na� konci�

hodnoceného�období�podporovala�EIDHR�činnosti�v�oblasti�rehabilitace�obětí�mučení�a�předcházení�

mučení�v�38,�respektive�v�31�zemích�po�celém�světě.��

�

�������������������������������������������������
62� Viz�informační�a�komunikační�kampaň�k�projektům�financovaným�z�evropského�nástroje�pro�

demokracii�a�lidská�práva,�kterou�provedla�Evropská�komise�(EuropeAid)�u�příležitosti�
mezinárodního�dne�proti�mučení:�
http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/eidhr/tortureVisVunacceptable/index_en.htm�
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Případové�studie�EIDHR:�podpora�nevládních�organizací�na�celém�světě�

v�jejich�boji�proti�mučení�

�

Pokrok�v�boji�proti�beztrestnosti�osob�dopouštějících�se�mučení�–�Sierra�Leone�(2003�až�2006)�

Podle� rozhodnutí� odvolací� komory� Zvláštního� soudu� pro� Sierru� Leone� už� nebude� osobám�

dopouštějícím� se� mučení� udělována� amnestie.� Toto� zásadní� rozhodnutí� je� výsledkem� projektu�

financovaného� EIDHR.� Toto� rozhodnutí� představuje� důležitý� precedens� pro� všechny� další�

mezinárodní�trestní�soudní�pravomoci�zabývající�se�beztrestností�osob�dopouštějících�se�mučení.�

Koordinátor�projektu:�The�Redress�Trust�–�www.redress.org��

�

Usnadnění�zpracovávání�stížností�obětí�(2003�až�2006)�

Projekt�EIDHR�umožnil�usnadnit�zpracovávání�stížností�předkládaných�oběťmi�mučení�a�špatného�

zacházení.�Konkrétní�výsledek� tohoto�projektu� je�možné�vidět�ve� sbírce�koncipované� jako�právní�

průvodce,� kde� je� uvedena� praxe,� postupy� a� judikatura� hlavních�mezinárodních� systémů� v� oblasti�

lidských� práv.� Tato� jedinečná� referenční� učební� pomůcka� je� dostupná� na� internetu� v� celé� řadě�

jazyků.��

Koordinátor�projektu:�Světová�organizace�proti�mučení�–�www.omct.org�

�

Podpora�rehabilitace�obětí�mučení�–�Latinská�Amerika�(2002�až�2004)�

Tento�projekt�pomáhal�obětem�sociálního�a�společenského�násilí�v�Latinské�Americe,�což�v�zemích�

Latinské� Ameriky� výraznou� měrou� přispělo� k� úspěchu� procesu� národního� usmíření.� Provádění�

projektu�EIDHR�bylo�možné�díky�společnému�úsilí�sítě�více�než�60�organizací�působících�v�oblasti�

lidských� práv,� které� prováděly� kampaně.� Projekt� zejména� umožnil� pomáhat� obětem� znovu� získat�

psychické�a�tělesné�zdraví�a�zlepšit�kvalitu�svého�života.�Rovněž�umožnil�zvýšit�veřejné�povědomí�

o�porušování�lidských�práv.�

Koordinátor�projektu:�Coordinadora�Nacional�de�Derechos�Humanos�–�www.dhperu.org��

�
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4.3.� Práva�dítěte�

�

V�prosinci�roku�2007�přijala�Rada�nové�obecné�zásady�Evropské�unie�týkající�se�práv�dítěte.�Cílem�

těchto� obecných� zásad� je� prosazovat� na� celém� světě� práva� dítěte,� zejména� urychlením� provádění�

Úmluvy�OSN�o�právech�dítěte�a�jejích�dvou�opčních�protokolů�týkajících�účasti�dětí�v�ozbrojených�

konfliktech� a� prodávání� dětí,� dětské� prostituce� a� dětské� pornografie� a� zajištěním� toho,� že� budou�

práva� dítěte� zohledňována� ve� všech� vnějších� činnostech� EU,� včetně� politického� dialogu� EU� se�

třetími�zeměmi.�Jako�prioritní�oblast�na�první�dva�roky�uplatňování�obecných�zásad�byly�vybrány�

„Veškeré�formy�násilí�vůči�dětem“.�Prováděcí�strategie�podrobně�popisuje,� jakým�způsobem�má�

EU�prosazovat�práva�dítěte�na�dvoustranné�a�mnohostranné�úrovni.63�

�

Podle�obecných�zásad�má�EU�při�prosazování�práv�dítěte�v�rámci�svých�vnějších�vztahů�k�dispozici�

celou� řadu� nástrojů.� Příležitostí� prosadit� ratifikaci� a� účinné� uplatňování� příslušných�

mezinárodních�nástrojů�je�politický�dialog.�V�reakci�na�porušování�práv�dívěte�je�také�možné�vydat�

demarše.� Práva� dítěte� by� se� měla� více� zohlednit� i� při� dvoustranné� a� mnohostranné� spolupráci,�

například� v�programech� humanitární� pomoci� nebo� při� obchodních� jednáních.� K� lepšímu�

prosazování� práv� dítěte� by� měla� napomoci� v� neposlední� řadě� i� intenzivnější� spolupráce�

s�mezinárodními�organizacemi�a�občanskou�společností.��

�

Obecné� zásady� byly� navrženy� během� německého� předsednictví� a� přijaty� během� předsednictví�

portugalského�(2007),�zatímco�slovinské�předsednictví�(leden�až�červen�roku�2008)�se�zaměřilo�na�

zahájení�uplatňování�těchto�obecných�zásad.�Členské�státy�vybraly�deset�prioritních�zemí,�pro�něž�

byly� vypracovány� prováděcí� strategie� přiměřené� místním� poměrům.� Země� byly� vybrány� v� úzké�

spolupráci� s� Výzkumným� centrem� dítěte� UNICEF� a� příslušnými� nevládními� organizacemi.� Tyto�

strategie� budou� během� francouzského� předsednictví� zaslány� vedoucím� misí� k� vyjádření� a� začne�

jejich�provádění.�

�

�������������������������������������������������
63�Viz�přílohu�I�Obecných�zásad�EU�týkajících�se�práv�dítěte.�Veškeré�obecné�zásady�jsou�dostupné�

na�této�adrese:�
http://consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?lang=en&id=822&mode=g&name=�
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Práva�dítěte� jsou�nedílnou�součástí� lidských�práv,�která�musí�EU�a�její�členské�státy�dodržovat�na�

základě�úmluv�a�dalších�mezinárodních�a�evropských�nástrojů,�jako�je�například�Úmluva�Spojených�

národů�o�právech�dítěte�a�její�dva�opční�protokoly�nebo�Evropská�úmluva�o�lidských�právech.�EU�

a�její�členské�státy�přijaly�pevný�závazek,�že�budou�dodržovat�rozvojové�cíle�tisíciletí.�

�

Od�zemí�kandidujících�na�přistoupení�k�Evropské�unii�(v�současné�době�jsou�to�Chorvatsko,�Bývalá�

jugoslávská�republika�Makedonie�a�Turecko)�a�potenciálních�kandidátských�zemí�(Albánie,�Bosna�

a�Hercegovina,�Černá�Hora,�Srbsko�a�Kosovo64)�se�požaduje�mimo�jiné�i�to,�aby�dodržovaly�lidská�

práva.�K�nim�patří� také� práva� dítěte,� která� jsou� nedílnou� součástí� společných� evropských� hodnot�

uvedených�v� článku�24�Listiny� základních� práv�Evropské� unie.65�Komise� ve� zprávách� každý� rok�

hodnotí�pokrok,�jehož�kandidátské�země�a�potenciální�kandidátské�země�dosáhly.�Pokud�jde�o�rok�

2007,� tyto� zprávy� se� zmiňují� například� o� špatném� zacházení� s� dětmi� umístěnými� do� ústavů�

(Chorvatsko),�o�dětské�práci� (Turecko,�Albánie),�o�pomalém�provádění�akčního�plánu�na�ochranu�

práv� dítěte� (Bývalá� jugoslávská� republika� Makedonie),� o� domácím� násilí� (Srbsko)� nebo�

nedostatečných�mechanismech�na�ochranu�dětí�před�násilím,�dětskou�prací�a�obchodování�s�dětmi�

(Kosovo),�o�sociální�ochraně�(Bosna�a�Hercegovina)�a�o�nedostatku�kapacit,�pokud�jde�o�provádění�

právních�předpisů�z�oblasti�práv�dítěte�v�Černé�hoře.�

�

V�březnu� roku� 2008�byl� v� rámci� nástroje�Evropské�Komise�TAIEX� (technická� pomoc� a� výměna�

informací)� uspořádán� v� Turecku� seminář� o� právech� dítěte.� Seminář� byl� úspěšný,� nicméně� se�

ukázalo,�kolik�práce�ještě�zbývá�vykonat.�

�

Otázka� práv� dítěte� byla� předložena� na� konzultacích,� které� koná� EU� dvakrát� ročně� se� zeměmi�

kandidujícími�na�přistoupení.�To�poskytuje�oběma�stranám�příležitost�sladit�své�názory�a�posílit�tak�

v�této�oblasti�svoji�spolupráci�v�OSN.�

�

�������������������������������������������������
64� Podle�Rezoluce�Rady�bezpečnosti�OSN�č.�1244�
65�Úř.�věst�C�303,�14.12.2007,�s.�1.�
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Evropská� unie� usiluje� o� prosazování� práv� dítěte� v� rámci�SZBP,� zejména� v�Organizaci� spojených�

národů�a�ve�svých�vztazích�se�třetími�zeměmi.�Na�62.�zasedání�Valného�shromáždění�Organizace�

spojených�národů�byl�na�základě� rezoluce�o�právech�dítěte,�k�níž�dala�podnět�Evropská�unie�ve�

spolupráci� se� skupinou� zemí� z� Latinské� Ameriky� a� karibské� oblasti,� zřízen� mandát� zvláštního�

zástupce� generálního� tajemníka�OS�� v� oblasti� násilí� proti� dětem,� jehož� úkolem� je� prosazovat�

předcházení� všem� formám� násilí� vůči� dětem� a� jejich� vymýcení.� Za� tímto� účelem� bude� zvláštní�

zástupce� spolupracovat� s� orgány,�mechanismy,� fondy� a� programy�Organizace� spojených� národů,�

s�občanskou� společností,� se� soukromým� sektorem� a� členskými� státy� a� předloží� výroční� zprávu�

Valnému�shromáždění�OSN,�Radě�pro�lidská�práva�a�Ekonomické�a�sociální�radě.�Na�konci�období,�

k� němuž� se� vztahuje� tato� zpráva,� se� OSN� zabývalo� praktickými� otázkami� (například� návrhem�

mandátu)�týkajícími�se�nominace�zvláštního�zástupce�generálního�tajemníka�OSN.�

�

V� návaznosti� na� sdělení� Komise� „Zvláštní� místo� pro� děti� v� rámci� vnější� činnosti� EU“� z� února�

roku�2008�přijala�Rada�v�květnu�závěry�o�prosazování�a�ochraně�práv�dítěte�v� rámci�vnější�

činnosti�Evropské� unie� –� rozvojový� a� humanitární� aspekt.� Tyto� závěry� vyzývají� EU� k� přijetí�

souhrnného� a� integrovaného�přístupu� k� právům�dítěte� s� použitím�veškerých�dostupných�nástrojů,�

jako�je�politický�dialog,�obchodní� jednání,�rozvojová�spolupráce,�humanitární�pomoc�a�činnost�na�

mnohostranných�fórech.�Zvláštní�důraz�se�klade�na�boj�proti�nejhorším�formám�dětské�práce�včetně�

zaměření�na�obchodní�nástroje.�Rada�požádala�Komisi,�aby�analyzovala�dopad�pozitivních�pobídek�

na� prodej� výrobků,� které� byly� vyrobeny� bez� použití� dětské� práce,� a� aby� v� souladu� se� závazky�

v�rámci�WTO�přezkoumala�možnost�dalších�opatření,�včetně�opatření�týkajících�se�trhu,�pokud�jde�

o�výrobky,�které�byly�vyrobeny�za�použití�nejhorších�forem�dětské�práce.��

�

�V�souvislosti� s� humanitární� pomocí� EU� věnuje� zvláštní� pozornost� situaci� dětí� postižených�

ozbrojenými�konflikty,�zejména�dětí,�které� jsou�oběťmi�najímání�do�ozbrojených�sil�nebo�skupin,�

oběťmi�sexuálního�násilí,�a�dětí�ohrožených�HIV/AIDS.�

�



�

14146/1/08�REV�1� � jpe/JPE/mho� 64�
� DG�E�HR� �LIMITE� CS�

V�rámci�tematického�programu�„Investování�do�lidí“�zahájila�Komise�na�počátku�roku�2008�výzvu�

k� předkládání� návrhů� na� projekty� nevládních� organizací,� které� se� týkají� dětí� postižených�

ozbrojenými�konflikty�a�obchodování�s�dětmi.�Cílem�těchto�výzev�k�předkládání�návrhů�je�podpora�

činností� a� osvědčených� postupů,� jejichž� cílem� je� omezit� počet� dětí� najímaných� do� ozbrojených�

skupin�a�zlepšit�schopnost�občanské�společnosti�prosazovat�politiky�zaměřené�proti�zneužívání�dětí�

v�ozbrojených�konfliktech,� jakož� i�podpora�činnosti�a�osvědčených�postupů�vedoucích�k�omezení�

obchodování�s�dětmi.�

�

Za�účelem�provádění�závazků�obsažených�ve�sdělení�„Směrem�ke�strategii�EU�o�právech�dítěte“66�

z�roku� 2006,� podepsala�Komise� na� konci� roku� 2007� smlouvu� s�UNICEF,� která� zahrnuje� aktivity�

v�oblasti� odborné�přípravy� a� zpracování� celé� řady� praktických�nástrojů� (obecné� zásady,�kontrolní�

seznamy�atd.),�které�může�používat�EU,�jiné�mezinárodní�organizace,�dárcovské�a�partnerské�vlády�

i�další�orgány�zapojené�do�ochrany�a�prosazování�práv�dítěte.�

�

4.4.� Děti�v�ozbrojených�konfliktech�

�

Evropská�unie�přijala�v�roce�2003�obecné�zásady�týkající�se�dětí�a�ozbrojených�konfliktů,�které�

doplnila�v� roce�2005�akčním�plánem.�V�roce�2008�byl�proveden�přezkum�těchto�obecných�zásad,�

který�vedl�k�přijetí� jejich�aktualizovaného�znění�dne�16.�června�2008.�Byl� rozšířen�seznam�zemí,�

kde�je�třeba�učinit�ze�strany�EU�prioritní�opatření,�takže�nyní�obsahuje�šest�nových�oblastí�zájmu:�

Izrael,�okupovaná�palestinská�území,�Haiti,�Libanon,�Čad�a�Irák.��

�

Za�účelem�lepšího�uplatňování� těchto�obecných�zásad�EU�dala�velvyslancům�pokyn�k�navržení�

individuálních�strategií�s�ohledem�na�oněch�13�prioritních�zemí,�k�poskytování�informací�týkajících�

se�šesti�tematických�otázek�stanovených�v�obecných�zásadách�(nábor,�zabíjení�a�těžké�ubližování�na�

těle,�útoky�na�školy�a�nemocnice,�zadržování�humanitární�pomoci,�sexuální�násilí�a�násilí�páchané�

na�základě�příslušnosti�k�pohlaví�a�znásilnění�a�zneužívání)�a�k�navrhování�činností�na�uplatňování�

obecných�zásad�v�šesti�nových�oblastech�zájmu.��

�

�������������������������������������������������
66� KOM(2006)�367�v�konečném�znění.�
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V�červnu�roku�2008�přijala�EU�revidovaný�kontrolní�seznam,�jehož�cílem�je�začlenit�ochranu�dětí�

ohrožených�ozbrojenými�konflikty�do�operací�EBOP.�Na�základě� tohoto�kontrolního� seznamu�by�

součástí� každé� operace�EBOP�měl� být� odborník� odpovědný� za� otázky� lidských� práv,� zejména� za�

otázky� týkající� se� dětí� ohrožených� ozbrojenými� konflikty.� Jak� bylo� zdůrazněno� v� závěrech�Rady�

z�května�roku�200867,� tento�aspekt�se�bude�ve�všech�misích�EBOP�monitorovat�a�budou�se�o�něm�

pravidelně�podávat�zprávy.��

�

Slovinské�předsednictví�uspořádalo�v�dubnu�roku�2008�konferenci�na�téma�„Zvyšování�dopadu�na�

místě� –� spolupráce� nevládních� organizací� a� EU� v� tematické� oblasti� týkající� se� dětí� postižených�

ozbrojeným� konfliktem“.� Tato� konference� poskytla� platformu� pro� zásadní� jednání� se�

zainteresovanými�nevládními� organizacemi� o� uplatňování� obecných� zásad� EU� týkajících� se� dětí�

a�ozbrojených� konfliktů� a� pro� přezkum� „kontrolního� seznamu� pro� začlenění� ochrany� dětí�

postižených�ozbrojenými�konflikty�do�operací�EBOP“.��

�

Slovinské�předsednictví�zadalo�vypracování�studie�nazvané�„Posilování�reakce�EU,�pokud�jde�o�děti�

postižené� ozbrojenými� konflikty“,� za� účelem� lepšího� začleňování� práv� dětí� postižených�

ozbrojenými� konflikty� do� rozvojové� politiky�EU�a� za� účelem�programování� a� posílení� rozvojové�

politiky�EU�v�této�oblasti.�

�

Dne� 19.� června� 2008� přijala� Evropská� Rada� závěry� o� právech� dítěte,� a� zejména� o� dětech�

a�ozbrojených� konfliktech.� Rada� vyzvala� Komisi� a� členské� státy,� aby� pokračovaly� v� zajišťování�

soudržnosti,� doplňkovosti� a� koordinace� politik� a� programů� v� oblasti� lidských� práv,� bezpečnosti�

a�rozvoje� za� účelem� účinného,� udržitelného� a� soudržného� řešení� krátkodobého,� střednědobého�

a�dlouhodobého�dopadu�ozbrojených�konfliktů�na�děti.��

�

EU� se� navíc� rovněž� snažila� posilovat� spolupráci� s� Organizací� spojených� národů,� zejména� se�

zvláštní� zástupkyní� generálního� tajemníka� OSN� pro� otázky� dětí� v� ozbrojených� konfliktech�

Radhikou� Coomaraswamyovou� a� pracovní� skupinou� Rady� bezpečnosti� OSN� pro� otázky� dětí�

a�ozbrojených�konfliktů.�Radhika�Coomaraswamyová�byla�například�v�dubnu�roku�2008�vyzvána,��

aby�informovala�Politický�a�bezpečnostní�výbor�a�Pracovní�skupinu�pro�lidská�práva�o�své�činnosti�

a�o�možnostech�spolupráce�mezi�Organizací�spojených�národů�a�EU.��

�������������������������������������������������
67�� Závěry�Rady�o�prosazování�a�ochraně�práv�dítěte�v�rámci�vnější�činnosti�Evropské�unie�–�

rozvojový�a�humanitární�aspekt�
�
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V�návaznosti� na� pařížskou� konferenci� „Osvoboďte� děti� od� války“� z� února� roku� 2007,� na� níž� se�

zúčastněné� státy� zavázaly� k� boji� proti� fenoménu� dětíVvojáků,� bylo� dne� 16.� ledna� 2008� založeno�

navazující�fórum,�jehož�cílem�je�usnadnit�financování�programů�a�konkrétních�projektů�určených�

na� rehabilitaci� bývalých� dětíVvojáků� tím,� že� spojí� hlavní� dárce,� nevládní� organizace� a� postižené�

země.� Toto� fórum� se� bude� scházet� dvakrát� ročně� v�New�Yorku� a� předsedat�mu� budou� společně�

Francie,�Unicef�a�Úřad�zvláštního�zástupce�OSN�pro�otázky�dětí�a�ozbrojených�konfliktů.��

�

4.5.� Obránci�lidských�práv�

�

Evropská�unie�zastává�názor,�že�pro�zajištění�ochrany�a�prosazování�lidských�práv�na�celém�světě�je�

bezpodmínečně� třeba� mít� aktivní� občanskou� společnost� a� energické� obránce� lidských� práv.�

Z�důvodů�zviditelnění�své�podpory�obráncům�lidských�práv�na�celém�světě�a�posílení�činnosti�EU�

na� jejich� podporu� přijala� Rada� v� červnu� roku� 2004� obecné� zásady� EU� týkající� se� obránců�

lidských� práv,� které� určují� konkrétní� způsoby� jejich� ochrany� i� způsoby,� jak� jim� pomoci.�

Po�počátečním� přezkumu� uplatňování� obecných� zásad� z� roku� 2007� byla� v� roce� 2008� zřízena�

neformální�pracovní�skupina�zabývající�se�obránci�lidských�práv.�Ta�provedla�přezkum�v�polovině�

období,� v� němž� se� zabývala� stavem� provádění�místních� strategií,� a� vybrala� skupinu� 26� pilotních�

zemí,� aby� zjistila� stávající� nedostatky,� stanovila� osvědčené� postupy� a� mohla� pak� zpracovat�

zkušenosti,�z�nichž�by�bylo�možné�čerpat�poučení.�Na�základě�přezkumu�byl�schválen�jakýsi�soubor�

závěrů� a�doporučení.�V� závěrech� se� klade� velký� důraz� především�na� význam�posilování� zapojení�

obránců� lidských� práv� do� uplatňování� obecných� zásad,� doporučuje� se� v� nich� založení� skupin� na�

úrovni� EU� zabývajících� se� lidskými� právy� ve� třetích� zemích,� navrhuje� se� zintenzivnit� úsilí�

o�zvyšování�povědomí�o�těchto�obecných�zásadách�na�místní�úrovni,�přičemž�se�zdůrazňuje,�že�je�

na�pořad� jednání� se� třetími�zeměmi�o� lidských�právech�důležité�zařadit� také� svobodu�sdělovacích�

prostředků.� Dohodlo� se,� že� zjištěné� skutečnosti� by� měly� být� zaslány� místním� předsednictvím.�

Členské� státy� byly� vyzvány,� aby� je� předaly� svým� velvyslanectvím� a� aby� výsledky� projednávaly�

s�organizacemi�občanské�společnosti� a�obránci� lidských�práv,�což�by�posílilo�dialog�mezi�misemi�

EU�a�místními�obránci�lidských�práv.��

�
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Podpora� obránců� lidských� práv� je� již� dlouho� zavedenou� součástí� politiky� vnějších� vztahů� EU�

v�oblasti�lidských�práv�a�zásadním�prvkem�ochrany�svobody�projevu.�Byla�zohledněna�v�obecných�

zásadách�týkajících�se�obránců�lidských�práv,�v�nichž�se�uznává,�že�je�důležité�zajistit�bezpečnost�

obránců� lidských� práv� a� chránit� jejich� práva.� Na� základě� těchto� obecných� zásad� se� EU� rovněž�

umožňuje� v� případě� ohrožených� obránců� lidských� práv� zasáhnout� a� navrhují� se� v� nich� praktické�

prostředky,� jak� obránce� lidských� práv� podporovat� a� jak� jim� pomáhat.� Během� první� poloviny�

roku�2008�projednávala�Pracovní�skupina�Rady�pro�lidská�práva�(COHOM)�otázku�vystavování�víz�

za�účelem�dočasného�přemístění�obránců�lidských�práv,�kterým�hrozí�bezprostřední�nebezpečí�nebo�

nutně�potřebují�vycestovat,�přičemž�záměrem�bylo�jít�ještě�o�kousek�dále�než�iniciativa�německého�

předsednictví� v� roce� 2007� a�zjistit� možnost� rozšíření� nebo� zlepšení� vystavování� víz� obráncům�

lidských�práv.��

�

V�návaznosti�na�kampaň�za�obránkyně� lidských�práv�proběhnuvší�v� roce�2006�EU�nadále�věnuje�

pozornost�situaci�obránkyň�lidských�práv.�Tato�otázka�se�i�nadále�řeší,�např.�s�některými�nevládními�

organizacemi,�a�řeší�ji�i�vedoucí�misí�EU�v�určitých�zemích.�

�

Dne�1.�ledna�2008�vstoupil�v�platnost�evropský�nástroj�pro�demokracii�a�lidská�práva�(EIDHR).�

Jedná�se�o�finanční�a�politický�nástroj,�který�přispívá�k�rozvoji�a�upevňování�demokracie�a�právního�

státu�a�k�dodržování�všech� lidských�práv�a�základních�svobod�ve� třetích�zemích.�Jedním�z�cílů� je�

spolupráce�s�organizacemi�občanské�společnosti�a�mezinárodními�organizacemi�po�celém�světě.�Za�

tímto� účelem� umožňuje� přímé� financování� nevládních� organizací,� aniž� by� byl� nutný� předchozí�

souhlas�hostitelské�vlády.�Tento�evropský�nástroj�se� intenzivně�zaměřuje�na�poskytování�podpory�

a�solidarity�obráncům�lidských�práv.�Byla�zahájena�první�výzva�k�předkládání�návrhů�na�podporu�

činnosti�v�oblasti�lidských�práv�a�otázek�demokracie�v�oblastech,�jichž�se�týkají�obecné�zásady�pro�

obránce� lidských� práv.� Financování� by� mohlo� začít� na� podzim� roku� 2008� po� uzavření� smluv�

s�úspěšnými�nevládními�organizacemi.�

�

Výroční�fórum�EU�a�nevládních�organizací�zabývající�se�otázkou�lidských�práv,�které�od�roku�

1999� nabízí� obráncům� lidských� práv� platformu� pro� jednání� se� zástupci� EU,� se� konalo� ve� dnech�

6.�a�7.� prosince� v�Lisabonu.� Toto� poslední� fórum� bylo� zaměřeno� na� hospodářská,� sociální�

a�kulturní� práva,� a� zejména� na� opční� protokol� k�Mezinárodnímu� paktu� o� hospodářských,�

sociálních� a�kulturních� právech� (ICESCR)� se� zřetelem� k�ustanovení� mechanismu� pro� podávání�

stížností�v�rámci�tohoto�paktu.�
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�

4.6.� Práva�žen�a�rovnost�žen�a�mužů�

�

EU�je�dlouhodobě�odhodlána�prosazovat�rovnost�žen�a�mužů�a�hraje�aktivní�úlohu�na�mezinárodní�

scéně.��

�

EU�a�OS��

52.� zasedání� Komise� o� postavení� žen� (konané� ve� dnech� 25.� února� až� 7.� března� 2008)� bylo�

zaměřeno�na�financování�v�oblasti�rovnosti�žen�a�mužů�a�posilování�postavení�žen.�EU�sehrála�na�

tomto� fóru� důležitou� úlohu� při� prosazování� Pekingské� akční� platformy,� a� zejména� při� přípravě�

schválených�závěrů,�které�byly�po�obtížném�jednání�přijaty�na�základě�shody.�Součástí�znění�bylo�

mnoho� témat,� která� jsou� pro� EU� důležitá,� ačkoli� bylo� obtížné� dosáhnout� rovnováhy� mezi�

požadavkem� větší� mezinárodní� pomoci� a� konkrétními� závazky� zemí� na� jasné� začlenění� hlediska�

rovnosti� mužů� a� žen� do� jejich� rozvojových� strategií.� EU� uspořádala� doprovodnou� akci� na� téma�

„EvropskoVstředomořské�partnerství�a�istanbulský�proces:�financování�v�oblasti�rovnosti�žen�a�mužů�

a� posilování� postavení� žen“.� Tato� akce� se� zaměřila� na� zkušenosti� s� prováděním� istanbulského�

akčního�rámce�a�jeho�úkolů�(viz�níže).�

�

EU�se� i�nadále�zasazovala�o�posilování�kapacity�OSN�v�oblasti�prosazování� rovnosti� žen�a�mužů�

a�posilování�postavení�žen�a�začlenění�rovnosti�žen�a�mužů�do�struktury�OSN.�Požadovala�posílení�

zdrojů� a�koordinačních�mechanismů�OSN�v�oblasti� rovnosti� žen� a�mužů,�mimo� jiné� jmenováním�

vysoce�postaveného�představitele�na�úrovni�náměstka�generálního�tajemníka.�

�
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Ženy,�mír�a�bezpečnost�
�

Dne�6.�března�2008�uspořádala�komisařka�pro�vnější�vztahy�a�evropskou�politiku�sousedství�Benita�

FerreroVWaldnerová� v� Bruselu� mezinárodní� konferenci� na� vysoké� úrovni� pro� ženy� zastávající�

politické� funkce� nazvanou� „Ženy:� stabilizace� nejistého� světa:� mezinárodní� konference� žen�

zastávajících� vysoké� politické� funkce“.� Tato� konference,� jíž� se� zúčastnilo� přes� 50� politických�

představitelek�z�různých�zemí,�měla�tři�cíle:�hledat�způsoby,�jak�řešit�vliv,�který�na�ženy�mají�nové�

skutečnosti�ohrožující�bezpečnost�–�od�změny�klimatu,�zhoršování�životního�prostředí,�mezinárodní�

trestné� činnosti� až� po� náboženský� fundamentalismus� a� terorismus;� stanovit,� jakým� konkrétním�

způsobem�zvýšit�přínos�žen�pro�oblast�lidské�bezpečnosti�na�místní�úrovni�a�rozšířit�tento�přínos�na�

regionální,� vnitrostátní� a� mezinárodní� oblast;� a� analyzovat,� jak� zlepšit� přínos� žen� pro� oblast�

předcházení� konfliktům� a� řešení� krizových� situací.� Zvláštní� důraz� byl� kladen� na� to,� jak� znovu�

povzbudit�k�provádění�rezoluce�Rady�bezpečnosti�OSN�1325�o�ženách,�míru�a�bezpečnosti.�

�

„:ezapomínejme�na�to,�že�máme�velkou�odpovědnost�–�musíme�propůjčit�hlas�těm,�kdo�by�jinak�byli�
němí,�dát�sílu�těm,�kdo�by�jinak�byli�bezmocní,�a�chránit�ty,�kteří�by�jinak�byli�bez�ochrany.“�
�

Benita�FerreroVWaldnerová,�komisařka�pro�vnější�vztahy�a�evropskou�politiku�sousedství,�

�

dne�6.�března�2008�u�příležitosti�mezinárodní�konference�žen�zastávajících�vysoké�politické�funkce�
na�téma�„“Ženy:�stabilizace�nejistého�světa“�
�

�

Ženy,� mír� a� bezpečnost� jsou� rovněž� součástí� iniciativy� pro� budování� míru� financované�

z�prostředků�evropského�nástroje�pro�demokracii� a� lidská�práva,�v�níž� se� spojují�odborné�znalosti�

10�nevládních�organizací68�zaměřených�na�prevenci�a�řešení�konfliktů.�Genderová�složka�iniciativy�

pro� budování� míru,� která� zahájila� svoji� činnost� v� dubnu� roku� 2008� a� bude� působit� po� dobu� 18�

měsíců,� povede� politické� představitele� k� tomu,� jak� učinit� rezoluci� Rady� bezpečnosti� OSN� 1325�

akceschopnou�prostřednictvím�vypracování�doporučení�a�podnětů�založených�na�důkazech�v�zájmu�

účinnější�podpory�priorit� žen�v�oblasti�budování�míru�ze� strany�Evropské�unie�a� jejích� členských�

států,�a�jejich�poskytnutí�dalším�subjektům.��

�������������������������������������������������
68� Adelphi�Research�;�Crisis�Management�Initiative�(CMI);�European�Peacebuilding�Liaison�Office�(EPLO);�Fundación�para�las�

Relaciones�Internacionales�y�el�Diálogo�Exterior�(FRIDE);�Hellenic�Foundation�for�European�and�Foreign�Policy�
(ELIAMEP)�;�International�Alert�(IA);�International�Center�for�Transitional�Justice�(ICTJ);�Netherlands�Institute�of�
International�Relations�Clingendael�(Clingendael�Institute);�Partners�for�Democratic�Change�International�(PDCI);�
Saferworld�(SW).�
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�

S�ohledem�na�současnou�práci�EU,�která� se�výrazně�zaměřuje�na� rovnost�žen�a�mužů�a�na� lidská�

práva� v� bezpečnostní� a� obranné� politice,� vydala� Rada� v� květnu� roku� 2008� první� Příručku�

o�začleňování� otázky� lidských� práv� a� rovnosti� žen� a� mužů� do� evropské� bezpečnostní�

a�obranné�politiky� (EBOP).�Tato�příručka� je�určena� těm,�kdo�v�rámci�EU�spolupracují�na� řešení�

krizí,�kdo�řešení�krizí�plánují,�provádějí�a�hodnotí,�kdo�provádějí�v�této�oblasti�odbornou�přípravu�

a�kdo�o�řešení�krizí�vypracovávají�zprávy.��

�

Dalším� důležitým� nástrojem� podpory� úlohy� žen� a� jejich� účasti� ve� společnosti� v� obdobích� po�

konfliktu�a�ve�společnostech,�kde�dochází�často�ke�konfliktům,�je�sledování�voleb�ze�strany�EU.�

Jedna�volební�pozorovatelská�mise�měla�odborníka�na�otázky�rovnosti�žen�a�mužů�(Jemen);�v�jiných�

jsou� tyto� otázky� začleněny� do� popisu� práce� odborníků� na� lidská� práva.� Nová� příručka� věnovaná�

sledování� voleb� ze� strany� EU� vydaná� v� dubnu� roku� 2008� má� zvláštní� část� věnovanou� otázkám�

rovnosti�žen�a�mužů.�

�

Rovnost�žen�a�mužů�a�posilování�postavení�žen�v�rámci�rozvojové�spolupráce�

�

Po� přijetí� sdělení� Komise� v� březnu� roku� 2007� a� závěrů� Rady� „Rovnost� žen� a� mužů� a� posílení�

postavení� žen� v� rámci� rozvojové� spolupráce“� v� květnu� roku� 2007� pokračovaly� Evropská� komise�

a�členské� státy� EU� v� těsné� spolupráci� při� návazné� činnosti� a� při� provádění� tohoto� nového� rámce�

politiky.�V�říjnu�roku�2007�a�v�červnu�roku�2008�se�v�Bruselu�uskutečnila�dvě�zasedání�odborníků�

na�otázky�rovnosti�žen�a�mužů�z�členských�států,�kdy�Komise�a�členské�státy�projednávaly�hlavní�

rysy� nového� akčního� plánu� EU� pro� oblast� rovnosti� žen� a� mužů� a� posílení� postavení� žen� ve�

vnějších� vztazích
69.� Rovněž� byly� ustaveny� tři� pracovní� skupiny� vedené� Komisí� –� pro� politický�

dialog�o�otázkách�rovnosti�žen�a�mužů,�pro�rovnost�žen�a�mužů,�pokud�jde�o�nové�způsoby�pomoci,�

a� pro� budování� institucionálních� kapacit.� Výsledky� práce� těchto� pracovních� skupin� budou�

zapracovány�do�akčního�plánu.�

�
Za� účelem� lepšího� propojení� bezpečnosti,� lidských� práv� a� rozvoje� zadalo� slovinské� předsednictví�

zpracování� studie� nazvané� „Zlepšení� reakce� EU� v� otázkách� týkajících� se� žen� a� ozbrojených�

konfliktů“,�v�níž�je�celá�řada�doporučení�ohledně�možností�účinnější�reakce�EU�na�otázky�týkající�

se�žen�a�ozbrojených�konfliktů.�

�������������������������������������������������
69� Tento�akční�plán�má�být�součástí�širšího�sdělení�Komise�o�sjednocujících�průřezových�

otázkách�v�oblasti�vnějších�vztahů.�
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Istanbulský�akční�rámec�

�

Poprvé� od� vytvoření� evropskoVstředomořského� partnerství� se� evropskoVstředomořští� partneři� sešli�

na� zvláštní� ministerské� konferenci� o� rovném� postavení� žen� a� mužů� („Posílení� úlohy� žen� ve�

společnosti“),� která� se� konala� v� Istanbulu� ve� dnech� 14.� a� 15.� listopadu� 2006,� a� dohodli� se� na�

akčním�rámci�na�podporu�práv� žen�a� rovného�postavení� žen�a�mužů�v� občanské,� politické,�

sociální,� hospodářské� a� kulturní� oblasti� v� nadcházejících� pěti� letech.� Provádění� istanbulského�

akčního�rámce�se�každoročně�monitoruje.�Dosud�byla�v�Bruselu�uspořádána�dvě�následná�zasedání�

(dne�22.�října�2007�a�dne�12.�června�2008)�se�zástupci�všech�evropskoVstředomořských�partnerů�

�

V� květnu� roku� 2008� zahájil� svoji� činnost� regionální� program� „Prosazování� rovnosti� žen� a� mužů�

v�evropsko>středomořské� oblasti“� financovaný� pomocí� evropského� nástroje� pro� sousedství�

a�partnerství,�který�bude�přispívat�k�účinnému�provádění�závěrů�ministerské�konference�v�Istanbulu.�

�

Tematické�programy�a�evropský�nástroj�pro�demokracii�a�lidská�práva�

�

Tematický� program� Investice� do� lidí� obsahuje� samostatné� finanční� krytí� (57� milionů� EUR)� na�

financování� činnosti� ES� v� oblasti� prosazování� rovnosti� žen� a� mužů� a� posílení� postavení� žen.�

V�rámci� tohoto�programu�zahájila�Komise�výzvu�k�předkládání�návrhů�ve�výši�6,8�milionů�EUR,�

aby� podpořila�organizace� žen�v�partnerských�zemích�evropskoVstředomořské�oblasti� v� jejich�úsilí�

o�provedení�právních�změn�ve�prospěch�rovnosti�žen�a�mužů,�jakož�i�ve�prospěch�zajištění�účinného�

provádění�nedávných�reforem�v�této�oblasti.�

�

Evropský� nástroj� pro� demokracii� a� lidská� práva� prosazuje� rovné� zapojení� žen� a� mužů� jako�

zvláštní� téma�v�rámci�svého�cíle�2�„Posílení�úlohy�občanské�společnosti�při�prosazování� lidských�

práv� a�demokratických� reforem,� při� podpoře� předcházení� konfliktům� a� při� upevňování� politické�

účasti� a�politického� zastoupení“.� V� červenci� roku� 2008� uveřejnila� Komise� výzvu� k� předkládání�

návrhů,�aby�vybrala�regionální�a�nadnárodní�projekty,�které�budou�v�rámci�tohoto�cíle�financovány.�

Konkrétní�důraz�se�klade�na�prosazování�rezoluce�Rady�bezpečnosti�OSN�1325.�

�
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Partnerství�ES/OS��pro�rozvoj,�mír�a�bezpečnost�

�

V�dubnu�roku�2007�zahájila�Evropská�komise�tříleté�partnerství�s�Rozvojovým�fondem�OS��pro�

ženy� (UNIFEM)� (partnerství� mezi� ES� a� OS:� pro� rovnost� žen� a� mužů� v� oblasti� rozvoje� a� míru)�

s�cílem�vybudovat�kapacity�partnerských�zemí�a�zlepšit�odpovědnost�za�rovnost�žen�a�mužů.�Během�

období,� na� něž� se� vztahuje� současná� zpráva,� se� projekt� soustředil� na� provádění� konzultací� se� 12�

zeměmi,�na�něž�se�projekt�zaměřuje,�a�na�provádění�studií�mapujících�situaci�s�cílem�připravit�na�

září�roku�2008�konferenci�v�Akkře�o�účinnosti�pomoci70.�

�

Evropská�unie�poskytuje�pomoc�novému�projektu�zaměřenému�na�rovnost�žen�a�mužů�

v�Kyrgyzské�republice.�

Ženám,� zejména� ve� venkovských� oblastech� Kyrgyzské� republiky,� chybí� informace� o� jejich�

volebních� právech� a� často� ani� nevěří� tomu,� že� by� jejich� hlasy� mohly� změnit� politickou� situaci.�

Cílem�tohoto�projektu�je�přispět�k�právnímu�objasnění�volebních�práv�a�procesů.�Plánované�aktivity�

budou� prosazovat� demokratické� hodnoty� a� formování� aktivního� zapojení� občanů� do� procesu�

rozhodování.� Konkrétně� zvýší� všeobecné� povědomí� žen,� představených� různých� společenství�

a�představitelů� místních� vládních� orgánů� o� volbách� a� občanských� právech.� Projekt� evropského�

nástroje� pro� demokracii� a� lidská� práva� (2008� až� 2010)� bude� provádět� veřejný� fond� Rozvoj�

a�spolupráce�ve�střední�Asii�(DCCA),�který�uspořádá�36�vzdělávacích�akcí�a�zřídí�60�informačních�

a�konzultačních� středisek,� kde� budou� mít� občané� přístup� k�informacím� a� právnímu� poradenství�

ohledně�ochrany�svých�volebních�práv.��

�

�������������������������������������������������
70� Další�informace�viz�www.gendermatters.eu�
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4.7.� Obchodování�s�lidmi�

�

Rámec�pro�politiku�EU�v�boji�proti�obchodování�s�lidmi�je�stanoven�sdělením�Komise�„Boj�proti�

obchodování� s�lidmi� –� integrovaný� přístup� a� návrhy� na� akční� plán“� (říjen� 2005)71� a� následným�

akčním� plánem� EU� týkajícím� se� osvědčených� postupů,� norem� a� způsobů� práce� pro� boj� proti�

obchodování�s�lidmi�a�jeho�předcházení�(prosinec�2005),�přijatým�Radou72�v�souladu�s�Haagským�

programem� posílení� svobody,� bezpečnosti� a� práva� v�Evropské� unii.� Oba� dokumenty� hájí�

víceoborový�přístup�k�obchodování�s�lidmi,�který�se�neomezuje�na�strategie�prosazování�práva,�ale�

zahrnuje�rovněž�celou�řadu�preventivních�opatření�a�opatření�na�podporu�obětí.�Přístup�založený�na�

lidských� právech� podporuje� tuto� strategii� tím,� že� staví� práva� obětí� do� středu� zájmu� a� přihlíží�

k�dalším�problémům� týkajícím� se�konkrétních� skupin,� jako� jsou�ženy�a�děti,� ale� také� jednotlivců,�

kteří� jsou� z� různých� důvodů� oběťmi� diskriminace,� jako� například� příslušníci� menšin� nebo�

domorodých�národů.�Politiky�EU�v�oblasti�rovnosti�žen�a�mužů�a�v�oblasti�práv�dětí73�navíc�zahrnují�

boj�proti�obchodování�se�ženami�a�dětmi�jako�jednu�z�priorit.�

�

V�říjnu�roku�2007�zřídila�Komise�novou�Odbornou�skupinu�pro�otázky�obchodování�s�lidmi74,�

při�čemž�zohledňovala�potřebu�přijmout�nové�členy�z�procesu�nejnovějšího�rozšiřování�EU,�jakož�i�

potřebu�zabezpečit�specifické�odborné�znalosti,�zejména�v�oblasti�zneužívání�v�pracovním�procesu.�

Členové�skupiny�byli�jmenováni�v�červenci�roku�200875.�V�průběhu�hodnoceného�období�připravila�

Komise� zprávu76� o� hodnocení� a� monitorování� provádění� akčního� plánu� EU� v� oblasti�

obchodování�s�lidmi,�a�to�na�základě�dotazníku,�v�němž�v�prosinci�roku�2007�všechny�členské�státy�

EU� žádala� o� aktuální� informace� o� provádění� vnitrostátních� politik� zaměřených� na� boj� proti�

obchodování� s� lidmi.�Rovněž�byly�konzultovány�další� orgány�odpovědné� za�provádění�některých�

činností�stanovených�v�akčním�plánu.��

�

�������������������������������������������������
71� KOM�(2005)�514�v�konečném�znění.�
72� Úř.�věst.�C�311,�9.12.2005,�s.�1.�
73� Viz�kapitoly�4.6�a�4.3.�
74� Rozhodnutí�Komise,�Úř.�věst.�L�277,�20.10.2007.�
75� Rozhodnutí�Komise�2008/604/ES,�Úř.�věst.�L�194,�23.7.2008.�
76� Zpráva�bude�přijata�do�konce�roku�2008.�
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Jedním�z�největších�problémů�v�boji�proti�obchodování�s�lidmi�v�různých�zemích�postižených�tímto�

jevem� je� nedostatek� spolehlivých� a� srovnatelných� údajů.� V� souladu� s� akčním� plánem� EU�

na�rok�2005� se� ve� sdělení�Komise� o� rozvoji� strategie�EU� k�mapování� trestné� činnosti� a� trestního�

soudnictví77� stanoví� zřízení� pilotních� skupin� k� přezkoumání� možnosti� vypracování� společných�

pokynů�pro�shromažďování�údajů,�včetně� srovnatelných�ukazatelů�v�oblasti�obchodování� s� lidmi.�

V�této� souvislosti� byla� ve� spolupráci� s� Mezinárodní� organizací� práce� (ILO)� zahájena� široká�

konzultace�založená�na�metodě�DELPHI,�aby�byly�stanoveny�dohodnuté�ukazatele�pro�sběr�údajů.�

Výsledky�této�konzultace�budou�k�dispozici�do�konce�roku�2008.�

�

Obchodování� s� lidmi� má� široké�mezinárodní� souvislosti� a� činnost� v� této� oblasti� se� neomezuje�

pouze� na� EU78.� Komise� a� členské� státy� EU� tudíž� pokračovaly� v� těsné� spolupráci� s� příslušnými�

mezinárodními�organizacemi,�jako�je�OSN,�Rada�Evropy,�Organizace�pro�bezpečnost�a�spolupráci�

v�Evropě� (včetně� zvláštního� zástupce� a� koordinátora�OBSE� pro� boj� proti� obchodování� s� lidmi)79�

a�Mezinárodní� organizace� pro� migraci.� EU� pozorně� sledovala� zejména� činnost� zvláštního�

zpravodaje�pro�otázky�obchodování� s� lidmi�Rady�OSN�pro� lidská�práva,� a� to� zejména�pokud� jde�

o�ženy�a�děti,�a�podpořila�prodloužení�tohoto�mandátu.�

�

Evropské� společenství� a� všechny� členské� státy� EU� jsou� signatáři� Úmluvy� OSN� o� nadnárodním�

organizovaném�zločinu�a�jejího�doplňujícího�protokolu�o�obchodování�s�lidmi.�Během�hodnoceného�

období�podnikly�členské�státy�EU�další�kroky�k�přistoupení�k�Úmluvě�Rady�Evropy�o�opatřeních�

proti�obchodování�s�lidmi,�která�vstoupila�v�platnost�dne�1.�února�2008.�Úmluvu�dosud�ratifikovalo�

10�členských�států�EU�a�15�dalších�úmluvu�podepsalo�a�nyní�provádějí�ratifikační�postup.��

�

�������������������������������������������������
77� KOM�(2006)�437�v�konečném�znění.�
78� http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/traffic/index.htm.�
79� http://www.osce.org/cthb/.�
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Pokud�jde�o�pomoc�Společenství�třetím�zemím,�mnohé�strategické�dokumenty�o�zemích�a�regionech�

a� orientační� programy� obsahují� přímé� odkazy� na� obchodování� s� lidmi� a� na� posilování� strategií�

zaměřených�na�faktory,�které�obchodování�s�lidmi�umožňují.�Komise�financovala�ve�velkém�počtu�

třetích�zemí�celou�řadu�iniciativ�zaměřených�na�řešení�prvotních�příčin�obchodování�s�lidmi,�jako�je�

chudoba,� vyloučení� ze� společnosti,� sociální� nerovnosti� a� diskriminace� na� základě� pohlaví,� jakož�

i�projekty� přímo� zaměřené� na� prevenci� obchodování� s� lidmi,� které� často� prováděly� organizace�

občanské� společnosti.� Navíc� byly� financovány� iniciativy� zaměřené� na� posilování� ekonomického,�

právního�a�politického�postavení�a�na�prosazování�práv�nejzranitelnějších�skupin,�zejména�dětí,�žen,�

migrantů�a�domorodých�národů.��

�

Boj� proti� obchodování� s� lidmi� se� stal� prioritou� nového� programu� financování� nazvaného�

„Předcházení� trestné� činnosti� a� boj� proti� ní“� –� jako� součást� obecného� programu� „Bezpečnost�

a�ochrana�svobod“�–�(2007�až�2013).�Pro�financování�v�roce�2007�bylo�vybráno�devět�návrhů,�které�

se� přímo� vztahovaly� k� obchodování� s� lidmi,� a� další� tři� projekty� byly� vybrány,� aby� se� věnovaly�

souvisejícím� otázkám.� Další� finanční� prostředky� jsou� k� dispozici� rovněž� v� rámci� jiných�

geografických� a� tematických� nástrojů� (jako� je� nástroj� rozvojové� spolupráce,� nástroj� stability,�

investování�do� lidí� a� evropský�nástroj� pro�demokracii� a� lidská�práva).�Účinným�nástrojem�v�boji�

proti� obchodování� s� lidmi� se� ukázaly� být� další� zvláštní� programy� financování,� jako� například�

program�Daphne�III�(2007�až�2013),�zaměřený�zvláště�na�násilí�páchané�na�dětech,�mladých�lidech,�

ženách�a�ohrožených�skupinách,�a�program�Bezpečnější�internet�plus�(2005�až�2008).�Kromě�toho�

byla� v� únoru� roku� 2008� vydána� výzva� k� předkládání� návrhů� projektů� týkajících� se� obchodování�

s�dětmi.�

�

První�Den� EU� proti� obchodování� s� lidmi� dne� 18.� října� 2007� se� zaměřil� na� přístup� k� politice�

v�oblasti�boje�proti�obchodování� s� lidmi,�který� se� soustřeďuje�především�na� lidská�práva.�Při� této�

příležitosti� předložila� Komise� „Doporučení� týkající� se� identifikace� obětí� obchodování� s� lidmi�

a�poradenství� těmto� obětem� ohledně� příslušných� služeb“80,� v� němž� se� požaduje� zavedení�

vnitrostátních� mechanismů� založených� na� spolupráci� mezi� vládami� a� organizacemi� občanské�

společnosti.��

�������������������������������������������������
80�� http://ec.europa.eu/justice_home/news/information_dossiers/anti_trafficking_day_07/documents_en.htm.�
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4.8.� Mezinárodní�trestní�soud�(ICC)�a�boj�proti�beztrestnosti�

�

Evropskou� unii� znepokojují� závažné� trestné� činy,� které� spadají� do� pravomoci� Mezinárodního�

trestního� soudu,� a� je� odhodlána� spolupracovat� při� předcházení� těmto� trestným� činům� a� ukončit�

beztrestnost�jejich�pachatelů.�

�

Poté,� co� vstoupil� v� platnost� Římský� statut,� aktualizovala� Evropská� unie� dne� 16.� června� 2003�

společný�postoj�týkající�se�Mezinárodního�trestního�soudu�z�roku�200181�.�Cílem�společného�postoje�

je� podporovat� účinné� fungování� tohoto� soudu� a� zvýšit� všeobecnou� podporu� uvedeného� soudu�

prosazováním�co�nejširší�účasti�na�Římském�statutu.��

�

V�této�souvislosti�EU�uveřejnila�brožuru,�v�níž�vysvětlila�akční�plán�EU�na�podporu�Mezinárodního�

trestního� soudu82.� Tuto� brožuru� je� možné� najít� na� internetových� stránkách� Rady:�

(http://consilium.europa.eu/icc).�

�

V�průběhu�hodnoceného�období�byl�Mezinárodní�trestní�soud�v�souladu�se�společným�postojem�EU�

na�pořadu�jednání�mnoha�důležitých�summitů�(například�summitu�AfrikaVEU)�a�politických�dialogů�

se� třetími� zeměmi.� EU� pokračovala� ve� vydávání� demarší� třetím� státům� na� podporu� ratifikace�

Římského� statutu� a� Dohody� o� výsadách� a� imunitách� a� v� rámci� možností� odrazovala� státy� od�

podepisování�dvoustranných�dohod�o�nevydávání.��

�

Afrika� je� pro� EU� klíčovou� prioritou� a� historickým�mezníkem� byl� v� tomto� ohledu� summit� EUV

Afrika� v� Lisabonu� (ve� dnech� 8.� a� 9.� prosince� 2007).� EU� se� zavazuje� k� zařazení� podpory� ICC�

do�všech�svých�politik�a�do�strategického�partnerství�AfrikaVEU.�Společná�strategie�AfrikaVEU83,�

která�byla�na�summitu�přijata,�je�jasným�příkladem�kroku,�kdy�se�obě�strany�zavazují�bojovat�proti�

beztrestnosti�a�podporují�zřízení�a�účinné�fungování�Mezinárodního�trestního�soudu.�

�

�������������������������������������������������
81� Společný�postoj�Rady�ze�dne�16.�června�2003,�Úř.�věst.�L�150,�18.6.2003,�s.�67.�Znění�tohoto�

postoje�je�k�dispozici�na�internetových�stránkách�Rady�v�11�jazycích�EU�(FR,�DA,�EL,�ES,�
IT,�NL,�DE,�PT,�FI,�SV�a�EN)�a�v�čínštině,�ruštině�a�arabštině.�

82� Únor�roku�2008.�
83� Dokument�16344/07.�
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�

Země,�pro�které�vydala�EU�demarše�na�podporu�všeobecné�platnosti�

a�integrity�Římského�statutu,�

�

Africká� unie,� Ázerbájdžán,� Kamerun,� Kapverdy,� GuineaVBissau,� Chile,� Indie,� Kazachstán,�

Madagaskar,�Malajsie,�Maroko,�Moldavsko,�Mozambik,�Nepál,�Katar,�Pobřeží�slonoviny,�Surinam�

a�Ukrajina�

�

V� dubnu� roku� 2008� finalizovaly� obě� organizace� prováděcí� ustanovení� pro� výměnu� utajovaných�

informací84,�přičemž�vycházely�z�Dohody�mezi�EU�a�ICC�o�spolupráci�a�pomoci�z�roku�2006.�Tato�

ustanovení�nepochybně�přispějí�k�prohloubení�spolupráce�mezi�oběma�organizacemi.�

�

Akční�plán� z� roku�2004� 85doplňuje� společný�postoj.�Kromě� jiných�cílů� stanoví,� že�„Mezinárodní�

trestní� soud� by� měl� být� součástí� vnějších� vztahů� EU.� V� tomto� ohledu� by� ratifikace� a� provádění�

Římského�statutu�měly�být�považovány�v� rámci� jednání�o�dohodách�mezi�EU�a�třetími� zeměmi� za�

otázku�lidských�práv.“�

�

Dosavadním�jediným�závazným�právním�nástrojem�je�revidované�znění�dohody�z�Cotonou�z�roku�

2005,� která� se� týká� 79� afrických,� karibských� a� tichomořských� zemí,� včetně� doložky� týkající� se�

ICC86.�Evropská�komise�jednala�o�začlenění�ustanovení�o�Mezinárodním�trestním�soudu�do�akčních�

plánů� evropské� politiky� sousedství� s� Arménií,� Ázerbájdžánem,� Egyptem,� Gruzií,� Libanonem,�

Moldavskem� a�Ukrajinou.� O� návrhu� doložek� o� ICC� se� v� současné� době� jedná� s� Thajskem,�

Vietnamem� a� Střední� Amerikou.� Dohoda� o� partnerství� a� spolupráci� s� Indonésií� byla� schválena�

Radou� v� červnu� roku� 2007� a� očekává� se,� že� bude� během� tohoto� roku� podepsána.� Obsahuje�

ustanovení� o� Mezinárodním� trestním� soudu� zavazující� Indonésii� přistoupit� k� Římskému� statutu.�

Během� probíhajících� jednání� s� Jižní� Afrikou,� Irákem� a� zeměmi� Andského� společenství� bylo�

v�otázce� doložky� dosaženo� dohody.� Doložka� o�Mezinárodním� trestním� soudu� je� rovněž� součástí�

mandátů� pro� jednání� o� dohodách� o� spolupráci� s� těmito� zeměmi:� s� Ukrajinou,� Ruskou� federací�

a�Čínou.�

�������������������������������������������������
84� Dokumenty�8349/08�REV�1,�8410/08�a�8786/08.�
85� Dokument�5742/04.�Znění�je�k�dispozici�v�angličtině�a�francouzštině�a�v�čínštině,�ruštině�

a�arabštině.�
86� Článek�11�dohody�z�Cotonou�(Úř�věst.�L�317,�15.12.2000,�s.�3�až�353,�ve�znění�pozměněném�

v�Úř.�věst.�L�209,�11.8.2005,�s.�27V53).�
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V�průběhu�hodnoceného�období�došlo�ke�108.�ratifikaci�Římského�statutu�Mezinárodního�trestního�

soudu.��

�

Mezi�další�významné�milníky,�pokud�jde�o�ICC,�v�průběhu�hodnoceného�období�patří:�

•� V�6.�a�7.�zprávě�žalobce�ICC�(předložené�Radě�bezpečnosti�OSN�v�prosinci�roku�2007�

a�v�červnu�roku�2008)�se�znovu�ukázala�neochota�súdánské�vlády�spolupracovat�se�soudem�

a�zjistilo�se,�že�jsou�oba�podezřelí�(na�něž�soud�vydal�dne�27.�dubna�2007�zatýkací�rozkazy)�

dosud�na�svobodě,�ve�svých�funkcích�a�podílejí�se�na�činech�zaměřených�proti�civilnímu�

obyvatelstvu.��

•� Zatčení�JeanaVPierra�Bemby,�údajného�nejvyššího�představitele�a�vrchního�velitele�hnutí�

„Mouvement�de�Libération�du�Congo“,�k�němuž�došlo�v�květnu�roku�2008�kvůli�trestným�

činům�údajně�spáchaným�ve�Středoafrické�republice�(obvinění�z�dvou�trestných�činů�proti�

lidskosti�a�čtyř�válečných�zločinů),�a�jeho�vydání�soudu.�

�

Pokud� jde� o� situaci� v� Dárfúru,� zvýšila� EU� nátlak� na� Súdán� rovněž� v� různých� závěrech� Rady87,�

v�prohlášení� předsednictví� jménem� EU88,� v� usnesení� Evropského� parlamentu89� a� v� závěrech�

Evropské�rady90�v�červnu�roku�2008,�v�nichž�„Evropská�rada�vyzvala�Radu�ve�složení�pro�obecné�

záležitosti�a�vnější�vztahy,�aby�vývoj�v�Súdánu�i�nadále�pozorně�sledovala�a�v�případě�nedostatku�

plné�spolupráce�s�OS:�a�dalšími�institucemi,�včetně�Mezinárodního�trestního�soudu,�zvážila�další�

opatření.“�

�

V� roce� 2008� pokračovala� podskupina� pro� ICC� Pracovní� skupiny� pro�mezinárodní� právo� veřejné�

v�projednávání� otázek� týkajících� se�mezinárodního� trestního� práva� s� Johnem�B.� Bellingerem� III,�

právním�poradcem�na�ministerstvu�zahraničí�USA.�

�

�������������������������������������������������
87� Prosinec�roku�2007�(16395/07),�leden�roku�2008�(5922/08)�a�červen�roku�2008�(10832/08).�
88� Dokument�7918/08.�
89�� P6_TAVPROV(2008)0238.�
90� Dokument�11018/08.�
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Během� hodnoceného� období� pokračovala� Komise� společně� s� členskými� státy� ve� financování�

různých�organizací,�mj.�Coalition�for�the�International�Criminal�Court�a�Parliamentarians�for�Global�

Action,� jejichž� úsilí� v� podpoře� ratifikace� a� provádění�Římského� statutu� a� sledování� práce� ICC� je�

nedocenitelné.�Komise�pokračovala�ve�financování�programu�stáží�a�pracovních�návštěv�odborníků�

v� ICC.� Členské� státy� pokračovaly� ve� financování� organizací,� jako� je� například� International�

Criminal�Law�Network� a� Institute� for� International�Criminal� Investigations.�Členské� státy� rovněž�

přispívaly� do� svěřeneckého� fondu� Mezinárodního� trestního� soudu� pro� oběti� a� do� svěřeneckého�

fondu� pro� nejméně� rozvinuté� země,� který� má� pomoci� delegacím� z� nejméně� rozvinutých� zemí�

účastnit�se� jednání�na�shromáždění�smluvních�států.�Komise�zahájila�na�konci� roku�2007�v�rámci�

evropského� nástroje� pro� demokracii� a� lidská� práva� výzvu� k� předkládání� návrhů� na� období� let�

2007�a�2008�ve�výši�4,9�milionů�EUR�(podpora�světových�kampaní�v�oblasti�občanské�společnosti,�

jejichž�cílem�je�zajistit�účinné�fungování�Mezinárodního�trestního�soudu).�

�

Komise�a�členské�státy�rovněž�poskytly�politickou�a�finanční�podporu�tribunálům�ad�hoc,�mezi�něž�

patří�například�Mezinárodní�trestní�tribunál�pro�Rwandu,�Mezinárodní�trestní�tribunál�pro�bývalou�

Jugoslávii,� Zvláštní� soud� pro� Sierru� Leone� (který� zahájil� dne� 4.� června� 2007� soudní� řízení� proti�

Charlesi�Taylorovi,�přičemž�první�svědek�se�dostavil�dne�7.�ledna�2008,�a�který�dne�28.�května�2008�

uzavřel� případ� žalobce� vs.�Moinina� Fofana� a� Allieu� Kondewa,� a� to� včetně� odvolání)� a� Zvláštní�

soudní� komory� Kambodži� (ECCC),� známé� rovněž� jako� tribunál� pro� Rudé� Khmery,� kde� se�

v�návaznosti� na�několik�obvinění� a� zatčení�pěti� bývalých�členů� režimu�konala�dne�4.� února�2008�

první�jednání.�
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4.9.� Lidská�práva�a�terorismus�

�

V� souvislosti� s� bojem� proti� terorismu� přikládá� EU� velký� význam� zabezpečení� úplné� a� účinné�

ochrany�lidských�práv�a�základních�svobod�v�Evropě�i�na�celém�světě.�Účinná�opatření�pro�boj�proti�

terorismu�a�ochrana� lidských�práv�nejsou�ve�vzájemném� rozporu,�nýbrž�představují� cíle,� které� se�

doplňují� a� navzájem� posilují.� V� tomto� ohledu� je� velmi� jasný� strategický� závazek� Evropské� unie�

definovaný� ve� strategii� pro� boj� proti� terorismu:� „Celosvětově� bojovat� proti� terorismu,� dodržovat�

lidská� práva� a� učinit� Evropu� bezpečnější,� umožnit� jejím� občanům� žít� v� prostoru� svobody,�

bezpečnosti� a� práva.“� Demokratická� společnost� může� v� dlouhodobém� horizontu� odstranit� metlu�

terorismu� pouze� v�případě,� že� zůstane� oddána� svým� hodnotám.�Boj� EU� proti� terorismu� je� pevně�

zakotvený�v�právním�rámci,�který�zajišťuje�dodržování�lidských�práv�a�základních�svobod91.�EU�je�

i�nadále� pevně� odhodlána� zasadit� se� o� úplný� zákaz� mučení� a� jiného� krutého,� nelidského� či�

ponižujícího�zacházení�a�trestání.�Existence�tajných�vazebních�zařízení,�v�nichž�jsou�zadržené�osoby�

drženy� v� právním� vakuu,� není� v� souladu� s�mezinárodním� humanitárním� právem� a� s� lidskými�

právy92.��

�

EU� ve� svých� prohlášeních� na� různých� fórech�OSN� znovu� potvrdila� význam� zajištění� dodržování�

lidských� práv� v� oblasti� boje� proti� terorismu.� Předsednictví� jménem� Evropské� unie� na� výboru�

Valného� shromáždění� OSN� zabývajícího� se� opatřeními� pro� vymýcení� mezinárodního� terorismu�

v�únoru�roku�2008�uvedlo,�že�mezinárodní�spolupráce�v�oblasti�boje�proti�terorismu�musí�probíhat�

v�souladu� s� mezinárodními� právními� předpisy,� včetně� charty� OSN� a� příslušných� mezinárodních�

úmluv�a�protokolů,�zejména�v�souladu�s�právními�předpisy�v�oblasti�lidských�práv,�s�uprchlickým�

právem�a�mezinárodním�humanitárním�právem.�V�prohlášení�předloženém�Radě�bezpečnosti�OSN�

dne�19.�března�2008�o�hrozbách�mezinárodnímu�míru�a�bezpečnosti�vyvolaných�teroristickými�činy�

předsednictví� uvedlo,� že� veškerá� opatření� v� oblasti� boje� proti� terorismu� musí� být� v� souladu� se�

závazky�vyplývajícími�z�mezinárodního�práva,�zejména�s�právními�předpisy�v�oblasti�lidských�práv,�

s� uprchlickým� právem� a� s� mezinárodním� humanitárním� právem.� Dále� EU� během� obnoveného�

6.�zasedání� Rady� pro� lidská� práva� (prosinec� roku� 2007)� podpořila� obnovení� mandátu� zvláštního�

zpravodaje�pro�prosazování�a�ochranu�lidských�práv�a�základních�svobod�v�boji�proti�terorismu.��

�������������������������������������������������
91� Strategie�Evropské�unie�pro�boj�proti�radikalizaci�a�náboru�prostřednictvím�efektivního�

informování�o�hodnotách�a�politikách�EU.��
92� Závěry�Rady�ze�dne�11.�prosince�2006.�
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EU� pokračovala� s� právním� poradcem� ministerstva� zahraničí� USA� v� podrobném� projednávání�

mezinárodního� práva� a� různých� aspektů� boje� proti� terorismu.� Tato� jednání� umožnila� uskutečnění�

podrobné�výměny�názorů�na�složité�otázky�mezinárodního�práva,�které�během�boje�proti�terorismu�

vyvstaly.�Tento�dialog�přispívá�k�lepšímu�chápání� toho,� jak�by�se�měl�vést�boj�proti�terorismu�při�

současném�dodržování�zásad�právního�státu�a�mezinárodního�práva,�včetně�mezinárodních�právních�

předpisů�v�oblasti�lidských�práv.�

�

V�souvislosti�s�evropskoVstředomořským�partnerstvím�uspořádala�Evropská�komise�spolu�s�českým�

ministerstvem�zahraničních�věcí�ve�dnech�16.�a�17.�června�2008�v�Praze�seminář�na�téma�„Zajištění�

dodržování�lidských�práv�v�boji�proti�terorismu�v�souladu�s�mezinárodním�právem“.�Kodex�chování�

v�oblasti�boje�proti� terorismu�přijatý�v� listopadu� roku�2005�na�evropskoVstředomořském�summitu�

v�Barceloně�vyžaduje�rozhodnou�avšak�přiměřenou�reakci�na�teroristické�útoky,�která�se�bude�opírat�

o� mezinárodní� a� domácí� právní� rámce,� aby� tak� zajistila� dodržování� lidských� práv� a� základních�

svobod.�V�návaznosti�na�to�vyzvalo�zasedání�ministrů�zahraničních�věcí�z�evropskoVstředomořské�

oblasti�v�Tampere�k�uspořádání�regionálního�semináře�o�zajištění�dodržování�lidských�práv�v�boji�

proti� terorismu� v� souladu� s� mezinárodním� právem.� Pražského� semináře� se� zúčastnilo� přes� sto�

zástupců�vlád�a�občanské�společnosti�z�řad�evropskoVstředomořských�partnerů.�Seminář�se�zabýval�

otázkami� boje� proti� diskriminaci,� zajištění� svobody� projevu,� boje� proti� mučení� a� práva� na�

spravedlivý� proces.� Tento� seminář� přijal� mnohá� doporučení,� která� budou� tvořit� základ� pro� další�

práci�evropskoVstředomořských�partnerů�v�této�oblasti.��

�

Dne�12.�prosince�2007�přijal�Evropský�parlament�usnesení�o�boji�proti� terorismu,�v�němž�vyzývá�

k�co� nejpřísnějšímu� dodržování� lidských� práv� při� provádění� protiteroristických� akcí.� Dne�

28.�února�2008� uspořádal� Evropský� parlament� veřejné� slyšení� o� věznici� Guantánamo� Bay.� Toto�

slyšení� se� týkalo�otázek�mezinárodních�právních� závazků� týkajících�se�věznice�Guantánamo�Bay,�

například�procesními�právy�zadržovaných�osob�a�zásadou�nenavracení,�a�otázkou�zpětného�zařazení�

zadržovaných�osob�do�společnosti�po�jejich�propuštění�z�této�věznice.��
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4.10.� Lidská�práva�a�obchod�

�

V�souvislosti�s�globalizací�vyvolává�stále�rostoucí�vliv�nestátních�subjektů,�například�nadnárodních�

korporací,�na�vnitrostátní�i�mezinárodní�úrovni�zásadní�otázky�ohledně�úlohy�a�odpovědnosti�těchto�

aktérů,� pokud� jde� o� lidská� práva.� V� poslední� době� toto� téma� vystupovalo� stále� více� do� popředí�

a�vedlo�k�rozsáhlé�debatě�o�vazbách�mezi�lidskými�právy�a�obchodem,�výslovně�zmíněných�již�ve�

Všeobecné�deklaraci� lidských�práv,�která�v� roce�1948�vyzvala,�aby�se�„každý� jednotlivec�a�každý�

orgán� společnosti“� snažil� prosazovat� dodržování� těchto� práv� a� základních� svobod.�EU� je� do� této�

zásadní�diskuse�intenzivně�zapojena�a�podporuje�v�této�oblasti�různé�iniciativy,�zejména�na�úrovni�

OSN�a�pokud�jde�o�pojem�„sociální�odpovědnost�podniků“�(CSR).�EU�se�rovněž�zavázala�zajistit,�

aby�její�obchodní�politika�měla�kladný�dopad�na�dodržování� lidských�práv�po�celém�světě�tím,�že�

přispívá�k�důstojné�práci�a�udržitelnému�rozvoji,�a�to�i�prostřednictvím�dvoustranných�obchodních�

dohod.�

�

V� průběhu� hodnoceného� období� EU� pozorně� sledovala� práci� zvláštního� zástupce� generálního�

tajemníka�OS��pro�lidská�práva�a�nadnárodní�společnosti�a�jiné�obchodní�podniky,�který�dne�

7.� dubna� 2008� předložil� Radě� pro� lidská� práva� svou� druhou� zprávu.� Tato� zpráva,� která� byla�

doplněna� dvěma� pořady� jednání� a� dodatečnou� zprávou� nazvanou� „Objasnění� pojmů� ‚sféra� vlivu‘�

a�‚spoluúčast‘� “,� vymezuje� koncepční� a� politický� rámec,� který�má�Rada� zvážit,� a� dovolává� se� tří�

základních�zásad:�povinnosti�státu�chránit�před�porušováním�lidských�práv�třetími�stranami�včetně�

obchodu,� odpovědnosti� podniků� za� dodržování� lidských� práv� a� potřeby� účinnějšího� přístupu�

k�opravným�prostředkům.�Na�základě� této�zprávy�se�EU�aktivně�zúčastnila� interaktivního�dialogu�

na�8.�zasedání�Rady�pro� lidská�práva�ve�dnech�3.a�4.�června�2008.�EU� rovněž�uvítala� rozhodnutí�

o�prodloužení�mandátu�zvláštního�zástupce�o�další�tři�roky.��

�

EU� usilovala� o� posilování� rozměru� udržitelného� rozvoje� v�dvoustranných� obchodních� jednání�

a�o�prosazení� účinného� dodržování� základních� pracovních� norem� za� pomoci� pozitivních� nástrojů�

a�přístupu� založeného� na� spolupráci.� Jako� prostředek� vedoucí� k� dodržování� mezinárodních�

lidských/pracovních� práv,� ochrany� životního� prostředí� a� zásad� řádné� správy� věcí� veřejných� se�

používají�rovněž�obchodní�pobídky.�
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Pro� snahy�EU�v�oblasti� podněcování�k�dodržování�základních� lidských�a�pracovních�práv� je�dále�

významný�systém�všeobecných�preferencí�EU,�byť�se�jedná�o�autonomní�režim�spíše�než�o�smluvní�

vztah� vyjednaný� se� třetími� zeměmi.�V� rámci� systému� všeobecných� preferencí�GSP+� zavedeného�

v�roce�2005� se�poskytují� ještě�dodatečné� celní� preference� jako�pobídka�pro�ohrožené� země,�které�

podepsaly� a�účinně�provádějí� osm�úmluv�Mezinárodní�organizace�práce�o� základních�pracovních�

normách� (jakož� i� další� úmluvy� uvedené� v� příloze� III� nařízení� Rady� 980/2005).� Země� jež� žádají�

o�všeobecné� celní� preference� GSP+� a� jsou� jim� poskytnuty,� podléhají� povinnosti� zachovávat�

ratifikaci�a�účinné�provádění�těchto�úmluv.�

�

Evropská�komise�pokračuje�ve�spolupráci�s�občanskou�společností�a�s�podnikatelským�sektorem�za�

účelem�podpory�agendy�důstojné�práce�ve�světě93.�

�

V�souladu�se�sdělením�Komise�o�„Provádění�partnerství�pro�růst�a�zaměstnanost:�Učinit�z�Evropy�

centrum�excelence�v�oblasti�sociální�odpovědnosti�podniků94“�pokračovala�EU�v�globální�podpoře�

sociální�odpovědnosti�podniků�s�cílem�maximalizovat�přínos�podniků�k�dosažení�rozvojových�cílů�

tisíciletí�OSN.�V�závěrech�předsednictví�Evropské�Rady�ze�dne�14.�prosince�2007�uznala�Evropská�

Rada�mimo�jiné�úlohu�sociálních�partnerů�a�občanské�společnosti�při�modernizaci�evropských�trhů�

práce,� při� usnadňování� změny� správy,� při� posilování� sociální� ochrany� a� sociálního� začlenění,� při�

vytváření�příležitostí�a�v�boji�proti�diskriminaci.�

�

Spolupráce� mezi� Mezinárodní� organizací� práce� a� EU� rovněž� přispěla� k� prosazování� sociální�

odpovědnosti�podniků�na�mezinárodní�úrovni.�V�průběhu�hodnoceného�období�se�zaměstnavatelé,�

pracovníci� a� vlády� snažili� značnou� měrou� napomáhat� úsilí� ILO� v� oblasti� sociální� odpovědnosti�

podniků,� včetně� světových� dodavatelských� řetězců.� EU� aktivně� podpořila� přijetí� doporučení�

týkajících� se� podpory� udržitelných� podniků,� která� byla� jedním� z� bodů� programu� mezinárodní�

konference�práce�v�červnu�roku�2007.�

�������������������������������������������������
93� Viz�kapitolu�4.12�–�Hospodářská,�sociální�a�kulturní�práva.�
94� KOM(2006)�136�v�konečném�znění,�22.3.2006.�
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V�prosinci�roku�2007,�pět�let�po�celosvětovém�summitu�v�Johannesburgu�věnovaném�udržitelnému�

rozvoji,� uspořádala� Komise� mezinárodní� konferenci� nazvanou� „Světový� rozměr� sociální�

odpovědnosti�podniků:�Jakou�roli�v�ní�hraje�EU?“,�která�se�uskutečnila�v�návaznosti�na�doporučení�

Evropského� parlamentu� obsažené� v� usnesení� o� sociální� odpovědnosti� podniků� přijatém� v� březnu�

roku�2007.�

�

V� průběhu� hodnoceného� období� financovala� Komise� několik� projektů� zaměřených� na� zlepšení�

povědomí�o�mezinárodně�schválených�nástrojích�v�oblasti�sociální�odpovědnosti�podniků�a�lidských�

práv� na� pracovišti� a� na� jejich� dodržování� evropskými� aktéry.� Jednou� z� hlavních� priorit� výzvy�

k�předkládání� návrhů� týkajících� se� sociální� odpovědnosti� podniků,� která� byla� vyhlášena� v� dubnu�

roku� 2008,� bylo� prosazování� integrovaného� přístupu� k� důstojné� práci� v� dodavatelském� řetězci�

v�Evropě�a�ve�třetích�zemích.�

�

Kromě� toho� se� EU� podílela� na� aktivitách� v� rámci� Investičního� výboru� OECD.� Tento� výbor� je�

odpovědný�za�přehled�provádění�Směrnic�OECD�pro�nadnárodní� společnosti.�EU�se�významným�

způsobem�podílela�do�vypracování�a�prosazování�nástroje�OECD�na�zvyšování�povědomí�o�rizicích�

pro� nadnárodní� společnosti� v� oblastech� s� nedostatečnou� úrovní� správy� věcí� veřejných,� který� byl�

vypracován�po�summitu�G8�konaném�v�roce�2005�v�Gleneagles95.�Nástroj�na�zvyšování�povědomí�

o�rizicích� se� věnuje� mimo� jiné� potřebě� sledovat� mezinárodní� nástroje� v� oblasti� lidských� práv�

a�problémy� lidských�práv,�které� souvisejí� s� řízením�bezpečnostních�sil.�V�návaznosti�na�výsledky�

summitu�G8�konaného�v�roce�2007�v�Heiligendammu�o�otázkách�sociální�odpovědnosti�a�důstojné�

práce� Komise� poskytla� podporu� projektům�OECD� zaměřeným� na� sociální� odpovědnost� podniků�

v�rozvíjejících�se�ekonomikách�a�dialogu�o�sociální�odpovědnosti�podniků�mezi�zeměmi�G8�a�G5.�

Komise� se� rovněž� zúčastnila� jednání� kulatého� stolu� na� nejvyšší� úrovni� na� téma� sociální�

odpovědnosti� podniků,� které� uspořádala�Mezinárodní� organizace� práce� spolu� s� OECD� ve� dnech�

23.�a�24.�června�2008.�

�

4.11.� Demokracie�a�volby�

�

Prosazování�demokracie�je�základním�prvkem�zahraniční�a�bezpečnostní�politiky�EU.�Mezi�klíčové�

cíle� partnerství� EU� se� třetími� zeměmi� patří� upevňování� demokratických� institucí� a� prosazování�

zásad� právního� státu� a� lidských� práv.� Tato� kapitola� se� zaměřuje� na� to,� jakým� způsobem� EU�

prostřednictvím�pozorování�voleb�a�pomoci�při�volbách�přispěla�k�mechanismu�demokracie.�

�������������������������������������������������
95� Nástroj�na�zvyšování�povědomí�o�rizicích�byl�přijat�Radou�OECD�dne�8.�června�2006�a�je�

dostupný�na�adrese:�www.oecd.org/dataoecd/26/21/36885821.pdf�



�

14146/1/08�REV�1� � jpe/JPE/mho� 85�
� DG�E�HR� �LIMITE� CS�

Volby� jsou� příkladem� fungování� lidských� práv� v� praxi.�Demokratický� volební� proces� je� součástí�

výstavby�vládního�systému,�který� je�s� to�zajistit�dodržování� lidských�práv�a�zásad�právního�státu,�

a�tím�přispět�k�předcházení�násilným�konfliktům.� Je�však�patrné,�že�ne�ve�všech�případech�volby�

poskytují� lidem� skutečnou� příležitost,� aby� si� svobodně� vybrali� své� zástupce.� Demokratická�

transformace�je�velmi�složitý�proces,�jenž�je�úzce�spjat�se�společenským,�hospodářským,�kulturním�

a�bezpečnostněVpolitickým�vývojem.��

�

Z�důvodu�podpory�uskutečnění�věrohodných�demokratických�voleb�EU� tudíž�poskytuje�celé� řadě�

partnerských�zemí�při�volbách�podporu.�

�

EU�je�při�podpoře�voleb�jedním�z�předních�světových�činitelů;�řídí�se�přitom�přístupem�uvedeným�

ve� sdělení� Komise� o� pozorování� voleb� a� pomoci� při� volbách� z� roku� 200096.� Hlavními� složkami�

podpory�voleb�ze�strany�EU�jsou�volební�pozorovatelské�mise�a�pomoc�při�volbách.��

�

K�posouzení�volebního�procesu�podle�mezinárodních�norem�a�osvědčených�postupů�pro�věrohodné�

demokratické�volby�poskytuje�konkrétní�příležitost�pozorování�voleb,�a�to�především�dlouhodobé,�

prováděné� v� rámci� volebních� pozorovatelských� misí� EU.� Mezinárodní� normy� stanovené�

mezinárodními�a� regionálními�právními� smlouvami�a�politickými�závazky,� s� jejichž�dodržováním�

sledovaná�země�souhlasila,�obsahují�všeobecné�zásady�týkající�se�průběhu�voleb,�jako�jsou�základní�

svobody�a�politická�práva�uvedené�ve�Všeobecné�deklaraci�lidských�práv�a�v�Mezinárodním�paktu�

o�občanských� a� politických� právech.�Volební� pozorovatelské�mise�EU� rovněž� hodnotí,� zda� volby�

proběhly� v� souladu� s� osvědčenými� postupy� pro� demokratické� volby,� jako� je� například�

transparentnost�volebního�procesu;�nestrannost�v�průběhu�organizace�voleb�a�při�využívání�státních�

prostředků;�vyrovnaný�přístup�k�veřejným�sdělovacím�prostředkům�a�jejich�vyvážené�zpravodajství.�

�

EU�při�pozorování�voleb�stále�usiluje�o�nejvyšší�normy.�V�hodnoceném�období�uveřejnila�Evropská�

komise�dvě�nové�příručky�EU�podrobně�uvádějící,� jak�by�se�měly�při�pozorování�voleb�ze�strany�

EU�používat�mezinárodní�normy�a�osvědčené�postupy.�

�������������������������������������������������
96� KOM(2000)�191;�toto�sdělení�bylo�potvrzeno�Radou�a�Evropským�parlamentem�v�roce�2001.�
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�

„Příručka�pro�pozorování�voleb�ze�strany�EU“�byla�důkladně�zrevidována,�aby�zohlednila�pokrok,�

jehož� bylo� dosaženo�v�metodice�Evropské� unie,� pokud� jde� o� pozorování� a� hodnocení� volebního�

procesu.�Poskytuje�souhrnný�přehled�metodiky�volební�pozorovatelské�mise�EU�s�důrazem�na�to,�

jak� se� při� hodnocení� a� podávání� zpráv� uplatňují� mezinárodní� normy.� Rovněž� vysvětluje,� jak� se�

plánují�volební�pozorovatelské�mise�EU,�jak�jsou�rozmísťovány�a�prováděny.�

�

„Přehled�mezinárodních� volebních� norem“� podává� přehled� závazků� a� povinností,� které� na� sebe�

každý� stát� vzal� podepsáním� mezinárodních� a� regionálních� nástrojů.� Předpokládá� se,� že� se� díky�

tomuto� dokumentu� při� hodnocení� volebních� pozorovatelských� misí� EU� a� ve� zprávách� o� jejich�

průběhu� posílí� odkaz� na� mezinárodní� volební� normy,� jakož� i� při� práci� dalších� mezinárodních�

a�domácích�pozorovatelů�a�subjektů,�kteří�se�na�volbách�podílejí97.�

�

Pro� EU� je� rovněž� prioritou� upevnit� evropský� přístup� k� pozorování� voleb� mezi� odborníky� EU�

a�u�partnerských� zemí� EU.� V� této� souvislosti� byl� během� hodnoceného� období� zpracován� projekt�

zaměřený�na�provedení�souhrnné�odborné�přípravy�členů�základního�týmu�pro�evropské�pozorovací�

mise�EU�a�dlouhodobých�pozorovatelů�a�na�uspořádání�regionálních�zasedání�a� technické�pomoci�

pro�domácí�pozorovatele.�Tento�projekt�vychází�z�hodnocení�předchozího�projektu�zaměřeného�na�

„POTŘEBY“�a�bude�zahájen�na�podzim�roku�2008.�

�

Od� roku� 2000� bylo� na� všech� kontinentech� s� výjimkou� oblasti� Organizace� pro� bezpečnost�

a�spolupráci� v� Evropě� rozmístěno� celkem� 65� volebních� pozorovatelských� misí� Evropské� unie�

a�deset� podpůrných� misí98.� Od� července� roku� 2007� do� června� roku� 2008� bylo� rozmístěno� osm�

volebních� pozorovatelských� misí� OSN,� které� byly� financovány� z� evropského� nástroje� pro�

demokracii�a� lidská�práva�(viz�níže�uvedená�tabulka).�Všechny�mise�dodržují�Deklaraci�zásad�pro�

mezinárodní�volební�pozorovatelské�mise�připomenutou�na�zasedání�Organizace�spojených�národů�

v�říjnu�roku�2005,�kterou�potvrdila�Komise�i�Evropský�parlament99.�

�������������������������������������������������
97� Viz�http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/eu_election_ass_observ/index.htm�
98� Vzhledem�k�tomu,�že�v�Evropě�a�ve�střední�Asii�v�současné�době�zabezpečuje�spolehlivé�

pozorování�voleb�Úřad�pro�demokratické�instituce�a�lidská�práva�Organizace�pro�bezpečnost�
a�spolupráci�v�Evropě�(OBSEVODIHR)�za�podpory�dočasně�vyslaných�pozorovatelů�
z�členských�států�EU,�delegací�pozorovatelů�Evropského�parlamentu�a�ve�výjimečných�
případech�za�podpory�Komise�prostřednictvím�nástroje�stability�a�evropského�nástroje�pro�
demokracii�a�lidská�práva�(EIDHR),�nebyla�do�těchto�oblastí�vyslána�žádná�volební�
pozorovatelská�mise�Evropské�unie.�

99� http://ec.europa.eu/europeaid/observer/declaration_of_principles_code_of_conduct_en.pdf.�
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Během� hodnoceného� období� věnovala� EU� zvýšené� úsilí� činnostem� navazujícím� na� zjištění�

a�doporučení� volebních� pozorovatelských� misí� EU,� zejména� jejich� zahrnutím� do�prohlášení� EU,�

politického� dialogu� EU,� programů� spolupráce� a� programů� evropského� nástroje� pro� demokracii�

a�lidská� práva.� Jako� součást� tohoto� úsilí� byli� všichni� hlavní� pozorovatelé� volebních�

pozorovatelských� misí� EU� vyzváni,� aby� ze� země,� v� níž� sledovali� průběh� voleb,� předložili�

závěrečnou�zprávu�volební�pozorovatelské�mise�co�největšímu�počtu�partnerů.�

�

Sierra�Leone�

Od� 6.� července� do� 24.� září� 2007� byla� rozmístěna� volební� pozorovatelská�mise�EU� vedená�Marií�

Annou� Isler� Béguinovou,� poslankyní� Evropského� parlamentu,� jejímž� cílem� bylo� pozorovat�

prezidentské�a�parlamentní�volby,�které�se�v�Sieřře�Leone�uskutečnily�ve�dnech�11.�srpna�a�8.�září.�

K� volební� pozorovatelské� misi� EU� se� připojila� delegace� pozorovatelů� z� Evropského� parlamentu�

vedená�Martinem�Callananem,�poslancem�Evropského�parlamentu.��

�

Volební�pozorovatelská�mise�EU�dospěla�k�závěru,�že�volby�byly�obecně�dobře�provedené,�pokojné�

a� konkurenční� a� zaznamenala� v� Sieřře� Leone� výrazný� a� pozitivní� vývoj� směrem� k� upevnění�

demokracie�a�míru.�Umožnily�pokojnou�změnu�vlády�v�zemi,�v�níž�ještě�nedávno�probíhal�konflikt.�

Právní�rámec�obecně�umožnil�skutečné�volby�podle�mezinárodních�norem�pro�demokratické�volby.�

Během�obou�předvolebních�kampaní�však�docházelo�k�řadě�násilností.��

�

Guatemala�

Wolfgang�KreisslVDörfler,�poslanec�Evropského�parlamentu,�byl�vedoucím�volební�pozorovatelské�

mise�EU,� jejímž�úkolem�bylo� sledovat� všeobecné� volby� (prezidentské,� parlamentní� a� komunální)�

v�Guatemale� dne� 9.� září� 2007.� K� této� misi� se� připojila� sedmičlenná� delegace� pozorovatelů�

z�Evropského�parlamentu�vedená�poslancem�EP�Emiliem�Menéndezem�del�Valle.�

�
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Volební� pozorovatelská�mise�EU�došla� k� závěru,� že� se� tyto� volby� celkově� uskutečnily� v� souladu�

s�mezinárodními�normami�pro�demokratické�volby.�Navíc�tvořily�důležitý�krok�na�cestě�k�upevnění�

demokracie.� Obecně� proběhly� pokojně� a� vyznačovaly� se� účinnou� a� operativní� organizací,�

transparentním�řízením�počítání�hlasů�a�výraznou�účastí�stranických�činitelů.�Právní�rámec,�jímž�se�

volební� proces� obecně� řídil,� byl� v� souladu� s� mezinárodními� normami.� Nejvyšší� volební� tribunál�

reagoval�účinně�a�nezávisle�na�logistické�a�organizační�úkoly�vyplývající�z�procesu�decentralizace,�

a�to�navzdory�omezenému�časovému�rámci�provádění.�

�

Konkurenční� volební� kampaň� však� poznamenala� znepokojující� míra� násilí� proti� kandidátům�

a�volební� pozorovatelská� mise� EU� byla� vážně� znepokojena� vysokým� počtem� zavražděných�

kandidátů�a�občanů�během�předvolební�a�volební�kampaně.�

�

Ekvádor�

V�Ekvádoru�byla�ve�dnech�22.�srpna�až�25.�října�rozmístěna�volební�pozorovatelská�mise�EU�pod�

vedením� Josého�Ribeiry� e�Castra,� poslance�Evropského� parlamentu,� jejímž� cílem�bylo� pozorovat�

volby�do�ústavodárného�shromáždění�konané�dne�30.�září�2007.��

�

Volební�pozorovatelská�mise�EU�dospěla�k�závěru,�že�volby�byly�dobře�uspořádané�a�nevylučující,�

nabízely�voličům�širokou�škálu�možností�a�kandidátům�svobodu�shromažďování�a�projevu.�Právní�

rámec�voleb�odpovídal�mezinárodním�normám�pro�demokratické�volby.�Zatímco�volební�proces�byl�

celkově�hodnocen�kladně,�volební�pozorovatelská�mise�EU�zjistila�celou�řadu�nedostatků,�zejména�

nedostatek� transparentnosti� a� složitost� volebních� postupů� a� systému� sčítání� hlasů,� což� také�

způsobilo� významná� zpoždění� vyhlášení� výsledků;� rozsáhlé� pravomoci� volební� administrativy�

a�nedostatečný�mechanismus�sankcí.�

�

Togo�

Od�8.� září� do�3.� listopadu�2007�byla� rozmístěna�volební�pozorovatelská�mise�EU�vedená�Fionou�

Hallovou,�poslankyní�Evropského�parlamentu,�jejímž�úkolem�bylo�pozorovat�legislativní�volby�dne�

14.�října.�K�této�misi�se�připojila�pětičlenná�delegace�pozorovatelů�z�Evropského�parlamentu�vedená�

MariíVArlette�Carlottiovou,�poslankyní�Evropského�parlamentu.�

�
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Volební� pozorovatelská� mise� dospěla� k� závěru,� že� tyto� volby� představovaly� důležitý� krok� ve�

vytváření�pluralitní�a� stálé�demokracie.�Tato�mise�zdůraznila,�že�pro�demokratický�vývoj�Toga� je�

důležitá�pokojná�kampaň�a�klidný�den�voleb.� I� když�volební�komise�poskytla�voličům�podmínky�

k�tomu,�aby�mohli�vyjádřit�své�preference,�objevila�volební�pozorovatelská�mise�celou�řadu�oblastí,�

které�by�vyžadovaly�volební�reformu.��

�

Keňa�

Volební�pozorovatelská�mise�vedená�Alexandrem�hrabětem�Lambsdorffem,�poslancem�Evropského�

parlamentu,� pozorovala� všeobecné� volby,� které� se� konaly� dne� 27.� prosince� 2007.�K� této�misi� se�

připojila� čtyřčlenná� delegace� pozorovatelů� z� Evropského� parlamentu� vedená� Janem� Mulderem,�

poslancem�Evropského�parlamentu.�

�

Volební�pozorovatelská�mise�EU�došla�k�závěru,�že�volby�nesplnily�klíčové�mezinárodní�normy�pro�

demokratické�volby.�Nejvýznamnějším�nedostatkem�bylo,�že�volební�proces�nebyl�při�zpracovávání�

a� počítání� výsledků� transparentní,� což� podkopalo� důvěru� v� přesnost� konečného� výsledku�

prezidentských�voleb.�Průběh�voleb�narušily�před�hlasováním�některé�projevy�násilí�a�po�volbách�

došlo�na�mnoha�místech�k�násilí�s�četnými�oběťmi,�které�bylo�součástí�větší�politické�krize.�Volební�

pozorovatelská�mise�EU�zdůraznila,�že�tyto�skutečnosti�byly�o�to�více�politováníhodné,�že�volby�do�

fáze� sčítání� byly� všeobecně� dobře� provedené� a� byla� dodržována� svoboda� projevu,� sdružování�

a�shromažďování,�ačkoli�byly�zjištěny�určité�významné�nedostatky�v�právním�rámci.��

�

Pákistán�

Mise� začala� jako� tým� zabývající� se� posouzením� voleb� za� výjimečného� stavu� a� poté,� co� byl�

výjimečný�stav�zrušen,�se�z�ní�stala�omezená�volební�pozorovatelská�mise�a�po�odložení�dne�voleb�

na�18.�února�2008�se�z�ní�stala�plnohodnotná�volební�pozorovatelská�mise.�Volební�pozorovatelskou�

misi�EU�vedl�Michael�Gahler,�poslanec�Evropského�parlamentu.�V�období,�kdy�proběhly�volby,�se�

k� volební� pozorovatelské� misi� EU� přidala� sedmičlenná� delegace� Evropského� parlamentu� vedená�

Robertem�Evansem,�poslancem�Evropského�parlamentu.��

�
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Hlavním�závěrem�volební�pozorovatelské�mise�EU�bylo,� že�volby�do�národního�a�provinciálního�

shromáždění� byly� pluralitním� procesem,� v� němž� bylo� vyjádřeno� široké� spektrum� názorů.� Volby�

byly�konkurenční� a�proces�hlasování� si� získal�u� veřejnosti� ve� srovnání� s�minulými�volbami�větší�

důvěru.� Vyskytly� se� však� vážné� problémy� v� souvislosti� s� podmínkami� konání� voleb� a� během�

kampaně�neměli�všichni�rovné�podmínky,�což�bylo�zejména�důsledkem�zneužívání�státních�zdrojů�

a�předpojatosti� státních� sdělovacích� prostředků� ve� prospěch� bývalých� vládních� stran.�V� důsledku�

toho�nesplnil�tento�proces�celkově�celou�řadu�mezinárodních�norem�pro�demokratické�volby.��

�

Bhútán�

V�Bhútánu�byla�rozmístěna�volební�pozorovatelská�mise�EU�pod�vedením�Josého�Javiera�Pomése�

Ruize,� poslance� Evropského� parlamentu,� aby� sledovala� vůbec� první� volby� do� národního�

shromáždění,�které�se�konaly�dne�24.�března�2008.�Tyto�volby�byly�prvními�všeobecnými�volbami�

v� Bhútánu,� kterých� se� zúčastnilo� více� stran,� protože� Bhútán� byl� od� roku� 1907� absolutistickou�

monarchií.� Volby� byly� součástí� postupného� postupu� k� demokracii� vedeného� monarchií,� byly�

posledním�zásadním�krokem�k�ustanovení�nového�institucionálního�rámce�zaměřeného�na�dosažení�

stabilní,� harmonické� a� dlouhotrvající� demokracie.� Tento� pečlivě� promyšlený� proces� vyvrcholil�

návrhem�ústavy,� která� poprvé� povoluje� politické� strany,� uznává� jednotlivá� práva� a�mezi� různými�

složkami�vlády�umožňuje�kontrolu�a�rovnováhu.�

�

Tyto�volby�představovaly�úspěšný�a�řádný�přechod�politického�systému�v�Bhútánu�od�absolutistické�

monarchie�k�monarchii�konstituční.��

�

:epál�

�

V�Nepálu�byla�ve�dnech�2.�března�až�10.�května�rozmístěna�volební�pozorovatelská�mise�EU�pod�

vedením� Jana�Muldera,� poslance� Evropského� parlamentu,� jejímž� cílem� bylo� pozorovat� volby� do�

ústavodárného� shromáždění� konané� dne� 10.� dubna� 2008.� Delegace� pozorovatelů� z� Evropského�

parlamentu�vedená�Josepem�Borrellem�Fontellesem,�poslancem�Evropského�parlamentu,�byla�plně�

zapojena�do�volební�pozorovatelské�mise�EU.�

�
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Tyto� profesionálně� uspořádané� a� transparentní� volby� představovaly� klíčový� krok� směrem�

k�obnovení� zastupitelské� demokracie� v� Nepálu.� Právní� rámec� obecně� umožnil� demokratický�

a�nevylučující�volební�proces�v�souladu�s�mezinárodními�normami.�I�když�byl�v�den�voleb�a�během�

sčítání� a� zpracovávání� hlasů� po� volbách� poměrný� klid,� předvolební� období� bylo� po� celé� zemi�

napjaté.� S� ohledem� na� všeobecnou� atmosféru� strachu� a� zastrašování� převládající� během� volební�

kampaně�došla�volební�pozorovatelská�mise�EU�k�závěru,�že�všeobecné�prostředí�voleb�v�určitých�

bodech� zcela� neodpovídalo� mezinárodním� normám,� a� to� i� kvůli� omezování� práva� na� svobodu�

shromažďování,�pohybu�a�projevu.�

�

Volební�pozorovatelské�mise�(EOM)�/�Volební�mise�odborníků�červenec�2007�až�červen�2008�

�

Země� Vedoucí�volební�

pozorovatelské�mise�

Celkový�

rozpočet�(EUR)�

Volební�pozorovatelské�mise�/�Účastníci100�

�

Sierra�Leone� MarieVAnne� IslerVBeguin,�

MEP�(FR)�

3�000�000� 78� pozorovatelů� (8� v� základním� týmu,� 28�

dlouhodobých�a�42�krátkodobých�pozorovatelů)�

Guatemala� Wolfgang� KreisslVDoerfler,�

MEP�(DE)�

3�500�000� 105� pozorovatelů� (7� v� základním� týmu,� 48�

dlouhodobých�a�50�krátkodobých�pozorovatelů)�

Ekvádor� José�Ribeiro� e�Castro,�MEP�

(PT)�

2�300�000� 105� pozorovatelů� (10� v� základním� týmu,� 36�

dlouhodobých�a�60�krátkodobých�pozorovatelů)�

Togo� Fiona�Hall,�MEP�(UK)� 2�073�000� 86� pozorovatelů� (6� v� základním� týmu,� 18�

dlouhodobých�a�62�krátkodobých�pozorovatelů)�

Keňa� Alexander� Graf� Lambsdorff�

MEP�(DE)�

4�600�000� 144� pozorovatelů� (11� v� základním� týmu,� 38�

dlouhodobých�a�94�krátkodobých�pozorovatelů)�

Pákistán� Michael�Gahler,�MEP�(DE)� �5�600�000� 92� pozorovatelů� (13� v� základním� týmu,� 48�

dlouhodobých�a�31�krátkodobých�pozorovatelů)�

Bhútán� José� Javier� Pomés� Ruiz,�

MEP�(ES)�

1�000�000� 15� pozorovatelů� (6� v� základním� týmu� a� 9�

dlouhodobých�pozorovatelů)�

Nepál� Jan�Mulder,�MEP�(NL)� 2�900�000� 120� pozorovatelů� (10� v� základním� týmu,� 40�

dlouhodobých�a�70�krátkodobých�pozorovatelů)�

�

�������������������������������������������������
100� K�misím�se�často�připojili�místní�krátkodobí�pozorovatelé�a�delegace�pozorovatelů�

z�Evropského�parlamentu.�
�
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V�období� let�2000�až�2008�věnovala�EU�přes�560�milionů�EUR�na�projekty�volební�pomoci�ve�

více�než�50�zemích�včetně�zemí,�kde�skončil�v�nedávné�době�konflikt,�jako�je�například�Čad,�Sierra�

Leone�a�Haiti.�

�

Pomoc� státním� orgánům,� včetně� volebních� orgánů,� je� poskytována� prostřednictvím� finančních�

prostředků� EU� pro� geografickou� spolupráci,� jakož� i� prostřednictvím� nástroje� stability.� Podpora�

občanské� společnosti� může� vycházet� z� těchto� nástrojů� i� z� evropského� nástroje� pro� demokracii�

a�lidská�práva.��

�

Příklady�projektů�volební�pomoci�s�podporou�EU�v�období�mezi�červencem�roku�2007�

a�červnem�roku�2008�zahrnují:�
•� podporu�mikroprojektů�volební�pomoci�ve�Východní�Evropě,�v�oblasti�Středomoří�a�na�

Blízkém�východě�(3�miliony�EUR);�

•� podporu�reformy�volebního�systému�v�Čadu�s�ohledem�na�volby�tehdy�plánované�na�konec�

roku�2007�(5�milionů�EUR);�

•� přípravnou�pomoc�Zambii�na�překlenutí�doby�od�období�bezprostředně�po�volbách�po�

pravděpodobné�zahájení�mnoholetého�programu�na�podporu�voleb,�jehož�cílem�budou�

trojstranné�volby�v�roce�2011�(450�000�EUR);�

•� příspěvek�do�fondu�spravovaného�Rozvojovým�programem�OSN�na�podporu�přípravy�

volebního�seznamu�v�Bangladéši�doplněného�fotografiemi�(15�milionů�EUR)�;�

•� příspěvek�do�fondu�spravovaného�Rozvojovým�programem�OSN�na�podporu�rehabilitace�

a�činnosti�národní�volební�komise�v�Sieřře�Leone�(11�700�000�EUR);�

•� podporu�volebních�procesů�a�parlamentu�v�Jemenu�(5�300�000�EUR);�

•� podporu�programu�demokratické�správy�věcí�veřejných�a�odpovědnosti�v�Ugandě�

(12�milionů�EUR,�z�nichž�polovina�byla�přidělena�na�volební�pomoc);�

•� příspěvek�na�podporu�dialogu�a�demokracie�v�Zimbabwe�s�ohledem�na�volby�v�roce�2008�

(3�miliony�EUR);�

�
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4.12.� Hospodářská,�sociální�a�kulturní�práva�

�

Evropská�unie�přikládá�hospodářským,�sociálním�a�kulturním�právům�stejný�význam�jako�právům�

občanským�a�politickým,�s�ohledem�na�univerzalitu,�nedělitelnost,�vzájemnou�závislost�a�souvislost�

všech�lidských�práv,�jak�bylo�potvrzeno�na�světové�konferenci�o�lidských�právech�konané�ve�Vídni�

v� roce� 1993101.� Obě� kategorie� práv� pramení� z� přirozené� důstojnosti� člověka� a� účinné� provádění�

každého�práva�je�nezbytné�k�plnému�provádění�práv�ostatních.�Tato�provázanost�je�patrná�zejména�

v� Úmluvě� OSN� o� právech� dítěte,� k� níž� se� připojily� všechny� členské� státy� Evropské� unie,� jakož�

i�v�nedávno�přijaté�mezinárodní�úmluvě�o�ochraně�práv�osob�se�zdravotním�postižením.�

�

V�hodnoceném�období�přijala�Rada�OSN�pro�lidská�práva�na�osmém�zasedání�dne�18.�června�2008�

prostřednictvím�rezoluce�Opční�protokol�k�Mezinárodnímu�paktu�o�hospodářských,�sociálních�

a� kulturních� právech.� Tato� rezoluce� Rady� pro� lidská� práva� bude� postoupena� Valnému�

shromáždění� OSN� ke� schválení� na� 63.� zasedání� koncem� roku� 2008.� EU� se� aktivně� podílela� na�

předchozích�jednáních�v�rámci�pracovní�skupiny�pro�otázky�opčního�protokolu,�která�vypracovávala�

znění�tohoto�nástroje102.�Cílem�protokolu�je�ustanovit�mechanismus�pro�podávání�stížností�v�rámci�

Mezinárodního�paktu�o�hospodářských,�sociálních�a�kulturních�právech�(ICESCR).��

�

EU�se�zájmem�sledovala�práci�Výboru�OS��pro�hospodářská,�sociální�a�kulturní�práva�včetně�

přijetí� obecné� připomínky� č.� 19� k� článku� 9� paktu� navrhující� normativní� obsah� práva� na� sociální�

zabezpečení�a�povinností,�jež�z�toho�vyplývají�pro�státy,�které�jsou�smluvními�stranami.�Výbor�na�

svém� 39.� a� 40.� zasedání� zkoumal� stav� provádění� paktu� v� devíti� smluvních� státech,� včetně� dvou�

členských� států�EU,� a� to� na� základě� zpráv,� které�mu� tyto� smluvní� státy� předložily,� a� na� základě�

konstruktivního�dialogu�vedeného�s�delegací�z�každé�z�těchto�zemí103.��

�������������������������������������������������
101� http://www2.ohchr.org/english/law/vienna.htm�
102� http://www2.ohchr.org/english/issues/escr/intro.htm�
103� http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/index.htm�
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EU�podpořila�několik�mandátů�OS��týkajících�se�hospodářských,�sociálních�a�kulturních�práv,�

jmenovitě� zvláštních� zpravodajů� v� oblasti� vzdělávání,� bydlení,� tělesného� a� duševního� zdraví,�

výživy,� jedovatých� a� nebezpečných� produktů� a� odpadů,� vnitřně� vysídlených� osob,� domorodých�

národů,�nezávislého�odborníka�v�oblasti� extrémní� chudoby� a�nově�vytvořený�mandát�nezávislého�

odborníka�v�oblasti�přístupu�k�pitné�vodě�a�k�sanitární�infrastruktuře.�EU�vítá�hodnotný�přínos,�jenž�

v�rámci�svých�příslušných�mandátů�představovali�pro�prosazování�a�ochranu�lidských�práv,�včetně�

lepšího�pochopení�rozsahu�a�povinností,�pokud�jde�o�tato�práva.�

�

EU�aktivním�způsobem�přispěla�k�přijetí� rezoluce�o�podpoře�plné�zaměstnanosti� a�důstojné�práce�

pro�všechny,�kterou�přijala�Komise�OS��pro�sociální�rozvoj104.��

�

Prosazování�hospodářských,�sociálních�a�kulturních�práv�úzce�souvisí�s�inkluzívním�a�spravedlivým�

rozvojem105.�Je�příznačné,�že�šest�z�osmi�rozvojových�cílů�tisíciletí106�OSN�klade�velký�důraz�na�

lidský� a� sociální� rozvoj.� Například� jeden� z� cílů� v� rámci� prvního� rozvojového� cíle� tisíciletí�

(vymýcení� extrémní� chudoby� a� hladu)� spočívá� v� dosažení� „plné� a� produktivní� zaměstnanosti�

a�důstojné�práce�pro�všechny�včetně�žen�a�mladých�lidí“.�EU�důsledně�zdůrazňovala�svůj�závazek�

podporovat�dosažení�rozvojových�cílů�tisíciletí,�a�to�naposledy�v�závěrech�Evropské�rady�v�prosinci�

roku�2007�a�v�červnu�roku�2008,�jakož�i�svůj�závazek�v�oblasti�práva�na�rozvoj.�EU�se�postavila�do�

popředí�mezinárodního�úsilí� o�dosažení� rozvojových� cílů� tisíciletí�prostřednictvím�závazku�zvýšit�

účinnost�a�objem�pomoci�v�době�předcházející�summitu�OSN�v�září�roku�2005�a�následného�přijetí�

Evropského� konsensu� o� rozvoji� v� prosinci� roku� 2005107.� Tento� závazek� je� zohledněn�mimo� jiné�

v�akcích�financovaných�v�rámci�nástroje�rozvojové�spolupráce.�

�������������������������������������������������
104� http://www.un.org/esa/socdev/csd/index.html�
105� Viz�kapitolu�4.13,�Právo�na�rozvoj.�
106� http://www.un.org/millenniumgoals/�
107� Úř.�věst.�C�46,�24.2.2006,�s.�1.�
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EU�je�odhodlána�ve�vnějších�politikách�EU,�ve�dvoustranných�a�regionálních�vztazích�a�dialozích,�

včetně�programů�spolupráce�EU�se� třetími�zeměmi�a� regiony,�prosazovat�zaměstnanost,� sociální�

soudržnost�a�důstojnou�práci�pro�všechny.�K�této�politice�patří�i�podpora�a�usnadňování�ratifikace�

a�provádění�úmluv�Mezinárodní�organizace�práce�(ILO)�o�základních�pracovních�normách�a�jiných�

úmluv,� které�Mezinárodní� organizace� práce� označila� za� aktuální,� a� to� prostřednictvím� technické�

spolupráce� a� těsné� spolupráce� s� ILO108.� Veškeré� základní� úmluvy�Mezinárodní� organizace� práce�

byly�ratifikovány�všemi�členskými�státy�EU.�

�

EU� je� obzvláště� odhodlána� prosazovat� program� důstojné� práce,� jak� byl� stanoven� ve� sdělení�

Komise�z� roku�2006�o�„Podpoře�slušné�práce�pro�všechny� >�Příspěvek�Unie�k�provádění�agendy�

slušné�práce�ve�světě“.�Toto�sdělení�poskytuje�strategii�a�orientaci�pro�mobilizaci�příslušných�politik�

EU�za�účelem�prosazování�všeobecného�cíle,� jímž� je�důstojná�práce�pro�všechny,� jak� ji�vymezila�

Mezinárodní�organizace�práce.�V�prosinci� roku�2007�Evropská� rada�znovu�potvrdila�závazky�EU�

v�této� oblasti� a� zdůraznila� význam� doplňování� Lisabonské� strategie� EU� pro� růst� a� zaměstnanost�

silným�vnějším�rozměrem.�V�lednu�roku�2008�uspořádala�Evropská�komise�mezinárodní�konferenci�

o�důstojné�práci,�na�níž�se�sešla�celá� řada�národních�a�mezinárodních�zúčastněných�stran109.�Tato�

akce�následovala�po�rozsáhlé�konferenci�o�vnějším�rozměru�sociální�odpovědnosti�podniků,�kterou�

uspořádala�Evropská�komise�v�prosinci�roku�2007�v�Bruselu110.��

�

Mezinárodní�organizace�práce�(ILO)�je�klíčovým�celosvětovým�činitelem�v�oblasti�zaměstnanosti�

a� sociálních�věcí.�EU�například�podporuje�posilování� systému�dohledu�vypracovaný�Mezinárodní�

organizací�práce�a�pravidelně�vystupuje�na�mezinárodní�konferenci�práce�pořádané� ILO�a�správní�

radou,� pokud� se� jedná� o� závažné� případy� porušování� základních� pracovních� norem.� Během�

hodnoceného�období�EU�zásadním�způsobem�zasahovala�v�případě�Běloruska,�Zimbabwe,�Barmy�

Myanmaru,�Gruzie� a�Kolumbie.�EU�byla� aktivním� a� důležitým� činitelem�při� budování� konsensu,�

který� vedl� v� červnu� roku� 2008� k� přijetí� Deklarace� Mezinárodní� organizace� práce� o� sociální�

spravedlnosti� pro� spravedlivou� globalizaci.� Tato� deklarace� poskytne� nový� rámec� podpory,� již�

Mezinárodní� organizace� práce� poskytuje� svým� členům,� a� tudíž� další� podporu� ILO� v� jejím� úsilí�

v�oblasti�agendy�důstojné�práce.��

�������������������������������������������������
108� http://www.ilo.org/�
109� http://ec.europa.eu/employment_social/international_cooperation/decent_work_conf2008_en.htm.�
110� Viz�kapitolu�4.10,�Lidská�práva�a�obchod.�
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Vedle� činností� vztahujících� se� k� mezinárodnímu� fóru� urychlila� EU� během� hodnoceného� období�

dvoustranné� politické� rozhovory� a� spolupráci� se� třetími� zeměmi,� pokud� jde� o� otázky� jako� je�

zaměstnanost,� pracovněprávní� předpisy� a� sociální� ochrana.� V� tomto� ohledu� proběhla� jednání�

s�Čínou� a� Indií� a� byla� zahájena� strukturovaná� jednání� s� Brazílií� a�Mexikem.� Tato� spolupráce� se�

doplňovala� na� regionální� úrovni,� kde� se� probíraly� sociální� záležitosti� v� rámci� společné� strategie�

mezi� EU� a� Afrikou,� a� na� konferenci� EUVLatinská� Amerika.�Mimo� to� zařadilo� Společenství� cíle�

sociálního� rozvoje� do� svých� nejnovějších� dvoustranných,� regionálních� a�interregionálních� dohod.�

Tyto� dohody� obsahují� závazek� obou� stran� uznat� a�prosazovat� sociální� práva,� včetně� dodržování�

klíčových�úmluv�Mezinárodní�organizace�práce�o�základních�pracovních�právech.�

�

V� rámci� zvláštního� pobídkového� režimu� pro� udržitelný� rozvoj� a� řádnou� správu� věcí� veřejných�

(známého� jako� GSP+),� jenž� je� součástí� systému� všeobecných� preferencí� EU,� poskytuje� EU�

dodatečné� celní� preference� pro� zranitelné� země,� které� podepsaly� a� účinně� provádějí� celou� řadu�

mezinárodních� úmluv� týkajících� se� důležitých� lidských� a� pracovních� práv,� životního� prostředí�

a�řádné�správy�věcí�veřejných�(viz�následující�tabulku).��
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�

Mezinárodní�úmluvy�relevantní�pro�režim�GSP+�
�
Část�A�
Základní�úmluvy�OS��a�ILO�o�lidských�a�pracovních�právech�
1.� Mezinárodní�pakt�o�občanských�a�politických�právech�
2.� Mezinárodní�pakt�o�hospodářských,�sociálních�a�kulturních�právech�
3.� Mezinárodní�úmluva�o�odstranění�všech�forem�rasové�diskriminace�
4.� Úmluva�o�odstranění�všech�forem�diskriminace�žen�
5.� Úmluva�proti�mučení�a�jinému�krutému,�nelidskému�či�ponižujícímu�zacházení�nebo�trestání�
6.� Úmluva�o�právech�dítěte�
7.� Úmluva�o�zabránění�a�trestání�zločinu�genocidia�
8.� Úmluva�o�minimálním�věku�pro�přijetí�do�zaměstnání�(č.�138)�
9.� Úmluva�o�zákazu�a�okamžitých�opatřeních�k�odstranění�nejhorších�forem�dětské�práce�(č.�182)�
10.� Úmluva�o�odstranění�nucené�práce�(č.�105)�
11.� Úmluva�o�nucené�nebo�povinné�práci�(č.�29)�
12.� Úmluva�o�stejném�odměňování�pracujících�mužů�a�žen�za�práci�stejné�hodnoty�(č.�100)�
13.� Úmluva�o�diskriminaci�(zaměstnání�a�povolání)�(č.�111)�
14.� Úmluva�o�svobodě�sdružování�a�ochraně�práva�odborově�se�organizovat�(č.�87)�
15.� Úmluva�o�provádění�zásad�práva�organizovat�se�a�kolektivně�vyjednávat�(č.�98)�
16.� Mezinárodní�úmluva�o�potlačování�a�trestání�zločinu�apartheidu�
Část�B�
Úmluvy�týkající�se�životního�prostředí�a�zásad�správy�věcí�veřejných�
17.� Montrealský�protokol�o�látkách,�které�poškozují�ozonovou�vrstvu�
18.� Basilejská�úmluva�o�kontrole�pohybu�nebezpečných�odpadů�přes�hranice�států�a�jejich�

zneškodňování.�
19.� Stockholmská�úmluva�o�perzistentních�organických�polutantech�
20.� Úmluva�o�mezinárodním�obchodu�ohroženými�druhy�volně�žijících�živočichů�a�rostlin�
21.� Úmluva�o�biologické�rozmanitosti�
22.� Cartagenský�protokol�o�biologické�bezpečnosti�
23.� Kjótský�protokol�k�Rámcové�úmluvě�Organizace�spojených�národů�o�změně�klimatu�
24.� Jednotná�úmluva�Organizace�spojených�národů�o�omamných�látkách�(1961)�
25.� Úmluva�Organizace�spojených�národů�o�psychotropních�látkách�(1971)�
26.� Úmluva�Organizace�spojených�národů�proti�nedovolenému�obchodu�s�omamnými�a�psychotropními�

látkami�(1988)�
27.� Mexická�úmluva�Organizace�spojených�národů�o�boji�proti�korupci�
�
Podle� současného� nařízení� o� GSP� (980/2005),� které� platí� do� 31.� prosince� 2008,� musí� země,� jimž� jsou�
poskytnuty�všeobecné�celní�preference�GSP+,�ratifikovat�a�účinně�provádět�veškeré�úmluvy�uvedené�v�části�
A�a�alespoň�sedm�z�11�úmluv�uvedených�v�části�B.�Země,�jimž�jsou�poskytnuty�všeobecné�celní�preference�
GSP+,�se�rovněž�zavázaly,�že�budou�nejpozději�do�31.�prosince�2008�ratifikovat�a�účinně�provádět�veškeré�
chybějící�úmluvy.�
�
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Během�období,�k�němuž�se�vztahuje�tato�zpráva,�získalo�dodatečné�celní�preference�GSP+�15�zemí�

systému� všeobecných� preferencí,� a� to� Bolívie,� Kolumbie,� Kostarika,� Ekvádor,� Salvador,� Gruzie,�

Guatemala,�Honduras,�Moldavsko,�Mongolsko,�Nikaragua,�Panama,�Peru,�Srí�Lanka�a�Venezuela.�

Dodatečné�celní�preference�GSP+�pro�Moldavsko�byly�Moldavsku�odňaty�v�lednu�roku�2008,�kdy�

ES�pro�tuto�zemi�zavedlo�další�rozsáhlé�autonomní�obchodní�preference.��

�

Komise�i�nadále�pozorně�monitorovala�stav�ratifikace�a�provádění�úmluv�v�těchto�15�zemích,�jimž�

byly�přiznány�dodatečné�celní�preference�GSP+.�Dne�31.�března�2008�po�zprávě,�že�nejvyšší�soud�

Salvadoru� prohlásil� určitá� ustanovení� úmluvy� č.� 87� Mezinárodní� organizace� práce� týkající� se�

svobody� sdružování� a� ochrany� práva� odborově� se� organizovat� za� neslučitelná� se� salvadorskou�

ústavou,� rozhodla� Komise,� že� v� květnu� roku� 2008� zahájí� šetření� podle� čl.� 18� odst.� 2� nařízení�

980/2005,�aby�stanovila,�zda�již�vnitrostátní�právní�předpisy�Salvadoru�tuto�úmluvu�nezahrnují�nebo�

zda� tato� legislativa� není� účinně� prováděna.�V�Komisi� proběhla� výměna� názorů� s� členskými� státy�

o�dalším�zintenzivnění�monitorování�provádění�úmluv�v�oblasti� lidských�práv�15�zeměmi,�kterým�

byly�přiznány�dodatečné�celní�preference�GSP+.�

�

Preference�GSP�zůstaly�nadále�dočasně�odňaty�Bělorusku�a�Barmě/Myanmaru,�protože�se�v�těchto�

zemích� nezměnila� situace,� jež� vedla� k� jejich� dočasnému� odnětí,� a� protože� pokračovalo� vážné�

a�systematické� porušování� zásad� stanovených� v� důležitých� úmluvách� o� lidských� a� pracovních�

právech.�

�

4.13.� Právo�na�rozvoj�

�

EU�neustále� zdůrazňuje� svůj� závazek,� pokud� jde� o� právo� na� rozvoj,� jak� je� uvedeno�ve�Vídeňské�

deklaraci�a�v�Akčním�programu�z�roku�1993.�Tento�závazek�je�vyjádřen�prostřednictvím�partnerství�

a� dohod� v� oblasti� rozvojové� spolupráce,� které� byly� navázány� se� zeměmi� na� celém� světě,� jako� je�

například�dohoda�z�Cotonou�mezi�EU�a�africkými,�karibskými�a�tichomořskými�státy.�
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Deklarace� o� právu� na� rozvoj,� kterou� přijalo� Valné� shromáždění� OSN� v� rezoluci� 41/128�

ze�dne�4.�prosince�1986,�potvrdila,�že�právo�na�rozvoj�je�nezcizitelným�lidským�právem�a�že�rovné�

příležitosti� k� rozvoji� jsou� neodvolatelným� právem� národů� i� jednotlivců.� Za� účelem� dosažení�

pokroku� v� oblasti� monitorování� a� přezkoumávání� prosazování� a� provádění� práva� na� rozvoj�

ustanovila�Komise�OSN�pro�lidská�práva�v�roce�1998�otevřenou�pracovní�skupinu�v�oblasti�práva�na�

rozvoj.�Mandát�této�pracovní�skupiny�pak�obnovila�Rada�OSN�pro�lidská�práva�v�březnu�roku�2007.�

Na�posledním�zasedání�pracovní�skupiny�OSN�v�oblasti�práva�na�rozvoj�(únor�a�březen�roku�2007)�

vyzdvihla�EU�prvořadou�odpovědnost�států�za�vytváření�vnitrostátních�podmínek,�které�by�přispěly�

k� plnění� tohoto� práva.� Toho� lze� nejlépe� dosáhnout� uplatňováním� hlediska� lidských� práv� na�

vnitrostátní� plány� rozvoje� a� plány� globálního� partnerství,� které� zdůrazňují� univerzalitu,�

nedělitelnost,�vzájemnou�závislost�a�souvislost�všech�lidských�práv.�Konání�devátého�zasedání�této�

pracovní�skupiny�bylo�posunuto�z�25.�až�29.�února�na�18.�až�22.�srpna�2008.�

�

Během�hodnoceného�období�uspořádala�pracovní�skupina�na�vysoké�úrovni�pro�provádění�práva�na�

rozvoj,� jež� byla� ustanovena� v� rámci� pracovní� skupiny� v� oblasti� práva� na� rozvoj,� čtvrté� pracovní�

setkání� (ve�dnech�7.�až�15.� ledna�2008).�Při� této�příležitosti�provedla�pracovní�skupina�na�vysoké�

úrovni�přezkum�dohody�z�Cotonou�o�partnerství�AKTVES,�která�je�příkladem�partnerství,�v�jejichž�

rámci� je� realizován� mezinárodní� rozměr� práva� na� rozvoj.� Tato� pracovní� skupina� uznala,� že�

spolupráce�v�rámci�této�dohody�zahrnuje�celou�řadu�politických�oblastí�včetně�lidských�práv,�řádné�

správy�věcí�veřejných,�ochrany�životního�prostředí�a�budování�míru.�Pracovní� skupina�na�vysoké�

úrovni�rozpoznala�zřetelnou�souvislost�mezi�dohodou�z�Cotonou�a�rámcem�a�kritérii�práva�na�rozvoj�

a�vyslovila�se�pro�to,�aby�byla�v�rámci�dohod�o�hospodářském�partnerství,�které�jsou�právě�ve�stádiu�

projednávání�nebo�uzavírání,�stanovena�kritéria�pro�monitorování.�

�
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V� roce� 2007� Komise� rovněž� vyplatila� prostředky� vyčleněné� na� iniciativu� v� oblasti� správy� věcí�

veřejných�v�afrických,�karibských�a� tichomořských�zemích.�Cílem�této� iniciativy� je�další�podpora�

reformního� programu� v� partnerských� zemích� EU� v� oblastech,� které� zahrnují� lidská� práva,�

demokracii� a� právní� stát.�V� rámci� této� iniciativy� byla� uvolněna� celková� částka� ve� výši� 3�miliard�

EUR�jako�dodatečná�finanční�podpora�zemím�ochotným�se�zavázat�k�plánům�obsahujícím�důležitá,�

ambiciózní�a�důvěryhodná�opatření�a�reformy.�Plány�vypracovávají�partnerské�země�a�zaměřují�se�

na� dosažitelné� výsledky,� jejichž� konečným� cílem� je� zmírnění� chudoby� a� podpora� udržitelného�

rozvoje.�Rovněž�obsahují�kritéria�v�oblasti�lidských�práv�a�demokracie,�která�bude�EU�monitorovat�

a�prostřednictvím�politického�dialogu�s�danou�zemí�projednávat.�

�

4.14.� Svoboda�náboženského�vyznání�nebo�přesvědčení�

�

Politika�EU�v�oblasti�lidských�práv�zahrnuje�i�svobodu�myšlení,�svědomí�a�náboženského�vyznání�

nebo�přesvědčení,�která�je�součástí�různých�mezinárodních�nástrojů�v�oblasti�lidských�práv.��

�

EU� se� aktivně� zapojuje� do� jednání� o� svobodě� myšlení,� svědomí� a� náboženského� vyznání� nebo�

přesvědčení�s�celou�řadou�zemí�a�upozorňuje�na�tuto�otázku�na�celé�řadě�politických�jednání,�mimo�

jiné� s� Čínou,� Kyrgyzstánem� a� Turkmenistánem.� EU� vyjadřuje� prostřednictvím� diplomatických�

demarší�a�veřejných�prohlášení�své�znepokojení,�pokud�jde�o�svobodu�vyznání�a�s� tím�související�

netoleranci�a�diskriminaci.�

�

Pokud� jde� o� vztahy� EU� s� Asií,� proces� ASEM� (Setkání� AsieVEvropa)� usiluje� o� podporu� dialogu�

a�o�vytvoření�souladu�mezi�různými�náboženskými�vyznáními�a�přesvědčeními.�Na�čtvrtém�Setkání�

AsieVEvropa� zaměřeném� na� mezináboženský� dialog,� které� se� uskutečnilo� v� nizozemském�

Amsterdamu�(3.�až�6.�června�2008),�se�sešli�náboženští�představitelé,�vyšší�úředníci,�intelektuálové�

a� zástupci� sdělovacích� prostředků� z� partnerských� států� ASEM.� Představitelé� tohoto� setkání� se�

dohodli� na� další� podpoře� mezináboženského� dialogu� v� rámci� ASEM� a� vydali� v� tomto� směru�

prohlášení� týkající� se� otázek,� jako� je� mezináboženský� dialog� a� zmírnění� chudoby,� náboženské�

vzdělávání,�komunikace�v�digitálním�světě�a�vládní�politiky.�Další�dvě�každoroční�setkání�se�budou�

konat�v�Asii�a�ve�Španělsku.��

�
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Během�hodnoceného�období,�v�květnu�roku�2008,�se�předsedové�Evropského�parlamentu,�Evropské�

rady� a�Evropské� komise� setkali� s� dvěma� desítkami� vysokých� představitelů� křesťanství,� judaismu�

a�islámu�v�Evropě.�Bylo�to�čtvrté�každoroční�setkání�s�náboženskými�představiteli�a�zároveň�druhé,�

jehož� se� zúčastnili� předsedové� těchto� tří� orgánů�EU.�Letošní� setkání� se� zaměřilo� na� dva� důležité�

úkoly,� jimž�Evropská� unie� čelí:� na� změnu� klimatu� a� na� usmíření� prostřednictvím�mezikulturního�

a�mezináboženského�dialogu.�Účastníci�tohoto�setkání�si�na�tato�dvě�hlavní�témata�vyměnili�názory�

a� shodli� se� na� tom,� že� náboženství� a� náboženská� společenství� hrají� důležitou� úlohu� při� řešení�

společných�úkolů�a�při�zmobilizování�společností�k�udržitelné�budoucnosti.��

�

V� souladu� se� svým� závazkem� bojovat� proti� všem� druhům� diskriminace� vystoupila� EU� proti�

netoleranci�a�diskriminaci�založené�na�náboženském�vyznání�či�přesvědčení,�a�to�zejména�na�fórech�

OSN.�EU� podporuje� práci� zvláštní� zpravodajky�OSN�pro� otázky� svobody� náboženského� vyznání�

nebo� přesvědčení,� jejíž� mandát� byl� v� prosinci� roku� 2007� prodloužen� o� další� tři� roky.� Během�

hodnoceného�období�EU�jednala�jak�v�rámci�Valného�shromáždění�OSN�(UNGA62),�tak�i�v�rámci�

Rady�pro�lidská�práva.�

�

EU� předložila� na� 62.� zasedání� Valného� shromáždění� OSN� svou� obvyklou� rezoluci� o� odstranění�

všech� forem� netolerance� založené� na� náboženském� vyznání� nebo� přesvědčení� (A/RES/62/157),�

která� byla� přijata� bez� hlasování.� V� této� rezoluci� se� odsuzují� všechny� podoby� netolerance�

a�diskriminace�založené�na�náboženském�vyznání�nebo�přesvědčení.�Státy�se�v�ní�naléhavě�vybízejí�

k�tomu,�aby�lidem�zajistily�odpovídající�svobody�včetně�práva�na�svobodné�prožívání�víry�nebo�na�

změnu� náboženského� vyznání,� jakož� i� plné� respektování� a� ochranu� posvátných�míst� a� symbolů.�

Navíc� se� státy� naléhavě� vyzývají,� aby� všem� lidem� zajistily� právo� a� svobodu� k� založení�

náboženských,� charitativních� a� humanitárních� institucí,� právo� na� život,� svobodu� a� bezpečnost�

a�právo�nebýt�pro�víru�vězněn,�zadržován�nebo�mučen.�Dále�se�naléhavě�vyzývají,�aby�zajistily,�že�

všichni� veřejní� činitelé,� státní� zaměstnanci� a� donucovací� orgány� budou� tato� různá� náboženství�

a�vyznání� respektovat,� a� podniknou� rázná� opatření� zakazující� šíření� rasistických� a� xenofobních�

myšlenek�a�materiálů,�z�nichž�se�rodí�diskriminace,�zastrašování�nebo�nátlak.�Rovněž�se�zdůrazňuje,�

že� je� třeba� se� vyhnout� směšování� jakéhokoli� náboženství� s� terorismem� a� že� omezování� svobody�

náboženských� projevů� by� mělo� být� dovoleno� pouze� tehdy,� pokud� je� omezeno� zákonem� nebo� je�

nezbytné�k�zajištění�ochrany�veřejnosti�a�základních�práv�druhých.��

�
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Podobně� jako� v� minulých� letech� hlasovala� EU� proti� rezoluci� Valného� shromáždění� OSN� proti�

hanobení� náboženství� (A/RES/62/154),� protože� je� znepokojena� obecným� přístupem,� koncepčním�

rámcem�a�terminologií�této�rezoluce.�Když�EU�zdůvodňovala�své�hlasování�na�třetím�výboru�OSN,�

uvedla,�že�přikládá�velký�význam�boji�proti�všem�formám�diskriminace�založené�na�náboženském�

vyznání�nebo�přesvědčení�a�proti�podněcování�k�náboženské�nesnášenlivosti�a�že�se�domnívá,�že�by�

Valné�shromáždění�OSN�a�Rada�pro�lidská�práva�měly�pokračovat�v�řešení�těchto�otázek,�a�to�i�za�

pomoci�jednání�s�odborem�pro�zvláštní�postupy.��

�

EU�souhlasí,�že� je� třeba�vyjadřovat�obavy�a�znepokojení,�pokud� jde�o�vážné�případy�netolerance,�

diskriminace� a� projevů� násilí� založených� na� náboženském� vyznání� nebo� přesvědčení,� o� případy�

zastrašování�a�nátlaku�motivované�extremismem,�které�se�v�celém�světě�objevují.�EU�nepovažuje�

pojem�„hanobení�náboženství“�v�rozpravě�o�lidských�právech�za�odůvodněný.�Z�pohledu�lidských�

práv�by�se�nemělo�na�členy�náboženských�společenství�pohlížet�jako�na�součást�stejnorodých�celků.�

Mezinárodní�právní�předpisy�v�oblasti�lidských�práv�chrání�v�prvé�řadě�spíše�jednotlivce�při�výkonu�

jejich� svobody� náboženského� vyznání� či� přesvědčení� než� náboženství� jako� taková.� Ve� většině�

právních� systémů� je� „hanobení“� právní� pojem,� který� jednotlivcům� nebo� subjektům� s� právní�

subjektivitou� přiznává� v� případě� hanobení� a� urážek� právo� na� náhradu� škody.� Náboženství� nebo�

vyznání�ve�většině�států�tuto�právní�subjektivitu�nemají,�a�tak�je�obtížné�si�představit,�jak�by�se�dalo�

„hanobení� náboženství“� použít� jako� užitečný� pojem� v� oblasti� prosazování� lidských� práv� nebo�

poskytování�ochrany�či�náhrady�v�případě�porušování�lidských�práv.��

�

EU� zdůraznila,� že� je� třeba� řešit� všechny� aspekty� diskriminace� založené� na� náboženství� nebo�

vyznání,� která� představuje� vážné� porušení� lidských� práv;� že� je� třeba� uznat,� že� se� neomezuje� na�

žádné�náboženství�nebo�vyznání,�ani�že�se�neomezuje�na�žádnou�část�světa;�že�ochrana�práv�osob�

patřících�k�náboženským�menšinám�je�velmi�důležitou�součástí�svobody�náboženství�nebo�vyznání;�

že� je� třeba�zajistit,�aby�byla�na�stejné�úrovni�dodržována�a�chráněna�všechna� lidská�práva,�včetně�

práva�na�svobodu�myšlení,�svědomí,�projevu�a�vyznání;�a�že�prosazování�úcty�vůči�příslušnosti�ke�

všem� náboženstvím� nebo� vyznáním� se� nejlépe� uskutečňuje� souhrnným� způsobem,� jak� vyplynulo�

z�jiných� rezolucí� Třetího� výboru� i� přímo� na� zasedání.� EU� se� dále� domnívá,� že� pojmy� svoboda�

projevu� a� svoboda� náboženského� vyznání� nebo� přesvědčení� se� spíše� doplňují,� než� aby� si�

konkurovaly.� EU� si� je� dobře� vědoma� toho,� že� tato� práva� nejsou� neomezená,� ale� EU� věří,� že� ve�

stávajících�mezinárodních�právních�předpisech�v�oblasti�lidských�práv�je�mezi�těmito�právy�a�jejich�

omezeními�zachována�vhodná�rovnováha.�

�
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EU�navíc�předložila�na�6.�zasedání�Rady�pro�lidská�práva�zásadní�rezoluci�o�svobodě�náboženského�

vyznání�či�přesvědčení�(A/HRC/RES/6/37),�jíž�se�rovněž�obnovuje�mandát�zvláštní�zpravodajky�pro�

otázky�svobody�náboženského�vyznání�nebo�přesvědčení�na�další�tři�roky.�V�této�rezoluci�se�státy�

naléhavě�vyzývají,�aby�zavedly�některá�opatření�za�účelem�ochrany�svobody�náboženského�vyznání�

nebo� přesvědčení� a� boje� proti� netoleranci� založené� na� náboženském� vyznání� nebo� přesvědčení.�

Rovněž� se� v� ní� vybízejí� všechny� zúčastněné� strany,� aby� v� rámci� různých� jednání� řešily� některé�

klíčové� otázky,� jako� je� vzestup� extremismu,� který� ovlivňuje� náboženství� ve� všech� částech� světa.�

Tato�rezoluce�byla�přijata�poměrem�29�hlasů�k�nule,�přičemž�18�zemí�se�zdrželo�hlasování.�Všechny�

členské�státy�Organizace�islámské�konference�se�rozhodly�zdržet�se�hlasování,�protože�–�ačkoli�cíl�

mandátu�podporují�–�byly�zklamány,�že�se�v�této�rezoluci�nezmiňuje�potřeba�chránit�náboženství.�

�

4.15.� Mezikulturní�dialog�

�

EU� je� pevně� odhodlána� prosazovat�mezikulturní� dialog� jak� v� rámci�Unie,� tak� i� ve� spolupráci� se�

třetími� zeměmi.� Společný� účinek� postupného� rozšiřování� EU,� zvýšené� mobility� vyplývající�

z�jednotného� trhu,� starých� i� nových�migračních� toků,� významnějších� kontaktů� s�ostatním� světem�

prostřednictvím� obchodu,� vzdělávání,� volného� času� a� globalizace� obecně� zvyšuje� vzájemné�

působení�mezi� evropskými� občany� a� všemi� lidmi� žijícími� v�Evropské� unii,� jakož� i�mezi� různými�

kulturními,�jazykovými,�etnickými�a�náboženskými�skupinami�v�Evropě�i�jinde.�

�

Sdělení�Komise111�z�května�roku�2007�o�evropském�programu�pro�kulturu�v�globalizovaném�světě�

potvrdilo�ústřední�roli�kultury�v�procesu�evropské�integrace�a�navrhlo�kulturní�program�pro�Evropu�

a� pro� její� vztahy� se� třetími� zeměmi.� Na� základě� tohoto� sdělení� Komise� byl� uvedený� program�

schválen� na� zasedání� Rady� ve� složení� pro� vzdělávání,� mládež� a� kulturu� v� listopadu� roku� 2007�

a�následně�byl�potvrzen�v�prosinci�roku�2007�Evropskou�radou.��

�

�������������������������������������������������
111� KOM�(2007)�242�v�konečném�znění.�
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Byl�zaveden�strukturovaný�systém�spolupráce�v�kulturních�otázkách�mezi�členskými�státy�a�orgány�

EU� založený� na� otevřené� metodě� koordinace,� který� se� úspěšně� používal� již� na� strukturální�

spolupráci�mezi�členskými�státy�a�EU,�například�v�oblasti�vzdělávání�a�odborné�přípravy,�mládeže�

a�sociální�ochrany.�Pokrok�na�cestě�ke�společným�cílům�bude�každý�rok�hodnotit�Komise�a�členské�

státy.�Komise�navíc�zahájila�strukturovaný�dialog�s�kulturním�odvětvím.�

�

V�roce�2008�slavila�Evropská�unie�Evropský�rok�mezikulturního�dialogu,�který�byl�vyhlášen�na�

základě�rozhodnutí112�Evropského�parlamentu�a�Rady�v�prosinci�roku�2006.�Tento�rok�byl�oficiálně�

zahájen�v�lednu�v�Lublani�na�evropské�konferenci,�kterou�uspořádalo�slovinské�předsednictví.�Od�té�

doby�bylo�na�mnoha�frontách�dosaženo�vynikajícího�pokroku.�Toto�sdělení�a�kampaň�na�zvyšování�

povědomí,�kterou�uspořádal�na�vnitrostátní�úrovni�každý�z�členských�států�a�která�měla�těžiště�na�

evropské�úrovni�na�webové�stránce�(www.dialogue2008.eu),�vzbudily�značný�zájem.�Měsíčně�bylo�

zaznamenáno�více�než�1000�zpráv�ve�sdělovacích�prostředcích�a�webová�stránka�přilákala�během�

prvního�půl� roku�své�existence�pozornost�půl�milionu�návštěvníků.�Politická� jednání�během�první�

poloviny� roku� se� zaměřovala� na� mezikulturní� kompetence� a� za� slovinského� předsednictví�

vyvrcholila� přijetím� závěrů� Rady� vyzývajících� k� vytvoření� udržitelné� a� meziodvětvové� strategie�

v�oblasti� mezikulturního� dialogu.� Byla� uspořádána� jednání� mezi� odvětvími� vzdělávání,� kultury,�

mládeže�a�audiovizuálním�odvětvím.��

�

Mezikulturní� dialog� byl� rovněž� prioritou� slovinského� předsednictví� v� první� polovině� roku� 2008.�

Evropská� rada� v� červnu� roku� 2008� ocenila� dosavadní� úsilí� o� propagaci� Evropského� roku�

mezikulturního� dialogu.� V� této� souvislosti� ocenila� hodnotu� kulturní� spolupráce� a�mezikulturního�

dialogu� jakožto� nedílnou� součást� všech� příslušných� vnějších� politik,� v� souladu� s� doporučeními�

konference�na�téma�„:ová�paradigmata,�nové�modely�a�kultura�ve�vnějších�vztazích�EU“�(konaná�

v�Lublani� ve� dnech� 13.� a� 14.� května� 2008)� a� probíhající� práce� v� rámci� Aliance� civilizací.� Rada�

zdůraznila� význam� kulturní� spolupráce� založené� na� dialogu� s� občanskou� společností� při� řešení�

politických�procesů�a�úkolů,�při�podpoře�mezilidských�kontaktů�a�posilování�dobrých�sousedských�

vztahů.�

�

�������������������������������������������������
112� Rozhodnutí�1983/2006/ES,�Úř.�věst.�L�412,�30.12.2006.�
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V�každém�členském�státě�byl�z�evropských�zdrojů�spolufinancován�jeden�projekt�a�dále�bylo�takto�

spolufinancováno�sedm�celoevropských�stěžejních�projektů113,�které�byly� typicky�navrhovány� tak,�

aby� co� nejvíce� zvyšovaly� povědomí,� aby� oslovily� mladé� lidi� a� vzbudily� co� největší� zájem�

sdělovacích�prostředků.�

�

Politická� jednání� pokračují� i� během� francouzského� předsednictví,� jež� uspořádá� u� příležitosti�

ukončení� tohoto� roku� evropskou�konferenci� s� cílem� zhodnotit� dosažené�výsledky� a� stanovit� další�

kroky�k�udržitelné�strategii.�

�

Mezikulturní� dialog� je� začleněn� do� příslušných� politik,� programů� a� akcí� Společenství� jakožto�

horizontální� a� meziodvětvová� priorita.� Tento� cíl� se� provádí� jak� u� programů� v� oblasti� kultury,�

vzdělávání,�mládeže�a�občanství,�tak�i�v�celé�řadě�jiných�oblastí,�jako�je�zaměstnanost,�sociální�věci,�

rovné�příležitosti,�vnější�vztahy�a�rozvojová�pomoc.�

�

Mezikulturní� dialog� je� nedílnou� součástí� vztahů� EU� se� třetími� zeměmi.� Jak� bylo� uznáno�

v�Barcelonském� prohlášení� z� roku� 1995,� kultura� představuje� v� rámci� evropskoVstředomořských�

vztahů�na�regionální�úrovni�prioritní�oblast.�Mezi�cíli�evropskoVstředomořské�spolupráce�je�zvláštní�

pozornost�věnována�prvkům�sociální,�kulturní�a�lidské�dimenze.�

�

O� významu� kultury� svědčí� i� konání� zasedání� na� úrovni� ministrů.� Dosud� proběhla� tři� zasedání�

ministrů� kultury:� v� roce� 1996� v�Boloni,� v� roce� 1998� na�Rhodu� a� v� roce� 2008� v�Aténách,� jakož�

i�zasedání�ministrů�zahraničních�věcí�z�evropskoVstředomořské�oblasti�(v�roce�2003�na�Krétě),�jež�se�

zaměřilo� na� mezikulturní� dialog.� Na� posledním� zasedání� ministrů� kultury� v� Aténách� ve� dnech�

29.�a�30.� května� 2008� byl� zahájen� proces� vedoucí� k� vypracování� plnohodnotné� evropskoV

středomořské�strategie�v�oblasti�kultury�zahrnující�spolupráci�jak�v�oblasti�dialogu�mezi�kulturami,�

tak�v�oblasti�kulturní�politiky.�Bude�vytvořena�ad�hoc�pracovní�skupina�evropskoVstředomořských�

odborníků� s� cílem� vypracovat� tuto� strategii� tak,� aby� mohla� být� schválena� na� příštím� zasedání�

ministrů�kultury�v�roce�2010.��

�

�������������������������������������������������
113�� http://www.interculturaldialogue2008.eu/354.0.html?&redirect_url=myVstartpageVeyid.html�
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O� významné� úloze� kultury� ve� vnějších� vztazích� svědčí� akce� a� programy� spolupráce,� jež� byly�

schváleny�a�úspěšně�prováděny,�mezi�nimi�Nadace�Anny�Lindhové�(včetně�„1001�akcí�pro�dialog“),�

program�EuroMed�Audiovisual,� EuroMed�Heritage,� regionální� programy� zaměřené� na� informace�

a�komunikace,�program�EuroMed�Youth�a�EuroMed�Gender.��

�

EvropskoVstředomořské� partnerství� aktivně� podporovalo� Evropský� rok� mezikulturního� dialogu�

(2008):�v�listopadu�roku�2007�se�ministři�zahraničních�věcí�evropskoVstředomořské�oblasti�rozhodli�

navrhnout�rok�2008�„Evropsko>středomořským�rokem�dialogu�mezi�kulturami“.�

�

Aktivně�se�rozvíjí�kulturní�pilíř�setkání�AsieVEvropa�(ASEM).�Třetí�setkání�AsieVEvropa�na�úrovni�

ministrů�kultury,�které�se�konalo�v�Kuala�Lumpuru�(ve�dnech�22.�a�23.�dubna�2008)�se�zaměřilo�na�

téma� „Kulturní� rozmanitost� –� uskutečnění� akčního� plánu“.� Toto� zasedání� ministrů� přispělo�

k�posílení�kulturních�výměn�a�spolupráce�mezi�Asií�a�Evropou,�jak�bylo�stanoveno�v�akčním�plánu�

ministrů�kultury,�který�byl�přijat�v�Paříži�v�červnu�roku�2005.��

�

Komise� podporuje� nadaci� AsieVEvropa� (ASEF)� a� její� stěžejní� programy� výměn� v� oblasti�

intelektuální� a� kulturní.� Očekává� se,� že� vytvořením� asijskoVevropského� kulturního� webového�

portálu�Culture360�se�mezi�členskými�zeměmi�ASEM�posílí�výměny�v�oblasti�umění�a�kultury.��

�

Kultura� je� klíčovým� prvkem� spolupráce� EU� s� Radou� Evropy,� která� zahrnuje� společnou� akci�

„Mezikulturní�města“,� společné� provádění�Dnů� evropského�dědictví,� jakož� i� společné� činnosti� na�

západním�Balkánu.��

�
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Všechny� členské� státy� EU� i� Evropská� komise� podporují� Alianci� civilizací� a� jsou� členy� Skupiny�

přátel.� Alianci� zahájil� předseda� vlády� Španělska� a� předseda� vlády� Turecka� společně� s� bývalým�

generálním� tajemníkem� OSN� Kofi� Annanem� koncem� roku� 2005� s� cílem� zlepšit� porozumění�

a�vztahy�založené�na�spolupráci�mezi�národy�a�lidmi�napříč�kulturami�a�náboženstvími�a�současně�

pomoci� bojovat� proti� silám,� jež� podněcují� polarizaci� a� extremizmus.�Na� prvním� výročním� fóru�

Aliance,� které� proběhlo� v� Madridu� v� lednu� roku� 2008,� byla� zahájena� řada� iniciativ,� jako� je�

mechanismus� rychlé� mediální� reakce,� fond� pro� sdělovací� prostředky,� středisko� mediální�

gramotnosti,�fond�solidarity�pro�mládež�a�iniciativa�zaměřená�na�zaměstnanost�mládeže.�

�

4.16.� Azyl,�migrace,�uprchlíci�a�vysídlené�osoby�

�

Otázky�týkající�se�migrace,�azylu�a�uprchlíků�se�řadí�mezi�prioritní�oblasti�politik�EU�v�rámci�EU�

a�v� jejích� vnějších� vztazích.� EU� zdůrazňuje,� že� je� nutné� pokračovat� v� provádění� programů�

z�Tampere�a�Haagu�v�oblasti�spravedlnosti�a�vnitřních�věcí�a�navázat�na�ně,�aby�byla�dále�posílena�

vnitřní�bezpečnost�v�Evropě�i�základní�svobody�a�práva�občanů.��

�

Od�té�doby,�co�Evropská�rada�přijala�v�roce�2005�globální�přístup�k�migraci�a�Rada�jej�v�roce�2006�

potvrdila,� EU� hraje� na� mezinárodním� poli� roli� průkopníka� tím,� že� při� řešení� otázek� migrace� ve�

spolupráci�se�třetími�zeměmi�prosazuje�komplexní�a�vyvážený�přístup.�Globální�přístup�k�migraci�

má�za�cíl�vypracovat�komplexní�a�soudržné�politiky�zabývající�se�celou�řadou�otázek�souvisejících�

s�migrací�tím,�že�bude�sdružovat�různé�oblasti�politiky�–�rozvoj,�sociální�věci�a�zaměstnanost,�vnější�

vztahy�a�spravedlnost�a�vnitřní�věci�–�a�k�řešení�základních�příčin�migrace�a�nucené�migrace�bude�

využívat� jak�krátkodobých�opatření,� tak� i�dlouhodobých�plánů.�Předmětem�globálního�přístupu� je�

především� spolupracovat� se� zeměmi� původu� a� tranzitu:� jeho� klíčovými� pojmy� jsou� partnerství,�

solidarita� a� sdílená� odpovědnost.� Globální� přístup� se� zpočátku� zaměřoval� na� země� Afriky�

a�Středomoří,� ale� v� roce� 2007� byla� jeho� geografická� působnost� rozšířena� i� na� východní�

a�jihovýchodní�regiony�sousedící�s�EU.��

�
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Cílem�sdělení�Komise�z�prosince� roku�2007114�bylo�vymezit�kroky�nezbytné�k�dosažení� společné�

přistěhovalecké�politiky,�jež�by�vycházely�ze�značné�práce,�která�již�byla�provedena.�Bylo�tedy�jak�

oceněním� úspěchů� a� pokroku� v� této� oblasti,� včetně� prozatímní� zprávy� o� pokroku� v�globálním�

přístupu�k�migraci,�tak�i�studií�budoucích�výzev�ke�společné�a�komplexní�přistěhovalecké�politice,�

které�se�ve�střednědobém�a�dlouhodobém�horizontu�objeví.�Je�nutný�nový,� integrovanější�přístup,�

aby�se�v�souvislosti�s�přistěhovaleckou�politikou�dosáhlo�rovnováhy�mezi�nedostatkem�pracovních�

sil�na� trhu,�potřebami,�hospodářskými�dopady,�sociálními�důsledky,� integračními�politikami�a�cíli�

vnější�politiky.��

�

Pokud�jde�o�uplatňování�globálního�přístupu,�byla�Komise�povzbuzena�pokrokem�učiněným,�pokud�

jde� o�Afriku� a� se� Středomoří,� zejména� misemi� EU� do� afrických� a� středomořských� zemí,� jakož�

i�pokrokem� v� uplatňování� globálního� přístupu� na� východní� a� jihovýchodní� sousední� regiony.�

Pracuje� se� na� dalším� posílení� dialogu� a� spolupráce� ohledně� otázek� migrace� se� subsaharským�

regionem�a�severní�Afrikou.��

�

V�návaznosti�na�sdělení�Komise115�Evropská�rada�na�zasedání�v�prosinci�roku�2007�zdůraznila,�že�je�

třeba�obnovit�politické�odhodlání,�a�potvrdila,�že�další�vývoj�evropské�migrační�politiky�doplňující�

politiky�členských�států� je� i�nadále�zásadní�prioritou�pro�řešení�výzev�a�využívání�příležitostí,� jež�

skýtá�migrace�v�novém�věku�globalizace.��

�

�������������������������������������������������
114� Vytváření�společné�přistěhovalecké�politiky,�KOM(2007)�780�v�konečném�znění,�ze�dne�

5.12.2007.�
115� Vytváření�společné�přistěhovalecké�politiky,�KOM(2007)�780�v�konečném�znění,�ze�dne�

5.12.2007.�



�

14146/1/08�REV�1� � jpe/JPE/mho� 109�
� DG�E�HR� �LIMITE� CS�

Jako� příspěvek� k� dalšímu� vývoji� společné� migrační� a� azylové� politiky� přijala� Komise� v� červnu�

roku�2008� sdělení� „Společná� přistěhovalecká� politika� pro� Evropu:� zásady,� opatření� a� nástroje“�

a�„Plán� politiky� pro� azyl� –� integrovaný� přístup� k� ochraně� v� celé� EU“.� Sdělení� navrhovalo� deset�

společných�zásad,�z�nichž�má�vycházet�společná�přistěhovalecká�politika�a�jež�byly�uspořádány�do�

tří� hlavních� směrů�politiky�EU:�prosperita,� solidarita� a�bezpečnost.�Plán�politiky�pro� azyl� stanoví�

podobu� druhé� fáze� společného� evropského� azylového� systému� (CEAS),� jehož� obecnými� cíli� je�

zachovat� a� posílit� humanitární� a� ochranné� tradice�Unie� a� dosáhnout� skutečně� rovných� podmínek�

ochrany� pro� všechny� v� celé� EU� prostřednictvím� další� harmonizace� právních� předpisů� členských�

států�v�oblasti�azylu,�zvýšit�spolupráci�v�praxi�a�posílit�solidaritu�mezi�členskými�státy�i�mezi�EU�

a�třetími� zeměmi.� Sdělení� i� plán� politiky� se� zabývají� hlavními� nevyřešenými� prvky� Haagského�

programu�týkajícími�se�přistěhovalectví�a�azylu.�Očekává�se,�že�Evropská�rada�v�říjnu�roku�2008�

schválí� Evropský� pakt� o�přistěhovalectví� a� azylu.� Předpokládá� se� že� se� tento� pakt� � stane� hybnou�

silou�rozpravy�EU�o�otázkách�migrace�a�azylu.�V�tomto�paktu�učiní�Evropská�Rada�pět�základních�

závazků,�které�se�týkají:�organizace�legálního�přistěhovalectví�a�integrace,�boje�proti�nedovolenému�

přistěhovalectví,� účinnější� ochrany� hranic,� budování� Evropy� azylu� a� vytváření� globálního�

partnerství� se� zeměmi� původu� a� tranzitu.� Tyto� závazky� budou� i� nadále� uplatňovány� v� rámci�

konkrétních�opatření,�zejména�v�programu,�který�vyplyne�z�Haagského�programu�v�roce�2010.��
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Na�svém�zasedání�v�červnu� roku�2008�Rada�ve� složení�pro�obecné�záležitosti�zdůraznila�význam�

pokračujícího� komplexního� a� regionálně� vyváženého� dialogu,� partnerství� a� spolupráce� se� třetími�

zeměmi�v�otázkách�migrace.�Rada�opět�potvrdila,�že�dodržování�lidských�práv�a�základních�svobod�

migrujících� osob,� Ženevská� úmluva� i� řádný� přístup� k� azylovému� řízení� jsou� základem�migrační�

politiky�Evropské�unie.�Rada�uvítala�pokrok,�který�byl�učiněn�při�uplatňování�globálního�přístupu�

k�migraci� prostřednictvím� rozvoje� nástrojů,� jako� jsou� mise� zaměřené� na� otázky� migrace�

a�související� procesy� navazujících� činností,� platformy� pro� spolupráci,� dobrovolná� partnerství�

v�oblasti� mobility� a� migrační� profily,� jakož� i� využíváním� stávajících� struktur� pro� dialog�

a�spolupráci.�Během�zasedání�Rady�ve�složení�pro�spravedlnost�a�vnitřní�věci�v�červnu�roku�2008�

byla�uzavřena�pilotní�partnerství�v�oblasti�mobility�s�Moldavskem�a�Kapverdami.�Tato�partnerství�

v�oblasti� mobility� budou� společně� prováděna� členskými� státy,� Evropským� společenstvím�

a�příslušnou�partnerskou�zemí.�

�

Byl� zaveden� program� (na� období� let� 2007–2013)� s� názvem� „Tematický� program� spolupráce�

v�rozvojových�aspektech�migrace�a�azylu�se�třetími�zeměmi“.�Stejně�jako�v�případě�předcházejícího�

programu� AENEAS� bude� obecným� cílem� tohoto� nového� tematického� programu� pomoci� třetím�

zemím�zlepšit� zvládání�všech�aspektů� jejich�migračních� toků.�Důraz�se�bude�klást�na�země�podél�

jižních�a�východních�migračních�tras�do�Evropské�unie,�ačkoli�bude�zahrnovat�i�jiné�migrační�trasy�

a�migraci�jihVjih.�Horizontální�iniciativy�se�dále�zaměří�na�migraci�a�rozvoj,�migraci�pracovních�sil,�

azylovou�politiku�a�ochranu�uprchlíků,�převaděčství�a�obchodování�s�lidmi,�jakož�i�na�nedovolené�

přistěhovalectví.��

�

Pokud� jde�o� zapojení� se�do� jednání�o�migraci�na� světové�úrovni,�Komise� a� členské� státy� aktivně�

napomáhaly� připravit� první� zasedání� Globálního� fóra� o� migraci� a� rozvoji� (GFMD),� které�

uspořádala�Belgie�v�červenci�roku�2007�v�Bruselu,�a�poté�se�jej�účastnily.�Fórum�je�státem�řízenou�

iniciativou�a�užitečným�nástrojem�pro�výměnu�názorů�a�myšlenek�ohledně�výzev�souvisejících�se�

vztahem�mezi�migrací�a�rozvojem.�Umožňuje,�aby�země�pokračovaly�v�dialogu�o�migraci�a�rozvoji�

a� přispívaly� k� vypracování� celistvých� přístupů� k� dané� otázce.� Druhé� zasedání� Globálního� fóra�

o�migraci� a� rozvoji� se� uskuteční� v� Manile� (na� Filipínách)� v� prosinci� roku� 2008.� Třetí� zasedání�

Globálního�fóra�o�migraci�a�rozvoji�se�uskuteční�v�listopadu�roku�2009�v�Řecku.�

�
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4.17.� Rasismus,�xenofobie,�nediskriminace�a�respektování�rozmanitosti�

�

Rasismus� a� xenofobie� jsou� neslučitelné� se� zásadami,� na� kterých� je� EU� založena.� Orgány� EU�

opakovaně�odmítly�a�odsoudily�veškeré�jejich�projevy.�EU�odhodlaně�usiluje�v�mezích�pravomocí,�

které� jí� jsou� svěřeny� smlouvami,� o� jasnou� politiku� boje� proti� těmto� jevům� jak� v� Unii� samé,� tak�

v�rámci�své�vnější�činnosti.�

�

EU� se� aktivně� zapojuje� do� úsilí� v� rámci� OSN� o� boj� proti� rasismu� a� diskriminaci.� Během� 62.�

zasedání� Valného� shromáždění� OSN� vydala� Evropská� unie� ve� Třetím� výboru� prohlášení�

o�odstranění� rasismu� a� rasové� diskriminace.� EU� se� rovněž� konstruktivně� podílí� na� přípravném�

procesu� Durbanské� hodnotící� konference,� která� se� bude� konat� v� roce� 2009� v� Ženevě,� v� rámci�

Valného� shromáždění.� Tato� konference� by� se� měla� zaměřit� na� provádění� stávajících� norem.�

Součástí�příprav�hodnotící�konference�byl�dotazník�vypracovaný�Úřadem�vysoké�komisařky�OSN�

pro� lidská� práva,� který� členské� státy� EU� a� Komise� /� Agentura� pro� základní� práva� předložily�

přípravnému� výboru� Durbanské� hodnotící� konference� a� jenž� popisoval� politiky,� programy�

a�projekty,�jež�byly�uskutečněny�za�účelem�provádění�Durbanské�deklarace�a�Durbanského�akčního�

programu�ve�členských�státech�a�na�úrovni�Společenství.�Během�sedmého�zasedání�Rady�pro�lidská�

práva� (v�březnu� roku� 2008)� EU� rovněž� podpořila� obnovení� mandátu� zvláštního� zpravodaje� pro�

současné�podoby�rasismu,�xenofobie�a�související�netoleranci.��

�

V�rámci�OBSE�Komise�a�členské�státy�EU�za�koordinace�EU�aktivně�a�pravidelně�usilují�o�docílení�

provedení� závazků� přijatých� 56� zúčastněnými� státy� OBSE,� pokud� jde� o� boj� proti� rasismu�

a�xenofobii,�o�nediskriminaci�a�respektování�rozmanitosti.�V�tomto�ohledu�je�pro�Komisi�a�členské�

státy�EU�významnou�platformou�zasedání�o�provádění�lidské�dimenze,�které�ve�Varšavě�každoročně�

pořádá�Úřad�OBSE�pro�demokratické�instituce�a�lidská�práva�(ODIHR).��

�

V� rámci� Rady� Evropy� pokračuje� Evropská� komise� proti� rasismu� a� netoleranci� (ECRI)� ve� své�

činnosti,�která�začala�v�roce�1993.�Při�této�činnosti�úzce�spolupracuje�s�oddělením�Evropské�komise�

pro�boj�proti�diskriminaci�a�pro�základní�a�sociální�práva�Generálního�ředitelství�pro�zaměstnanost�

a�sociální�věci,�jakož�i�s�Agenturou�pro�základní�práva.�

�



�

14146/1/08�REV�1� � jpe/JPE/mho� 112�
� DG�E�HR� �LIMITE� CS�

Dne� 18.� června� 2008� podepsaly�Evropské� společenství� a�Rada�Evropy� dohodu,� kterou� se� zřizuje�

komplexní� rámec� spolupráce� týkající� se� Agentury� pro� základní� práva� a� Rady� Evropy.� Dohoda�

zahrnuje�ustanovení�o�pořádání�pravidelných�zasedání,�o�výměně�informací�a�o�koordinaci�činností.�

Stanoví,� že� Rada� Evropy� jmenuje� dvě� nezávislé� osoby� do� správní� a� výkonné� rady� agentury� na�

funkci�člena�a�náhradníka,�a�ustanovuje�volební�právo�Rady�Evropy�v�daných�orgánech.�

�

EU� vznáší� otázky� rasismu� a� xenofobie� v� rámci� svých� politických� dialogů� se� třetími� zeměmi,�

například� s� Ruskem� a� Čínou.� Tyto� otázky� jsou� rovněž� začleněny� do� hlavních� směrů� strategií�

spolupráce;�například�v�rámci�akčních�plánů�evropské�politiky�sousedství�(EPS)�se�partnerské�země�

zavázaly,�že�budou�spolupracovat�v�boji�proti�všem�formám�diskriminace,�náboženské�netolerance,�

rasismu�a�xenofobie.��

�

Boj� proti� rasismu,� xenofobii� a� diskriminaci� menšin� a� domorodých� národů� je� prioritou� pro�

financování�v� rámci�Evropské� iniciativy�pro�demokracii�a� lidská�práva�(EIDHR).�Prostřednictvím�

fondů�EIDHR�podporuje�EU�vysokou�komisařku�OSN�pro� lidská�práva� při� provádění� stávajících�

mezinárodních�norem�pro�rovnost�a�nediskriminaci,�zejména�Durbanské�deklarace�a�Durbanského�

akčního� programu� i� Mezinárodní� úmluvy� o� odstranění� rasové� diskriminace.� Činnosti� projektu�

zahrnují� kampaně� a� semináře� na� zvyšování� informovanosti,� poskytování� poradenství�

prostřednictvím� projektů� technické� spolupráce� s� vládami� i� výzkum� a� analýzy.�Hlavními� partnery�

jsou�Rozvojový�program�OSN�(UNDP),�UNESCO,�Světová�banka,�Mezinárodní�organizace�práce�

(ILO)� a� další�mezinárodní� organizace,� jakož� i� orgány� činné� v� oblasti� lidských� práv� a� organizace�

občanské�společnosti.�

�

4.18.� Práva�příslušníků�menšin�

�

EU� je� odhodlána� plně� dodržovat� lidská� práva� všech� osob,� včetně� příslušníků� menšin.� Listina�

základních� práv� EU� vyzývá� k� ochraně� kulturní,� náboženské� a� jazykové� rozmanitosti,� přičemž�

Smlouva�o�Evropské�unii�zakotvuje�zásadu�plného�užívání�práv�a�svobod�bez�diskriminace,�včetně�

příslušnosti�k�národnostní�menšině,�včetně�práva�svobodně�zvolit�název�sdružení�a�práva�na�účast�

ve�veřejném�životě�prostřednictvím�vytváření�politických�stran.��
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Byla�zřízena�skupina�odborníků�na�vysoké�úrovni�pro�sociální�začlenění�etnických�menšin�a�jejich�

plnou�účast�na�trhu�práce.�Na�konferenci,�která�se�konala�ve�dnech�3.�a�4.�prosince�2007�v�Bruselu,�

skupina� předložila� svou� zprávu� a� doporučení.� Její� práce� se� zaměřila� na� překrývání� příslušnosti�

k�etnické�menšině�se�sociálním�znevýhodněním�a�určila�osvědčené�postupy�v�podnicích�a�ve�veřejné�

politice.��

�

Kritéria� pro� členství� zemí,� které� chtějí� přistoupit� k� EU,� jak� byla� stanovena� Evropskou� radou� na�

zasedání�v�Kodani�v�roce�1993,�výslovně�zahrnují�respektování�a�ochranu�menšin.�Proto�byla�v�roce�

2007� a� v� první� polovině� roku� 2008� zvláštní� pozornost� i� nadále� věnována� respektování� a� ochraně�

menšin� v� souvislosti� s� procesem� rozšíření� EU,� jakož� i� v� souvislosti� s� procesem� stabilizace�

a�přidružení� se� zeměmi� západního� Balkánu116.� V� celém� regionu� západního� Balkánu� jsou� z� větší�

části�zavedeny�právní�předpisy�o�ochraně�menšin,�avšak�jejich�provádění�zaostává.�Menšiny�dosud�

nejsou�v�politickém�a� společenském�životě�plně� zastoupeny�a�diskriminace�přetrvává.�V�Turecku�

jsou� práva� příslušníků� menšin� zaručena� pouze� určitým� nemuslimským� menšinám,� na� něž� se�

vztahuje� Lausannská� dohoda� z� roku� 1923.� Turecko� nepodepsalo� ani� neratifikovalo� Rámcovou�

úmluvu�Rady�Evropy�o�ochraně�národnostních�menšin117.��

�

V�této�souvislosti�Evropská�komise�ve�svých�výročních�zprávách�o�pokroku,�jejichž�poslední�verze�

předložila� Evropskému� parlamentu� a� Radě� v� listopadu� roku� 2007,� i� nadále� posuzovala� události�

v�kandidátských� zemích� (Chorvatsku,� Bývalé� jugoslávské� republice� Makedonii� a� Turecku)�

a�v�potenciálních� kandidátských� zemích� (Albánii,� Bosně� a� Hercegovině,� Černé� Hoře,� Srbsku�

a�Kosovu).� Romská�menšina� byla� označena� za� jednu� z� nejzranitelnějších� skupin� v� jihovýchodní�

Evropě� a� ve� většině� těchto� zemí� se� stále� ještě� potýká� s� velmi� těžkými� životními� podmínkami�

a�diskriminací,� zejména� v� oblasti� vzdělávání,� sociální� ochrany,� zdravotní� péče,� bydlení�

a�zaměstnání.� Nový� nástroj� předvstupní� pomoci� (IPA)118,� jenž� od� roku� 2007� nahradil� bývalé�

nástroje� PHARE� a� CARDS,� poskytuje� finanční� prostředky� EU� mimo� jiné� na� prosazování�

nediskriminace�a�rovných�příležitostí�v�zemích,�jež�se�připravují�na�členství�v�EU.�

�

�������������������������������������������������
116� Albánie,�Bosna�a�Hercegovina,�Chorvatsko,�Bývalá�jugoslávská�republika�Makedonie,�Černá�Hora,�

Srbsko�a�Kosovo�(na�základě�rezoluce�Rady�bezpečnosti�OSN�č.�1244).�
117� Znění�úmluvy�lze�nalézt�na�adrese:�http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/157.htm�
118� Nařízení�Komise�(ES)�č.�718/2007�ze�dne�12.�června�2007,�kterým�se�provádí�nařízení�Rady�(ES)�č.�

1085/2006,�kterým�se�zřizuje�nástroj�předvstupní�pomoci�(IPA),�Úř.�věst.�L�170,�29.6.2007,�s.�1.�
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Prosazování� a� ochrana� práv� příslušníků� etnických� a� náboženských�menšin� byly� nadále� klíčovým�

rysem�vnějších�vztahů.�O�právech�příslušníků�menšin�se�jedná�v�rámci�dialogů�o�lidských�právech�

s�několika� třetími� zeměmi.� Evropský� nástroj� pro� demokracii� a� lidská� práva,� který� v� roce� 2007�

nastoupil� na� místo� předchozího� EIDHR,� umožňuje� i� podporovat� činnosti� související� s� právy�

příslušníků� menšin.� Cíl� „Posilování� úlohy� občanské� společnosti� při� prosazování� lidských� práv�

a�demokratických�reforem,�při�usnadňování�pokojného�sladění�zájmů�skupin,�upevňování�politické�

účasti�a�politického�zastoupení“�skýtá�prostor�pro�konkrétní�akce,�které�se�týkají�menšin�a�mají�být�

prováděny� na� úrovni� jednotlivých� zemí� či� na� úrovni� nadnárodní� a� regionální.� V� roce� 2007� bylo�

uzavřeno� několik� dohod� o� nových� projektech� týkajících� se� práv� příslušníků� menšin� v� rámci�

vyhlašování� výzev� EIDHR� k� předkládání� návrhů� týkajících� se� konkrétních� zemí,� a� to� například�

v�Bangladéši,� Bosně� a� Hercegovině,� Burundi,� Bývalé� jugoslávské� republice� Makedonii,� Gruzii,�

Nigérii,�Pákistánu,�Rwandě,�Rusku�a�v�Srbsku.�

�

Na�úrovni�OSN�je�cenným�zdrojem�informací�o�přístupu�EU�k�problematice�menšin�ve�vztahu�ke�

třetím�zemím�nezávislá�odbornice�OSN�na�problematiku�menšin.�Rada�pro�lidská�práva�prodloužila�

dne� 27.� března� 2008� její� mandát� na� dobu� tří� let.� EU� kromě� toho� podporuje� Fórum� pro� otázky�

menšin,�které�vytvořila�Rada�pro�lidská�práva�dne�28.�září�2007�jako�subjekt�navazující�na�pracovní�

skupinu�OSN�pro�menšiny�v� rámci�bývalé� (pod)komise�OSN�pro� lidská�práva.�EU� a� její� členské�

státy� se� rovněž� nadále� aktivně� podílejí� na� činnosti� mezinárodních� organizací� zabývajících� se�

problematikou� menšin,� jako� je� OBSE� a� její� Úřad� vysokého� komisaře� pro� národnostní� menšiny,�

jakož� i�Evropská�komise�proti� rasismu�a�netoleranci� (ECRI)�v�rámci�Rady�Evropy�a�komisař�pro�

lidská�práva.��

�

EU�v� současné�době�poskytuje�v� rámci�nástroje�předvstupní�pomoci� finanční�prostředky�do�výše�

1�milionu� EUR� na� regionální� projekt� zaměřený� na� Romy.� Úřad� vysokého� komisaře� OSN� pro�

uprchlíky� (UNHCR)� provádí� projekt� „Sociální� začlenění� Romů,� Aškaliů� a� egyptských� komunit�

a�jejich� přístup� k� lidským� právům� na� západním� Balkánu“,� který� se� zabývá� nedostatečnou�

dokumentací�a�evidencí�v�souvislosti�s�Romy�v�Bosně�a�Hercegovině,�Bývalé�jugoslávské�republice�

Makedonii,� Černé� Hoře� a� Kosovu� (v� rámci� rezoluce� Rady� bezpečnosti� OSN� 1244).� Postrádající�

dokumentace� představuje� jednu� z� klíčových� otázek,� s� nimiž� se� romské� obyvatelstvo� vyrovnává.�

Znemožňuje� jim�začlenit�se�do�společnosti�a�mít�přístup�k�základním�občanským�právům,� jako� je�

zdravotní�péče,�vzdělání�nebo�zaměstnání.�

�
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Úřad� vysokého� komisaře� OSN� pro� uprchlíky� provádí� tento� projekt� ve� spolupráci� s� nevládními�

organizacemi�a�s�dalšími�subjekty�OSN,�vnitrostátními�orgány�a�romskými�informačními�středisky.�

Projekt�nabízí�právní�pomoc�romským�komunitám�s�cílem�umožnit�jim�zaregistrovat�narození�dítěte�

do�matriky.�Probíhá� informační�kampaň�zaměřená�na� romskou�komunitu.�Očekává� se,� že�projekt�

bude�ukončen�v�roce�2009.��

�

4.19.� Osoby�se�zdravotním�postižením�

�

Evropské�společenství�bylo�plně�zapojeno�do�jednání�na�Valném�shromáždění�OSN�o�Mezinárodní�

úmluvě� o� právech� zdravotně� postižených� osob,� která� byla� otevřena� k� podpisu� v�New�Yorku� dne�

30.�března�2007.�ES�a�většina�jeho�členských�států�se�řadily�mezi�první�signatáře�této�úmluvy.�

�

Ke�dvacáté�ratifikaci�úmluvy�došlo�dne�3.�dubna�2008,�čímž�úmluva�i�její�opční�protokol�mohly�dne�

3.�května�2008�vstoupit�v�platnost.�Jde�o�významný�krok�v�úsilí�o�prosazování,�ochranu�a�zajištění�

plného� a� rovného� užívání� veškerých� lidských� práv� a� základních� svobod� osobami� se� zdravotním�

postižením�a�o�prosazování�respektování�jejich�přirozené�důstojnosti.�

�

Ke�dni�8.�srpna�2008�Evropské�společenství�a�všechny�jeho�členské�státy�podepsaly�Úmluvu�OSN�

o�právech� zdravotně� postižených� osob� a� šestnáct� členských� států� podepsalo� Opční� protokol.� Tři�

členské�státy�(Maďarsko�dne�20.�července�2007,�Španělsko�dne�3.�prosince�2007�a�Slovinsko�dne�

24.�dubna�2008)�ratifikovaly�Úmluvu�OSN�a�Opční�protokol�a�uložily�své�ratifikační�listiny�u�OSN.�

�

Komise� pracuje� na� návrhu� rozhodnutí� Rady� o� uzavření� Úmluvy� OSN� a� Opčního� protokolu�

Evropským� společenstvím.� K� uvedeným� návrhům� budou� připojena� prohlášení� o� pravomocích�

v�souvislosti� se� záležitostmi,� na�něž� se� tato�úmluva�vztahuje.�Úspěšné�uzavření�úmluvy�bude�pro�

Evropské� společenství� mezníkem,� neboť� to� bude� poprvé,� kdy� se� Společenství� stane� stranou�

komplexní�úmluvy�OSN�o�lidských�právech.�

�
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Pokud�jde�o�obsah,�představuje�úmluva�významnou�změnu:�zavádí�zdravotní�postižení�jako�otázku�

lidských� práv� a� věc� práva,� a� nejenom� jako� záležitost� sociálního� zabezpečení.�Bude� přínosem�pro�

650�milionů�osob�se�zdravotním�postižením�na�celém�světě,�včetně�50�milionů�Evropanů.��

�

Úmluva� OSN� zajišťuje� v� mezinárodním� právu� pevný� základ� pro� upozorňování� na� otázku�

zdravotního� postižení� v� dialozích� EU� o� lidských� právech� se� třetími� zeměmi,� které� úmluvu�

ratifikovaly;� rovněž� poskytne� jasný� rámec� pro� vedení� politického� dialogu� o� otázce� zdravotního�

postižení�s�našimi�partnery�v�rozvojové�spolupráci.��

�

4.20.� Problematika�domorodých�národů�

�

Zásadní�událostí�hodnoceného�období�bylo�přijetí�Deklarace�OSN�o�právech�domorodých�národů�

dne� 13.� září� 2007.� Jde� o� významnou� událost� v� dějinách� boje� domorodých� národů� za� svá� práva�

a�prohlášení� bylo� výsledkem� více� než� dvaceti� let� jednání� v� rámci� OSN.� 61.� zasedání� Valného�

shromáždění� ji� přijalo� 143� hlasy,� 11� hlasů� se� zdrželo� a� 4� byly� proti.� EU� deklaraci� podpořila�

a�hlasovala� pro� ni.� Článek� 43� stanoví,� že� v� něm� uznaná� práva� představují� minimální� normy� pro�

přežití,�důstojnost�a�dobré�životní�podmínky�domorodých�národů�světa.�

�

Mezi�práva�uznaná�v�deklaraci�patří�právo�na�sebeurčení,�nezadatelné�společné�právo�na�vlastnictví,�

užívání� a� kontrolu� pozemků,� území� a� dalších� přírodních� zdrojů,� právo� na� vedení� a� rozvíjení�

vlastních�politických,�náboženských,�kulturních�a�vzdělávacích�institucí�a�ochrana�jejich�kulturního�

a�duševního�vlastnictví.�

�

Pokud�jde�o�mezinárodní�scénu,�Rada�OSN�pro�lidská�práva�se�dne�14.�prosince�roku�2007�rovněž�

rozhodla� zřídit�mechanismus� odborníků� na� práva� domorodých� národů� jako� subjekt� navazující� na�

pracovní�skupinu�pro�domorodé�národy�bývalé�(pod)komise�OSN�pro�lidská�práva.�Bude�zahrnovat�

i� pět� nezávislých� odborníků� na� práva� domorodých� národů� a� bude� podávat� zprávy� o� jejich�

zkušenostech� s�porušováním� lidských� práv� domorodých� národů� přímo� Radě� pro� lidská� práva� ve�

spolupráci� se� zvláštním� zpravodajem� pro� situaci� v� oblasti� lidských� práv� a� základních� svobod�

domorodých�národů�a�Stálým�fórem�OSN�pro�otázky�domorodých�obyvatel.�
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Úkolem�zvláštního�zpravodaje�OSN,�jehož�mandát�byl�dne�28.�září�2007�prodloužen�na�dobu�tří�let,�

je�podporovat�provádění�Deklarace�OSN�o�právech�domorodých�národů,�aktivně�spolupracovat�se�

všemi�aktéry�v�této�oblasti�a�předkládat�Radě�pro�lidská�práva�doporučení.�

�

V�současnosti�probíhá�několik�akcí� s�podporou�ES,�které� se�zaměřují�na�příslušníky�domorodých�

národů� buď� přímo,� nebo� jako� na� průřezovou� otázku.� Jedná� se� jak� o� globální� akce,� tak� o� akce�

prováděné�na�úrovni�jednotlivých�zemí.�Evropský�nástroj�pro�demokracii�a�lidská�práva�umožňuje�

podporovat� i� činnosti� související� s� právy� domorodých� národů.� Cíl� „Posilování� úlohy� občanské�

společnosti� při� prosazování� lidských� práv� a� demokratických� reforem,� při� usnadňování� pokojného�

sladění�zájmů�skupin,�upevňování�politické�účasti�a�politického�zastoupení“�skýtá�široký�prostor�pro�

konkrétní�akce,�které�se�týkají�domorodých�národů�a�jež�mají�být�prováděny�na�úrovni�jednotlivých�

zemí� či� na� úrovni� nadnárodní� a� regionální.� V� roce� 2008� byl� zahájen� projekt�„Prosazování� práv�

domorodého� a� kmenového� obyvatelstva� prostřednictvím� právního� poradenství,� budování� kapacit�

a�dialogu“,� jenž� je� společně� řízen� Evropskou� komisí� a�Mezinárodní� organizací� práce.� Projekt� je�

pokračováním�projektu�Mezinárodní�organizace�práce�a�činností�prováděných�v�regionech�Latinské�

Ameriky,� jižní� Asie� a� střední� Afriky.� V� souvislosti� s� tímto� projektem� bylo� v� září� roku� 2007�

dosaženo� úspěchu,� jímž� byla� ratifikace� Úmluvy� č.� 169�Mezinárodní� organizace� práce� o� právech�

domorodých�národů�vládou�Nepálu.�

�
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Evropský�nástroj�pro�demokracii�a�lidská�práva�(EIDHR):�Projekt�na�prosazování�práv�

domorodých�národů�a�posílení�kapacit�

�

EIDHR� podporuje� činnost� organizace� IWGIA� (Mezinárodní� pracovní� skupina� pro� záležitosti�

domorodých�národů)�(www.�iwgia.org)�se�sídlem�v�Kodani,�a�to�celkovou�částkou�720�000�EUR�na�

současný� tříletý� projekt.� Cílem� této� akce� je� zlepšit� možnost� domorodých� národů� hájit� svá� práva�

pomocí� mezinárodních� nástrojů� v� oblasti� lidských� práv� a� zlepšit� jejich� schopnost� propojit�

mezinárodní�procesy�týkající�se�lidských�práv�s�vnitrostátním�a�místním�úsilím.�

�

V�rámci�projektu�jsou�prováděny�zejména�tyto�činnosti:�

−� posílení�účasti�zástupců�(mužů�i�žen)�domorodých�národů�na�jednáních�OSN�zabývajících�se�

právy�těchto�národů;�

−� posílení�účasti�zástupců�(mužů�i�žen)�domorodých�národů�z�Afriky�na�zásadních�zasedáních�

Afrického�výboru�pro�lidská�práva�a�práva�národů�(ACHPR);�

−� posílení�příspěvku�domorodých�národů�k�činnosti�Stálého�fóra�OSN�pro�problematiku�

domorodých�národů;�

−� posílení�sítě�domorodých�národů�ve�frankofonních�zemích;�

−� podpora�Observatoře�lidských�práv�domorodých�národů�(Indigenous�Peoples�Human�Rights�

Watch)�na�Filipínách�s�cílem�zlepšit�domorodým�národům�na�Filipínách�přístup�ke�

spravedlnosti�a�

−� zmapování�celkové�situace�domorodých�národů.�

�
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5.� ČI��OST�EU��A�MEZI�ÁROD�ÍCH�FÓRECH�

�

5.1.� 62.�zasedání�Valného�shromáždění�OS��

�

Ve�dnech�8.�října�až�28.�listopadu�2007�se�sešel�Třetí�výbor�Valného�shromáždění�OSN�(sociální,�

humanitární� a� kulturní� výbor).� Celkem� bylo� v� rámci� Třetího� výboru� posouzeno� 63� rezolucí.�

Celkový� počet� těchto� rezolucí� byl� obdobný� jako� v� předchozím� roce.� Čtyřicet� jedna� z� nich� bylo�

přijato�bez�hlasování,�o�21�se�hlasovalo�a� jedna�byla�stažena119.�Bylo�odhlasováno�poněkud�méně�

rezolucí� než� v� předchozím� roce.�Dále� bylo� pět� rezolucí,� o� nichž� jednali� delegáti� Třetího� výboru,�

posouzeno�přímo�na�plenárním�zasedání�Valného�shromáždění�OSN.�

�

V�rámci�Třetího�výboru�se�priority�Evropské�unie�zaměřily�na�tři� tematické�rezoluce�(moratorium�

na� používání� trestu� smrti,� o� právech� dítěte� a� o� náboženské� nesnášenlivosti)� a� na� dvě� rezoluce�

o�situaci� v� oblasti� lidských� práv� v� určitých� zemích� (v� Barmě/Myanmaru� a� v� Korejské� lidově�

demokratické�republice).�EU�společně�s�USA�rovněž�předložila�rezoluci�o�Bělorusku�a�intenzivně�

usilovala� o�přijetí� rezoluce� o� situaci� v� oblasti� lidských� práv� v� Íránu,� kterou� předložila� Kanada.�

Všechny�tyto�rezoluce�byly�úspěšně�přijaty.��

�

Tématem,� jež� však� na� tomto� konkrétním� zasedání� Třetího� výboru,� a� možná� i� na� samotném�

62.�zasedání� Valného� shromáždění� OSN,� převládalo,� byla� rezoluce� o� moratoriu� na� používání�

trestu� smrti.� Její� schválení� představovalo� pro� OSN� zásadní� milník� v� boji� za� všeobecné� zrušení�

trestu�smrti.��

�

�������������������������������������������������
119� Rezoluce�o�postavení�vnitřně�vysídlených�osob�a�uprchlíků�z�gruzínské�Abcházie.�
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Výsledkem�silných�tlaků�vyvíjených�v�hlavních�městech�a�v�New�Yorku�–�týmového�úsilí,�do�něhož�

bylo� zapojeno� nejen� portugalské� předsednictví� a� zbytek� Evropské� unie,� ale� i� další� spoluautoři�

(Albánie,�Angola,�Brazílie,�Filipíny,�Gabun,�Chorvatsko,�Mexiko,�Nový�Zéland�a�Východní�Timor),�

–�bylo�dne�15.� listopadu�přijetí� této�rezoluce,�a� to�v�poměru�99�hlasů�k�52,�přičemž�33�se�zdrželo�

hlasování120.�Hlasování�samotné�bylo�obtížné�a�vleklé,�trvalo�dva�dny�a�jeho�součástí�bylo�hlasování�

o� 14� písemných� změnách� a� několika� ústních� změnách� k� bodům� rezoluce� a� docházelo� při� něm�

k�okamžikům�velkého�napětí�a�plným�emocí.�

�

Během�celého� tohoto�procesu�byl�patrný� týmový�duch�a�meziregionální�složka� iniciativy:�vystoupili�

všichni�spoluautoři�zastupující�veškeré�regionální�skupiny�a�spravedlivě�se�zhostili�úkolu�hájit�návrh�

rezoluce.�Znamenalo�to�vítězství�pro�všechny�v�EU�i�mimo�ni,�kteří�v�proces�věřili�a�zapojili�se�do�

něj.�

�

Souhrnná�rezoluce�o�právech�dítěte�byla�zvláště�důležitá�z� toho�důvodu,�že�obsahovala�mandát�

pro� nového� zvláštního� zástupce� generálního� tajemníka�OSN� pro� otázky� násilí� vůči� dětem,� a� tím�

prováděla� klíčové� doporučení� studie� nezávislého� odborníka� pověřeného� generálním� tajemníkem�

OSN,�která�se�zabývá�násilím�vůči�dětem.�EU�rovněž�úspěšně�podporovala�rezoluci�o�odstranění�

všech�forem�nesnášenlivosti�a�diskriminace�na�základě�náboženského�vyznání�a�přesvědčení,�

která�byla�přijata�bez�hlasování.�

�

EU� jako� celek� předložila� ve� výboru� celkem� 19� rezolucí,� včetně� iniciativ� jednotlivých� členských�

států�a�iniciativ�předložených�za�společné�podpory�zemí�z�jiných�regionů,�přičemž�o�šesti�z�nich121�

se�hlasovalo�a�byly�přijaty.�

�

�������������������������������������������������
120� Dne�18.�prosince�byla�rezoluce�přijata�na�plenárním�zasedání�Valného�shromáždění,�a�to�

v�poměru�104�hlasů�ku�54,�přičemž�29�se�zdrželo�hlasování.�
121� Rezoluce�o�Úmluvě�o�odstranění�všech�forem�diskriminace�žen�(CEDAW),�kterou�předložilo�

Dánsko,�iniciativa�EU�a�skupiny�GRULAC�o�právech�dítěte,�iniciativa�o�trestu�smrti�
a�3�rezoluce�týkající�se�konkrétních�zemí�o�Myanmaru,�Bělorusku�a�KLDR.�
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Bylo� možné� zajistit� úspěšný� výsledek� všech� iniciativ� EU,� což� bylo� vzhledem� k� obtížným�

okolnostem�velmi�uvítáno,�a�to�ve�všech�případech.�Navzdory�pokračujícímu�trendu�proti�rezolucím�

jednotlivých�zemí�Třetí�výbor�zamítl�všechny�návrhy�nepřijmout�žádné�opatření�(Barma/Myanmar,�

Írán�a�Bělorusko)122.�Hlavním�důvodem�tohoto�výsledku�bylo�včasnější�a�strategičtější� lobbování,�

jež�bylo�koordinováno�s�Kanadou,�USA�a�Novým�Zélandem�a�bylo�zaměřeno�na�návrhy�nepřijmout�

žádné�opatření.�

�

Úspěšně� přijaty� byly� rovněž� všechny� vnitrostátní� iniciativy� členských� států� EU,� včetně�Mládeže�

v�globálním� hospodářství� (UK),� Předcházení� trestné� činnosti� (IT),� Násilí� vůči� ženám� (NL/FR),�

Úmluvy�o�odstranění�všech�forem�diskriminace�žen�(CEDAW)�(DK),��Rozvojového�fondu�OSN�pro�

ženy�(EE),�Mučení�(DK),�Mezinárodního�paktu�o�lidských�právech�(SE),�Lidských�práv�v�justiční�

správě�(AT),�Menšin�(AT)�a�Zdravotních�postižení�(SE).��

�

5.2.� Rada�OS��pro�lidská�práva�

�

Evropská�unie�uvítala�zřízení�Rady�pro�lidská�práva�a�od�počátku�pozorně�sledovala�její�práci.�EU�

usiluje�o�posílení�této�rady�jako�důvěryhodného�a�efektivního�orgánu,�jenž�by�měl�být�schopen�včas�

reagovat�na�otázky�související�s�ochranou�a�prosazováním�lidských�práv�na�celém�světě.��

�

Během�hodnoceného�období�Rada�pro�lidská�práva�uspořádala�tři�pravidelná�a�tři�zvláštní�zasedání.�

�

�������������������������������������������������
122� Návrh�rezoluce�o�Bělorusku�byl�přijat�dne�21.�listopadu�v�poměru�68�hlasů�ke�32,�přičemž�76�

se�zdrželo�hlasování�a�Ruská�federace�předložila�návrh�nepřijmout�žádné�opatření�v�
souvislosti�s�rezolucí,�což�bylo�zamítnuto�v�poměru�79�hlasů�k�65�a�31�se�zdrželo�hlasování.�
Rezoluce�o�Barmě/Myanmaru�byla�přijata�dne�21.�listopadu�v�poměru�88�ke�24�a�66�se�
zdrželo�hlasování.�Rezoluce�o�situaci�lidských�práv�v�Severní�Koreji�byla�přijata�97�hlasy�
oproti�23�a�60�se�zdrželo�hlasování.�Návrh�rezoluce�o�právech�dítěte�byl�přijat�176�hlasy�
oproti�1�(USA)�a�nikdo�se�nezdržel�hlasování.�Rezoluce�o�náboženské�nesnášenlivosti�byla�
přijata�konsenzem.�
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6.�pravidelné�zasedání�rady�sestávalo�z�dvou�částí:�první�se�uskutečnila�od�10.�do�28.�září�a�druhá�

od� 10.� do� 14.� prosince.� Během� zasedání� rada� přijala� více� než� 40� rezolucí,� a� zejména� úspěšně�

dokončila� proces� budování� instituce.� Rada� rovněž� zahájila� přezkum� a� proces� racionalizace�

a�zlepšení� svých� zvláštních� postupů.� Během� tohoto� zasedání� bylo� obnoveno� několik� tematických�

mandátů,� jako� je� mandát� o� svévolném� zadržování,� o� vnitřně� vysídlených� osobách,� domorodých�

národech,�právu�na�potraviny,� lidských�právech�a�boji�proti� terorismu�a�o�svobodě�náboženství�či�

vyznání,� jakož� i�mandáty� týkající� se� určitých� zemí� –� nezávislých� odborníků� pro�Burundi,� Libérii�

a�Haiti�a�zvláštního�zpravodaje�pro�Súdán.��

�

Jedním�z�nejobtížnějších�úkonů�na�zasedání�bylo�jednání�o�rezoluci�o�náboženské�nesnášenlivosti,�

jehož� součástí� byla� otázka� obnovení� mandátu� příslušného� zvláštního� zpravodaje,� k� němuž� bude�

moci�dojít�nakonec�v�prosinci,�a�to�díky�rezoluci�přijaté�29�hlasy,�přičemž�18�se�zdrželo�hlasování.�

�

EU�v� rámci�Rady�pro� lidská� práva� věnovala� i� nadále� velkou� pozornost� situaci� v� oblasti� lidských�

práv�na�Srí�Lance,�v�Zimbabwe,�Barmě/Myanmaru�a�Súdánu/Dárfúru.�Zejména�situace�na�Srí�

Lance�byla�projednávána�s�ohledem�na�nedávné�přijetí�návštěvy�vysoké�komisařky�pro�lidská�práva.��

�

Pokud� jde� o� Súdán/Dárfúr,� během� šestého� zasedání� EU� podporovala� jednání� o� této� otázce�

a�usilovala� o� obnovu�mandátu� zvláštního� zpravodaje� pro� Súdán.� Činnost� skupiny� odborníků� pro�

Dárfúr� byla� zakončena� tím,� že� na� základě� konsenzu� byla� přijata� nezávislá� rezoluce,� kterou�

předložila� společně� EU� a� Africká� skupina,� avšak� opatření� navazující� na� jejich� doporučení� byla�

zahrnuta�do�mandátu�zvláštního�zpravodaje�pro�Súdán,�který�byl�prodloužen�o�jeden�rok.��

�

EU�v�Ženevě�upozornila�prostřednictvím�obecných�prohlášení�a�aktivním�zapojením�do�příslušných�

interaktivních�dialogů�na�veškeré�otázky,�které�považuje�za�prioritní.�

�

Vzhledem� ke� zhoršující� se� situaci� v� oblasti� lidských� práv� v� Barmě/Myanmaru� EU� důrazně�

podpořila�svolání�zvláštního�zasedání�rady�věnovaného�dané�situaci.�Zasedání�proběhlo�dne�2.�října�

a�byla�přijata�rezoluce,�která�rozhodně�odsuzuje�pokračující�násilné�represe�pokojných�demonstrací�

v�Myanmaru.�
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Jedním�z� hlavních� úkolů�7.� a�8.�pravidelného� zasedání� byl� přezkum�čtyř�mandátů� týkajících� se�

konkrétních� zemí� (KLDR,� Barmy/Myanmaru,� Demokratické� republiky� Kongo� a� Somálska)�

a�17�tematických�mandátů� zvláštních� postupů� v� rámci� jejich� přezkumu,� racionalizace� a� zlepšení.�

V�této�souvislosti�EU�opět�zdůraznila�obrovský�význam�účinného,�nezávislého�systému�zvláštních�

postupů�této�rady.�

�

Zahájení� 7.� pravidelného� zasedání� (ve� dnech� 3.� března� až� 1.� dubna� 2008)� se� poprvé� zúčastnil�

generální� tajemník� OSN� Ban� KiVMoon.� Ministr� zahraničních� věcí� Slovinska� Dimitrij� Rupel� se�

k�Radě�pro�lidská�práva�obrátil�jménem�EU.�U�příležitosti�60.�výročí�Všeobecné�deklarace�lidských�

práv,�které�se�slaví�tento�rok,�řada�význačných�řečníků�opět�potvrdila�v�duchu�spolupráce�závazek�

svých� států� k� lepší� ochraně� lidských� práv.� Během� čtyř� týdnů� zasedání� rada� přijala� 36� rezolucí,�

přičemž� 24� z� nich� na� základě� konsenzu,� jmenovala� 14� držitelů�mandátů� týkajících� se� zvláštních�

postupů� (na� základě� přezkumu,� racionalizace� a� zlepšení� mandátů)� a� zvolila� 18� členů� Poradního�

výboru�Rady�pro�lidská�práva.�Radě,�které�předsedal�rumunský�velvyslanec�Doru�Romulus�Costea,�

se� podařilo� vyhnout� se� znovuotevření� balíčku� zaměřeného� na� budování� institucí� v� souvislosti�

s�přezkumem,� racionalizací� a� zlepšení� postupů� týkajících� se� mandátů.� Nevládní� organizace� se�

obdobně� jako� na� 6.� zasedání� značně� zapojily� nejen� do� plenárního� zasedání,� ale� i� do� uspořádání�

doprovodných�akcí.��

�
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Zasedání� zaznamenala� obnovení� mandátů� týkajících� se� konkrétních� zemí� pro� Barmu/Myanmar�

a�Korejskou�lidově�demokratickou�republiku�(KLDR)�na�základě�iniciativy�EU,�jakož�i�Somálska.�

EU� však� vyjádřila� politování� nad� pozastavením� mandátu� pro� Demokratickou� republiku� Kongo�

(DRK).� Kromě� obnovení� mandátu� zvláštního� zpravodaje� pro� Barmu/Myanmar� přijala� Rada� na�

základě�konsensu�další�závažnou�a�rozhodnou�rezoluci�(na�podnět�EU)�o�situaci�v�oblasti�lidských�

práv� v�této� zemi.� Během� zasedání� byly� rovněž� obnoveny� některé� významné� tematické� mandáty,�

včetně�mandátu�týkajícího�se�problematiky�menšin,�násilí�vůči�ženám,�násilných�zmizení�a�svobody�

projevu.� Mandát� zvláštního� zástupce� generálního� tajemníka� pro� obránce� lidských� práv� se� stal�

mandátem� zvláštního� zpravodaje� rady.� Pokud� jde� o� obnovu� mandátu� zvláštního� zpravodaje� pro�

svobodu� projevu,� EU� se� domnívala,� že� změna,� která� byla� do� znění� vložena� jménem� Africké�

skupiny,� Organizace� islámské� konference� a� Arabské� skupiny,� byla� formulována� tak,� že� došlo�

k�posunu� zaměření�mandátu� z�ochrany� svobody� projevu� směrem� k� omezení� této� svobody� –� toho�

zhodnocení�vedlo�EU�k� tomu,� aby�veřejně�vyjádřila�hluboké�politování�nad�napadením�mandátu,�

a�stáhla�proto�svou�podporu�rezoluci�a�zdržela�se�hlasování.��

�

EU�ve�svých�prohlášeních�v�rámci�konkrétně�zaměřených�bodů�3,�4�a�8�pořadu�jednání�upozornila�

na� situace� v� různých� zemích,� včetně� Súdánu,� Srí� Lanky,� Demokratické� republiky� Kongo,�

Barmy/Myanmaru,� KLDR,� Zimbabwe,� Keni,� Íránu,� Ruské� federace� a� Číny.� EU� vysvětlila,� že�

otázkami�týkajícími�se�konkrétních�zemí�by�se�měly�zabývat�i�další�významné�body�pořadu�jednání,�

a�ne�jen�bod�4.��

�

EU�se�konstruktivně�zapojila�do�jednání�o�rezoluci�o�situaci�v�oblasti�lidských�práv�na�okupovaném�

palestinském�území.�Tato�rezoluce�byla�přijala�33�hlasy�pro,�přičemž�1�hlas�byl�proti�a�13�se�zdrželo�

hlasování.�Vzhledem�k�tomu,�že�EU�shledala,�že�konečné�znění�rezoluce�nesplňuje�její�požadavek�

vyváženého�znění�odrážejícího�situaci�na�místě,�všechny�členské�státy�EU,�které�jsou�rovněž�členy�

rady,�se�během�zaznamenaného�hlasování�zdržely.�EU�však�podpořila�obě�další�rezoluce�týkající�se�

okupovaného� palestinského� území� –� jednu� o� izraelských� osadách� (odhlasováno,� jedna� země�

hlasovala�proti)�a�druhou�o�sebeurčení�palestinských�obyvatel.�

�

V� souvislosti� s� předložením� rezoluce� o� právech� dítěte� EU� potvrdila� svou� tradiční� spolupráci� se�

skupinou�GRULAC.�EU� rovněž� podpořila� další� nové� téma� v� radě� –� rezoluci� o� lidských� právech�

a�změně�klimatu,�která�vzešla�z�podnětu�Malediv.��
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Rada� pro� lidská� práva� také� zřídila� nový� tematický� mandát� nezávislého� odborníka� pro� otázky�

závazků� v� oblasti� lidských� práv� souvisejících� s� přístupem� k� bezpečné� pitné� vodě� a� hygienickým�

zařízením.� Rovněž� byly� uspořádány� dva� panely:� jeden� o� dobrovolných� cílech� v� oblasti� lidských�

práv�a�jeden�o�mezikulturním�dialogu�o�lidských�právech.�

�

Druhý�rok�rady�byl�zakončen�8.�pravidelným�zasedáním�(ve�dnech�2.�až�20.�června�2008),�v�rámci�

kterého� byl� jeden� týden� věnován� přijímání� 32� zpráv� o� výsledcích� všeobecného� pravidelného�

přezkumu�(viz�samostatný�podbod).�

�

Bylo�přijato�čtrnáct�rezolucí,�mezi�nimi�i�osm�v�rámci�procesu�přezkumu,�racionalizace�a�zlepšování�

zvláštních� postupů.�Konkrétně� rada� obnovila�mandáty� týkající� se� nezávislosti� soudců� a� právníků,�

hromadných� poprav,� obchodování� s� lidmi� a� mučení.� Přijetí� Opčního� protokolu� Mezinárodního�

paktu� o� hospodářských,� sociálních� a� kulturních� právech,� který� musí� stále� ještě� potvrdit� Valné�

shromáždění,�představovalo�historický�krok�k�rovnému�zacházení�se�všemi�lidskými�právy.�

�

Na� základě� iniciativy� EU� přijala� rada� zásadní� rezoluci� o� situaci� v� oblasti� lidských� práv� v�

Barmě/Myanmaru.�V�rámci�různých�bodů�pořadu�jednání�se�EU�zabývala�i�řadou�znepokojujících�

situací� v� dalších� zemích� (v� Zimbabwe,� Súdánu,� na� Srí� Lance,� v� Íránu,� KLDR� a� Demokratické�

republice�Kongo).�

�

EU� zastávala� automatické� znovujmenování� držitelů�mandátů� týkajících� se� zvláštních� postupů� po�

jejich� prvním� tříletém�období� a� byla� proti� snahám�změnit� tuto� praxi.�Rozhodnutí� předsedy,� které�

bylo�vydáno�na�8.� zasedání�Rady�pro� lidská�práva,� umožnilo�potvrdit�mandát�držitelů�po�prvním�

tříletém�období,�a�to�kromě�výjimečných�případů�a�po�dosti�pracném�posouzení.�

�

Rada�pro� lidská�práva� jmenovala�sedm�nových�držitelů�mandátů� týkajících�se�zvláštních�postupů,�

pět� členů� nového� mechanismu� odborníků� na� práva� domorodých� národů� a� předsedu� Fóra� pro�

problematiku�menšin.�

�

Konalo�se�půldenní�jednání�o�lidských�právech�žen�a�dvě�zvláštní�akce:�jedna�byla�věnována�vstupu�

v� platnost� Úmluvy� o� právech� zdravotně� postižených� osob� a� jedna� návrhu� pokynů�OSN� ohledně�

vhodného�využívání�a�podmínek�alternativní�péče�o�děti.��
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Na�organizačním�zasedání�Rady�pro�lidská�práva�dne�19.�června�byl�na�třetí�období�jmenován�nový�

předseda�této�rady,�velvyslanec��igerie�Martin�Ihoeghian�Uhomoibhi,�a�nová�kancelář�sestávající�

ze� zástupců� z� Kanady� (skupina� WEOG),� Ázerbájdžánu� (skupina� EEG),� Argentiny� (skupina�

GRULAC)�a�Filipín�(Asijská�skupina).�

�

Slovinský� prezident� promluvil� v� Radě� pro� lidská� práva� během� slovinského� předsednictví� EU�

v�červnu� roku�2008.�Byl� to� již�druhý�prezident,� který�v� radě�promluvil,� čímž�předsednictví� a�EU�

učinily�významné�gesto�zájmu�a�podpory�jak�vůči�Radě�pro�lidská�práva,�tak�i�vůči�Úřadu�vysoké�

komisařky�pro�lidská�práva.�

�

V�první�polovině�roku�2008�se�uskutečnila�dvě�zvláštní�zasedání:�

Na� žádost� Sýrie� hovořící� jménem� Skupiny� arabských� států� a� na� žádost� Pákistánu� jménem�

Organizace� islámské�konference�bylo�na�23.�a�24.� ledna�2008�svoláno�6.�zvláštní�zasedání.�Toto�

zasedání� se� zabývalo� porušováním� lidských� práv� na� okupovaném� palestinském� území,� zejména�

v�pásmu� Gazy.� EU� se� konstruktivně� zapojila� do� jednání� o� rezoluci.� Nemohla� ji� však� přijmout,�

jelikož�rezoluce�neřešila�otázku�bezpečnosti�veškerého�civilního�obyvatelstva.�Rezoluce�byla�přijata�

poměrem�30�hlasů�ku�1,�přičemž�15�se�zdrželo�hlasování.�Všech�sedm�členských�států�EU�v�rámci�

Rady� pro� lidská� práva� se� v� souladu� se� společným� postojem� EU� hlasování� zdrželo,� jelikož� EU�

nepovažovala�rezoluci�za�dostatečně�vyváženou.��

�

Na� žádost�Kuby� vycházející� z� návrhu� zvláštního� zpravodaje� pro� právo� na� potraviny� bylo� na� den�

22.�května� 2008� svoláno� 7.� zvláštní� zasedání,� jež� se� zabývalo� se� negativním� dopadem� světové�

potravinové�krize�na� realizaci� práva�na�potraviny.� Jednalo� se�o�první� zvláštní� tematické� zasedání�

Rady�pro�lidská�práva�a�získalo�si�širokou�podporu:�návrh�svolat�zasedání�podepsalo�41�členských�

států� Rady� pro� lidská� práva� a� výsledek� rezoluce� byl� přijat� na� základě� konsenzu.� EU� výzvu� ke�

zvláštnímu� zasedání� o� potravinové� krizi� podporovala,� neboť� se� domnívá,� že� pro� radu� a� její�

důvěryhodnost� je� přínosné� zavést� zvyk� pořádat� i� zvláštní� tematická� zasedání.� Zvláštní� zasedání�

sloužilo�k�poskytnutí�podnětů�pro�konferenci�FAO,�která�proběhla�ve�dnech�3.�až�5.�června�2008�

v�Římě�a�zaměřila�se�na�potravinovou�krizi.�V�jejím�důsledku�byla�přijata�rezoluce,�jež�vyzdvihla,�

že�do�globálního�jednání�o�dané�krizi�a�reakci�na�ni�je�třeba�začlenit�hledisko�lidských�práv.�

�
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I� po� dvouleté� činnosti� rady�Evropská� unie� nadále� zdůrazňovala,� že� pro�účinnost�Rady�pro� lidská�

práva� je� nezbytná� úloha� organizací� občanské� společnosti.� Ukázalo� se,� že� zvyk� zvát� příslušné�

nevládní�organizace�na�zasedání�odborníků�EU�v�oblasti� lidských�práv�před�zasedáními�Rady�pro�

lidská� práva� (přípravná� fáze),� během� nich� a� po� nich� (hodnotící� fáze)� je� přínosem� pro� nevládní�

organizace�i�pro�EU.��

�

Podpora� Úřadu� vysoké� komisařky�OS�� pro� lidská� práva:� EU� nadále� podporuje� práci�Úřadu�

vysoké�komisařky�OSN�pro�lidská�práva,�a�to�prostřednictvím�pravidelných�zasedání�a�opětovným�

zdůrazňováním� svého� závazku,� pokud� jde� o� pokračující� nezávislost� vysoké� komisařky� i� jejího�

úřadu.�

�

Třetí�volby�do�rady�proběhly�v�květnu�roku�2008.�Mezi�členskými�státy�EU�bylo�poprvé�zvoleno�

Slovensko,� přičemž�Spojené� království� a�Francie� byly� znovuzvoleny.�Kromě� těchto� tří� zemí� jsou�

v�současné�době�členy�rady:�Slovinsko,�Německo,�Itálie�a�Nizozemsko.��

�

V� první� polovině� roku� 2008� byl� také� zahájen� všeobecný� pravidelný� přezkum.� První� kolo�

přezkumu,� které� proběhlo� v� dubnu� a� květnu,� skončilo� přijetím� zpráv� o� výsledku� na� plenárním�

zasedání� rady� v� červnu� roku� 2008.� EU� se� domnívá,� že� provádění� prvních� dvou� cyklů� nového�

mechanismu� potvrdilo,� jaké� možnosti� skýtá� tento� přezkum,� pokud� je� prováděn� transparentně�

a�odpovědně,�pro�vyzdvižení�priorit�a�poskytování�zdrojů�na�zlepšení�vnitrostátní�situace�v�oblasti�

lidských�práv�ve�všech�členských�státech�OSN.�Bude�třeba�i�nadále�důsledně�dodržovat�konkrétní�

závazky� všeobecného� pravidelného� přezkumu,� zejména� bude� třeba� dále� projednat� následné�

vyhodnocení�států�podrobených�přezkumu�v�rámci�prvních�dvou�cyklů�všeobecného�pravidelného�

přezkumu.�

�

V�návaznosti�na�první�dva�cykly�je�zapotřebí�zdůraznit,�že�proces�vypracovávání�řady�vnitrostátních�

zpráv� představoval� pro�mnohé� státy� podrobené� přezkumu�podnět� k� zapojení� organizací� občanské�

společnosti�do�vyhodnocování�vnitrostátní�situace�v�oblasti�lidských�práv.�Mnohé�státy�podrobené�

přezkumu� vzaly� všeobecný� pravidelný� přezkum� vážně� a� na� jednání� na� úrovni� pracovní� skupiny�

i�během�plenárního�zasedání�prokázaly�vysokou�úroveň�připravenosti.�Regionální�skupiny�ani�EU�

nejednaly� na� této� úrovni� jako� celek.� Členské� státy� EU� se� zavázaly,� že� budou� k� všeobecnému�

pravidelnému�přezkumu�přistupovat�upřímně,�bez�samolibosti,�otevřeně�a�zodpovědně.�EU�rovněž�

ujasnila,�že�proces�tohoto�přezkumu�by�neměl�bránit�tomu,�aby�se�Rada�pro�lidská�práva�zabývala�

naléhavými� situacemi,� jež� požadují� její� pozornost� i� mimo� rámec� všeobecného� pravidelného�

přezkumu.��
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�

V� červnu� během� jednání� před� plenárním� zasedáním� někteří� členové� a� nevládní� organizace�

kritizovali� přezkum� kvůli� zaujatému� a� zvláště� nekritickému� přístupu� k� některým� státům�

podrobeným�přezkumu,�v�nichž�existují�značné�problémy�v�oblasti�lidských�práv.�Plenární�zasedání�

všeobecného� pravidelného� přezkumu� rovněž� odhalilo� zásadní� neshodu� mezi� regionálními�

skupinami�ohledně�toho,�jaké�otázky�mohou�řešit�nevládní�organizace�na�plenárním�zasedání�a�zda�

by� se� tyto�organizace�měly�omezit� na�poznámky�a�doporučení�učiněná�na� zasedáních�pracovních�

skupin� tohoto� přezkumu.� Podle� názoru� EU� by� se� tím� nevládním� organizacím� znemožnilo� vznést�

další� důležité�otázky,�které�byly� na� zasedáních� pracovních� skupin�buď�nastoleny�nevhodně,�nebo�

nebyly�vůbec�projednávány.�

�

Durbanská�hodnotící�konference:�Cílem�prvního�zásadního�jednání�přípravného�výboru�(ve�dnech�

21.� dubna� až� 2.� května� 2008)� bylo� vymezit� určité� základní� organizační� záležitosti,� podstatu�

a�podobu�výsledného�dokumentu�Durbanské�hodnotící�konference.�Bylo�rozhodnuto,�že�Durbanská�

hodnotící� konference� se� uskuteční� v� Ženevě� ve� dnech� 20.� až� 24.� dubna� 2009.� Rovněž� proběhlo�

první� zasedání� otevřené� mezivládní� pracovní� skupiny� jednající� mezi� zasedáními,� jejíž� činnost�

navazovala� na� práci� přípravného� výboru� Durbanské� hodnotící� konference,� a� to� ve� dnech�

26.�až�30.�května�2008.�

�

EU� se� nadále� účastnila� tohoto� obtížného� a� z� politického� hlediska� velmi� citlivého� procesu.� EU�

uvítala�rozhodnutí,�že�se�hodnotící�konference�uskuteční�v�Úřadu�OSN�v�Ženevě.�EU�se�domnívá,�

že� by� se� konference� měla� zaměřit� na� provádění� Durbanské� deklarace� a� Durbanského� akčního�

programu,�na�vymezení�osvědčených�způsobů�a�na�případná�další�opatření�za�účelem�jejich�lepšího�

provádění.� EU� rovněž� usilovala� o� to,� aby� byl� proces� spravedlivý,� transparentní� a� byl� založen� na�

konsenzu�a�aby�se�do�něj�značnou�měrou�zapojila�občanská�společnost.�

�

Právo�na�rozvoj:�na�začátku�roku�2008�se�sešla�skupina�na�vysoké�úrovni�pro�právo�na�rozvoj�a�EU�

opět�podpořila�další�operacionalizaci�konkrétních�kritérií�pro�uplatňování�práva�na�rozvoj.�EU�

rovněž�zdůraznila,�že�je�v�této�otázce�zároveň�třeba�zaujmout�přístup�založený�na�lidských�právech.�

Tentýž�přístup�zastávala�EU�během�pracovní�skupiny�pro�právo�na�rozvoj�později�v�tomtéž�roce.�

�
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5.3.� Rada�Evropy�

�

Spolupráce�mezi�Evropskou�unií�a�Radou�Evropy�probíhá�v�rámci�memoranda�o�porozumění,�které�

bylo�podepsáno�v�květnu�roku�2007.��

�

Dne�23.�října�2007�a�10.�března�2008�se�uskutečnila�čtyřstranná�zasedání�mezi�předsednictvím�EU,�

Komisí,� generálním� tajemníkem� Rady� Evropy� a� předsedou� Výboru� ministrů� Rady� Evropy.�

Účastníci�vyjádřili�své�uspokojení�s�pokrokem�při�provádění�memoranda�o�porozumění�a�zdůraznili,�

že� je� důležité� více� prosazovat� spolupráci� v� oblasti� lidských� práv,� právního� státu� a� pluralitní�

demokracie,�což�jsou�hodnoty,�jež�jsou�oběma�organizacím�společné.�

�

Řada� vyšších� úředníků� Rady� Evropy,� včetně� jejího� komisaře� pro� lidská� práva� a� zástupce�

generálního�tajemníka�Rady�Evropy,�se�účastnila�zasedání�pracovních�skupin�Rady�Evropské�unie.�

Evropská� komise� a� generální� sekretariát� Rady� udržovaly� během� roku� úzké� kontakty� s� úřadem�

komisaře�pro�lidská�práva.��

�

Dne�18.�června�2008�Komise�a�Rada�Evropy�podepsaly�dohodu�o�spolupráci�v�rámci�Agentury�EU�

pro� základní� práva123.� Součástí� dohody� jsou� ustanovení� o� uspořádání� pravidelných� zasedání,�

o�výměně� informací� a� o� koordinaci� činností.� Tato� dohoda� stanoví,� že� Rada� Evropy� jmenuje� dvě�

nezávislé� osoby� do� správní� a� výkonné� rady� agentury� na� funkci� člena� a� náhradníka,� a� ustanovuje�

volební�právo�Rady�Evropy�v�daných�orgánech.��

�

Dne� 13.� června� 2008� si� Evropská� komise� a� Benátská� komise� Rady� Evropy� vyměnily� dopisy�

o�spolupráci.� Zástupci� Evropské� komise� se� pravidelně� účastnili� plenárních� zasedání� Benátské�

komise.��

�

�������������������������������������������������
123�� Nařízení�Rady�(ES)�č.�168/2007�ze�dne�15.�února�2007�o�zřízení�Agentury�Evropské�unie�pro�

základní�práva,�Úř.�věst.�L�53,�22.2.2007,�s.�1.�
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Během� roku� EU� a� Rada� Evropy� spolupracovaly� v� celé� řadě� činností� v� oblasti� lidských� práv.�

Evropská� komise� byla� zastoupena� na� zasedání� Fóra� o� budoucnosti� demokracie,� které� se� konalo�

v�roce� 2007� ve� Stockholmu,� a� zapojila� se� do� činnosti� poradního� výboru� fóra.� Evropská� unie� se�

zapojila� do� iniciativy� Rady� Evropy� ohledně� Evropského� dne� proti� trestu� smrti� a� účastnila� se�

konference� na� téma� Evropa� proti� trestu� smrti,� kterou� uspořádala� Rada� Evropy� dne� 9.� října� 2007�

v�Lisabonu.�Dne�9.�listopadu�2007�se�ve�Štrasburku�uskutečnilo�zasedání�mezi�Evropským�soudním�

dvorem�a�Evropským�soudem�pro� lidská�práva,� přičemž�cílem�bylo�umožnit� přímé�výměny�mezi�

soudci� těchto� dvou� soudů� ohledně� současných� právních� otázek.� Evropská� komise� se� v� listopadu�

roku�2007�zúčastnila�konference�o�monitorovacím�mechanismu�Úmluvy�Rady�Evropy�o�opatřeních�

proti�obchodování� s� lidmi.�Rada�Evropy� se�zúčastnila�druhého�Evropského� fóra�o�právech�dítěte,�

které� v� březnu� roku� 2008� uspořádala� Evropská� komise.� Rada� Evropy� se� v� lednu� roku� 2008�

zúčastnila�zahájení�Evropského� roku�mezikulturního�dialogu�slovinským�předsednictvím�a�během�

celého�Evropského�roku�spolupracuje�na�řadě�akcí.��

�

V�letech�2007–2008�probíhalo�třicet�devět�společných�programů�Evropské�komise�a�Rady�Evropy,�

jejichž�celkový�finanční�rámec�představoval�50�771�312�EUR�(11�%�těchto�společných�programů�se�

zabývalo� problematikou� lidských� práv� a� dalších� 51� %� otázkami� právního� státu).� Mezi� společné�

programy� se� řadí� například� „Posilování� práv� dítěte� a� začlenění� ohrožených� dětí� do� společnosti�

v�Ruské� federaci“,� „Podpora� odborné� přípravy� tureckých� právníků� týkající� se� evropské� úmluvy“�

a�„Vězeňská�reforma�a�rozvoj�probační�služby�v�Černé�Hoře“.�Finanční�příspěvek�Evropské�komise�

celkově�představoval�zhruba�80�%�celkové�finanční�částky.�

�

Pro�obě�organizace�zůstává�důležitou�výzvou�posílení�Evropského�soudu�pro�lidská�práva,�které�je�

stále� ještě� znemožněno� tím,� že�Rusko�neratifikovalo� protokol� č.� 14�Evropské� úmluvy� o� lidských�

právech.� EU� bude� o� této� otázce� nadále� jednat� s� Ruskem,� jak� v� rámci� dialogů� s� touto� zemí,� tak�

v�rámci�Rady�Evropy.�

�
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5.4.� Organizace�pro�bezpečnost�a�spolupráci�v�Evropě�(OBSE)�

�

EU�nadále�podporovala�úsilí�OBSE�o�posílení�bezpečnosti�prostřednictvím�všech�tří�dimenzí,�tedy�

politickoVvojenské,� hospodářské� a� environmentální� a� lidské.� Pokud� jde� o� lidskou� dimenzi,� EU�

nadále�přikládala�značný�význam�zajištění�nezávislosti�Úřadu�pro�demokratické� instituce�a� lidská�

práva�(ODIHR).��

�

EU� přikládala� zvláštní� význam� pozorování� voleb� ze� strany� OBSE/ODIHR� a� uvítala� řadu� jeho�

volebních�pozorovatelských�misí� do� zúčastněných� států� z�EU� i�mimo�ni.�EU�vyjádřila�politování�

nad�skutečností,�že�ODIHR�nemohl�vzhledem�k�bezprecedentním�omezením�a�řadě�byrokratických�

překážek�jednat�na�základě�pozvání�Ruské�federace�k�pozorování�voleb�do�ruské�Státní�dumy�dne�

2.�prosince.�EU�dále�vyjádřila�politování�nad� tím,�že�vzhledem�k�omezením�uvedeným�v�pozvání�

ruských�orgánů�k�ruským�prezidentským�volbám�konaným�dne�2.�března�se�ODIHR�ocitl�v�situaci,�

kdy� nemohl� vykonat� svůj� mandát,� a� volební� pozorovatelskou� misi� zrušil.� EU� uvítala� iniciativu�

finského� úřadujícího� předsednictví� vést� jednání� o� volebních� otázkách,� včetně� svobody� projevu,�

svobody� sdružování� a� shromažďování,� a� to�mimo� jiné� za� účelem� opětovného� potvrzení� závazků,�

které�v�tomto�ohledu�učinily�zúčastněné�členské�státy.��

�

Zástupci� ODIHR,� včetně� velvyslance� Christiana� Strohala,� se� několikrát� zúčastnili� zasedání�

pracovních�skupin�Rady�a�jejich�účast�poskytla�cennou�příležitost�pro�pravidelnou�výměnu�názorů.�

�

Na� zasedání� Rady� ministrů� v� Madridu� bylo� dojednáno� rozhodnutí� o� třech� budoucích�

předsednictvích�OBSE,� včetně�Kazachstánu�v� roce�2010,� a� to�poté,� co�vydal�politické�prohlášení�

o�svém�závazku�k�provedení�demokratických�reforem.�Zúčastněné�státy�EU�poskytují�Kazachstánu�

pomoc� při� jeho� přípravách� na� předsednictví.� Zúčastněné� státy� EU� nadále� zdůrazňovaly,� že� je�

zapotřebí�dalšího�zásadního�pokroku,�zejména�v�oblasti�svobody�sdělovacích�prostředků,�svobody�

náboženského�vyznání,�svobody�shromažďování�a�v�oblasti�soudnictví.��

�
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EU�přikládá�zvláštní�váhu�provádění�rozsáhlých�závazků�zúčastněných�členských�států,�pokud�jde�

o�lidskou� dimenzi� OBSE,� a� touto� otázkou� se� zabývá� v� rámci� dvoustranných� kontaktů� s� dalšími�

zúčastněnými�státy.�EU�učinila�opakovaná�prohlášení�na�zasedáních�Stálé�rady,�pokud�jde�o�otázky�

lidských� práv,� mimo� jiné� v� Rusku,� Turkmenistánu,� Kazachstánu,� Ázerbájdžánu,� Kyrgyzstánu,�

Uzbekistánu� a� Bělorusku,� a� to� zejména� v� souvislosti� se� svobodou� sdělovacích� prostředků�

a�svobodou� shromažďování.� EU� rovněž� učinila� prohlášení� vyzývající� ke� zrušení� trestu� smrti�

v�zúčastněných� státech,� jež� jej� zachovaly.� EU� prosazovala� zásadní� úlohu,� kterou� hraje� vysoký�

komisař� pro� národnostní� menšiny� při� ochraně� práv� příslušníků� menšin,� zejména� v� oblastech�

přetrvávajících� konfliktů� a� v� Kosovu,� a� souhlasila� s� tím,� že� je� kladen� důraz� na� odpovědnost�

zúčastněných�států�vůči�Sintiům�a�romskému�obyvatelstvu.�

�

EU�věří,�že�výroční�zasedání�OBSE�o�provádění�lidské�dimenze,�které�se�konalo�ve�Varšavě,�jakož�

i�různá�dodatečná�zasedání�věnovaná�tomuto�provádění�pořádaná�během�roku,�na�nichž�se�hodnotí�

plnění� závazků� zúčastněných� států� v� souvislosti� s� lidskou� dimenzi,� hrají� zvlášť� důležitou� úlohu,�

pokud� jde� o� umožnění� jednání� mezi� nevládními� organizacemi� a� vládními� úředníky� na� základě�

rovnosti.�Zúčastněné�státy�EU�hrají�nadále�aktivní�úlohu�při�zasedáních�o�provádění�Lidské�dimenze�

tím,�že�předkládají�své�příspěvky�na�plenárních�zasedáních,�i�tak,�že�pořádají�doprovodné�akce,�jako�

byla� například� ta,� kterou� v� říjnu� roku� 2007� uspořádalo� portugalské� předsednictví� o� obráncích�

lidských�práv,�na�níž�hovořila� i�osobní�zástupkyně�generálního� tajemníka,�vysokého�představitele�

pro�lidská�práva.��
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6.� OTÁZKY�ZAMĚŘE�É��A�KO�KRÉT�Í�ZEMĚ�

�

6.1.� Kandidátské�země�a�potenciální�kandidátské�země�EU�

�

Vyhlídka� na� členství� v� EU� je� pro� kandidátské� a� potenciální� kandidátské� země� i� nadále� silným�

podnětem,� aby�prováděly� politické� a� hospodářské� reformy.� To� je� zejména� důležité� v� oblastech�

demokracie,�právního�státu,�správy�věcí�veřejných�a�lidských�práv:�ohromné�tempo,�které�nasadily�

při� zavádění� demokratických� systémů,� reformách� soudnictví,� ochraně� lidských� práv,� včetně� práv�

příslušníků�menšin,�a�rozvoji�svobodných�sdělovacích�prostředků,�svědčí�o�významné�atraktivnosti�

EU.� Politika� EU� v� oblasti� lidských� práv� stanoví� v� souvislosti� s� kandidátskými� zeměmi� nejen�

podrobné�sledování�v�tomto�ohledu,�ale�i�dialog�o�lidských�právech,�který�je�veden�dvakrát�ročně124.�

�

Pokud� jde� o�Chorvatsko,� dodržování� lidských� práv� bylo� nadále� podrobně� sledováno.� V� rámci�

přístupového� procesu� EU� ukončila� dne� 19.� prosince� 2007� výsledky� prověření� kapitoly� 23�

(Soudnictví�a�základní�práva)�v�souvislosti�s�Chorvatskem�a�vymezila�kritéria�pro�zahájení�jednání�

týkající�se�reformy�soudnictví,�boje�proti�korupci�a�minorit.�Tato�kritéria�pro�zahájení�jednání�musí�

být�splněna�před�otevřením�dané�kapitoly�jednání.�

�

Dne�28.�dubna�2008�Rada�stabilizace�a�přidružení�zdůraznila,�že�postup�přístupového�jednání�se�řídí�

především�pokrokem�Chorvatska�v�plnění�všech�přístupových�kritérií,� jejichž�zásadním�prvkem�je�

dodržování�lidských�práv.��

�

Na� zasedání� Rady� ve� složení� pro� obecné� záležitosti� a� vnější� vztahy� dne� 10.� prosince� 2007�Unie�

vyzvala�Chorvatsko,�aby�využilo�dosažených�úspěchů�a�výsledků�provádění�a�dále�pokročilo,�mimo�

jiné� zejména� v� oblasti� soudní� a� správní� reformy,� práv� příslušníků�menšin� a� navracení� uprchlíků.�

Rada� rovněž� připomněla,� že� je� třeba� i� nadále� plně� spolupracovat� s� Mezinárodním� trestním�

tribunálem� pro� bývalou� Jugoslávii� (ICTY)� a� lépe� zajistit,� aby� stíhání� válečných� zločinů� a� s� nimi�

spojené�soudní�řízení�přímo�v�Chorvatsku�probíhalo�bez�předpojatosti�na�základě�etnického�původu.��

�������������������������������������������������
124� Viz�kapitola�2.6.6,�Konzultace�trojky�o�lidských�právech�s�USA,�Kanadou,�Japonskem,�

Novým�Zélandem�a�kandidátskými�zeměmi.�
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�

Chorvatsko�ratifikovalo�všechny�významné�úmluvy�OSN�i�mezinárodní�úmluvy�v�oblasti�lidských�

práv.�Jejich�provádění�je�třeba�stále�leště�zlepšit.�Na�sociálně�zranitelné�obyvatelstvo�a�menšiny�má�

dopad�roztříštěný�právní�a�finanční�rámec.�Zejména�Romové�se�stále�ještě�vyrovnávají�s�obtížnými�

životními�podmínkami�a�diskriminací.��

�

Evropská�unie�tedy�na�základě�přístupového�partnerství�a�výroční�zprávy�o�pokroku�i�nadále�sleduje�

situaci�v�rámci�procesu�stabilizace�a�přidružení�a�politického�dialogu.��

�

Co� se� týče� Bývalé� jugoslávské� republiky� Makedonie,� dne� 24.� července� 2007� zasedala� Rada�

stabilizace�a�přidružení�a�přezkoumala�provádění�dohody�o�stabilizaci�a�přidružení,�přičemž�uvedla,�

že� Bývalá� jugoslávská� republika� Makedonie� provedla� většinu� povinností,� jež� z� této� dohody�

vyplývají.�Uvítala� legislativní� pokrok� v� různých� oblastech� a� vyzdvihla,� že� pro� zajištění� účinného�

provádění�je�zásadně�důležité�posílit�správní�kapacitu.��

�

V�září�roku�2007�předseda�vlády�a�prezident�navázali�pravidelný�dialog�mezi�těmito�dvěma�státními�

orgány,�který�od�voleb�v�roce�2006�neexistoval.�Do�konce�roku�2007�byly�přijaty�právní�předpisy�

v�celé� řadě� oblastí,� včetně� tří� ústředních� zákonů� o� policejní� reformě.� Kromě� toho� byla� zřízena�

Národní� rada� pro� integraci� do� EU.� V� různých� časových� odstupech� byla� uspořádána� zasedání�

věnovaná�dialogu�mezi�představiteli�čtyř�hlavních�politických�stran�vlády�i�opozice.�

�

Vládní�koalice�se�rozdělila,�když�se�v�březnu�roku�2008�DPA�(etnická�albánská�skupina�v�koalici)�

rozhodla�opustit�vládu.�Na�summitu�NATO�konaném�začátkem�dubna�byla� tato�země�ujištěna,�že�

NATO�uznává�náročnou�práci�Bývalé� jugoslávské� republiky�Makedonie� i�prokázané�úsilí� a�že� se�

dohodla�na�tom,�že�prodlouží�pozvání�k�přistoupení�k�NATO,�jakmile�bude�nalezeno�oboustranně�

přijatelné� řešení� ohledně� názvu.� Tato� země� projevila� velké� zklamání� nad� skutečností,� že� nebyla�

pozvána�k�okamžitému�přistoupení.�Ihned�poté�bylo�dohodnuto�uspořádat�předčasné�volby.��

�



�

14146/1/08�REV�1� � jpe/JPE/mho� 135�
� DG�E�HR� �LIMITE� CS�

Uskutečnily� se� dne� 1.� června,� přičemž� v� oblastech,� v� nichž� došlo� k� závažným� nesrovnalostem,�

proběhla� nová� kola� voleb� dne� 15.� června� a� dále� dne� 29.� června.�Rada� ve� svých� závěrech� ze� dne�

16.�června�2008�odsoudila�násilné�incidenty�a�vyjádřila�politování�nad�dalšími�vážnými�nedostatky,�

jež�zjistil�Úřad�OBSE�pro�demokratické� instituce�a� lidská�práva� (ODIHR),�a�vyzvala�orgány,�aby�

všechny� ohlášené� incidenty� vyšetřily� a� přijaly� příslušná� opatření� v� souladu� s� doporučeními�

uvedeného�úřadu.�Rada�rovněž�zopakovala,�že�Evropská�unie�i�nadále�pevně�podporuje�evropskou�

perspektivu�západního�Balkánu�a�vyzývá�země�tohoto�regionu,�aby�splnily�nezbytné�podmínky.�

�

Nikola�Gruevski�(úřadující�předseda�vlády)�z�VMROVDPMNE,�kterého�prezident�pověřil�vedením�

jednání� o� sestavení� nové� vlády� a� jenž� spolu� se� skupinou� 19� stran� získal� většinu� v� novém�

parlamentu�–�63�ze�120�křesel,�zahájil�ihned�po�volbách�intenzivní�jednání.��

�

Bývalá� jugoslávská� republika� Makedonie� ratifikovala� všechny� významné� úmluvy� OSN�

i�mezinárodní� úmluvy� v� oblasti� lidských� práv.� Jejich� provádění� je� třeba� stále� ještě� zlepšit.� Na�

sociálně�zranitelné�obyvatelstvo�a�menšiny�má�dopad�roztříštěný�právní�a�finanční�rámec.�Zejména�

Romové�se�stále�ještě�vyrovnávají�s�obtížnými�životními�podmínkami�a�diskriminací.��

�

Evropská� unie� tedy� na� základě� přístupového� partnerství� a� výroční� zprávy� o� pokroku� i� nadále�

monitoruje�situaci�v�rámci�procesu�stabilizace�a�přidružení�a�politického�dialogu.��

�

Turecko�prošlo�v�roce�2007�politickou�a�ústavní�krizí,�jež�pokračuje�i�v�roce�2008.��

�
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V� politické� reformě� došlo� k� malému� pokroku� a� byly� otevřeny� případy� rušení� politických� stran,�

včetně� strany� vládní.� V� této� souvislosti� je� důležité� pokračovat� v� nezbytných� reformách� a� jejich�

provádění.�Byla�přijata�opatření�v�oblasti�soudní�a�správní�reformy�a�v�boji�proti�korupci,� je�však�

zapotřebí� dalšího� úsilí.� Pokud� jde� o� civilněVvojenské� vztahy,� výsledek� ústavní� krize,� k� níž� došlo�

v�roce�2007,�znovu�potvrdil�rozhodující�úlohu�demokratického�procesu,�ozbrojené�síly�však�i�nadále�

významně� ovlivňovaly� politiku.� Je� třeba� nadále� věnovat� pozornost� případům�mučení� a� špatného�

zacházení,� aby� byla� dodržena� vládní� politika� nulové� tolerance� k� mučení.� Pokud� jde� o� svobodu�

projevu,�i�nadále�docházelo�ke�stíhání�občanů�za�nenásilně�projevené�názory.�Příznivé�je�to,�že�byl�

pozměněn� článek� 301� tureckého� trestního� zákoníku,� na� jehož� základě� byly� zahájeny� stovky�

takových�stíhání.�Je�však�třeba�pozměnit� i�další�ustanovení�a�veškeré�příslušné�právní�předpisy�se�

musí� provádět� v� souladu� s� Evropskou� úmluvou� o� lidských� právech� a� s� judikaturou� Evropského�

soudního� dvora� pro� lidská� práva.� Co� se� týče� svobody� náboženského� vyznání,� byl� přijat� zákon�

o�nadacích,� stále� ještě� je� však� třeba� stanovit� právní� rámec,� aby� všechna� náboženská� společenství�

mohla�v�souladu�s�právními�předpisy�a�v�praxi�fungovat�bez�zbytečných�omezení.�Je�rovněž�třeba�

dále�usilovat�o�vytvoření� tolerantního�prostředí.�Určitého�pokroku�bylo�dosaženo�v� souvislosti� se�

svobodou�sdružování�a�shromažďování�a�v�oblasti�práv�žen�a�dětí,� je�však�zapotřebí�dalšího�úsilí.�

Příležitostně� se� nadále� objevují� případy� fyzického� obtěžování� z� důvodu� sexuální� orientace.�

Konkrétní� ochrana� před� diskriminací� z� důvodu� sexuální� orientace� v� právním� řádu� stále� chybí.�

V�oblasti� práv� odborových� organizací� je� třeba� pozměnit� právní� předpisy� a� v� oblasti� práv�menšin�

a�kulturních�práv�se�i�nadále�uplatňovala�omezení.��

�

Turecko� ratifikovalo�mnoho� významných� úmluv�OSN� i�mezinárodních� úmluv� v� oblasti� lidských�

práv.�Jejich�provádění�je�třeba�stále�ještě�zlepšit,�zejména�i�výkon�rozsudků�Evropského�soudu�pro�

lidská� práva.� Na� sociálně� zranitelné� obyvatelstvo� i� na� menšiny� má� dopad� roztříštěný� právní�

a�finanční� rámec.� Zejména� Romové� se� vyrovnávají� s� obtížnými� životními� podmínkami�

a�diskriminací.��

�

Evropská�unie�tedy�na�základě�přístupového�partnerství�a�výroční�zprávy�o�pokroku�i�nadále�sleduje�

situaci�v�rámci�procesu�jednání�a�politického�dialogu.��

�
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Země� západního� Balkánu� jsou� součástí� procesu� stabilizace� a� přidružení125.� Předběžnými�

podmínkami�pro�pokrok�v�procesu�stabilizace�a�přidružení�je�mimo�jiné�dodržování�demokratických�

zásad,� právního� státu,� lidských� práv� a� práv� příslušníků� menšin,� základních� svobod� a� zásad�

mezinárodního�práva�a�regionální�spolupráce.�Pomoc�Společenství�je�poskytována�prostřednictvím�

nástroje� předvstupní� pomoci� (IPA)126.� Podmínečnost� procesu� stabilizace� a� přidružení� je�

monitorována� prostřednictvím� výročních� zpráv� o� pokroku� vypracovaných� Komisí.� Příští� zpráva�

o�pokroku�bude�zveřejněna�v�listopadu�roku�2008.�

�

EU�jedná�pravidelně�se�zeměmi�tohoto�regionu�i�o�otázkách�v�oblasti�lidských�práv.�Na�ministerské�

úrovni� jde:� o� zasedání� Rady� stabilizace� a� přidružení� s� Chorvatskem� a� Bývalou� jugoslávskou�

republikou�Makedonií,�o�zasedání� trojky�v� rámci�politického�dialogu�a�o�ministerské� fórum�mezi�

EU�a�západním�Balkánem.�Na�úrovni�úředníků:�o�stálý�posílený�dialog�se�Srbskem�a�Černou�Horou,�

mechanismus�pro�sledování�pokroku�v�procesu�stabilizace�a�přidružení� s�Kosovem,�monitorování�

reformního�procesu�s�Bosnou�a�Hercegovinou�a�o�komplexní�pracovní�skupinu�s�Albánií.��

�

Partnerství127� poskytují� každé� zemi� pokyny� pro� další� evropskou� integraci.� Určují� krátkodobé�

a�střednědobé�priority�a�povinnosti,�které�mají�být�splněny�pro�přiblížení�se�k�EU.�Jsou�pravidelně�

aktualizována.�Otázky� v� oblasti� lidských� práv� a� ochrana�menšin� představují� politický� požadavek�

těchto� partnerství.� Země� západního�Balkánu� zohledňují� partnerství� tak,� že� vypracovávají� národní�

akční� plány� provádění,� které� stanoví� jasný� program� a� závazek� dodržovat� lidská� práva.� Finanční�

pomoc�EU�je�zaměřena�na�priority�vytyčené�v�partnerstvích.��

�������������������������������������������������
125� Bývalá�jugoslávská�republika�Makedonie�je�kandidátskou�zemí�a�Bosna�a�Hercegovina,�Černá�

Hora,�Srbsko�a�Albánie�jsou�potenciálními�kandidátskými�zeměmi.�
126� Úř.�věst.�L�210,�31.7.2006,�s.�82.�
127� Úř.�věst.�L�42,�16.2.2008,�s.�51�(přístupové�partnerství�s�Chorvatskem);�
� Úř.�věst.�L�80,�19.3.2008�(evropská�partnerství�s�Albánií,�Bosnou�a�Hercegovinou�a�Srbskem�

včetně�Kosova,�jak�je�stanoveno�v�rezoluci�Rady�bezpečnosti�OSN�č.�1244�ze�dne�
10.�června�1999;�přístupové�partnerství�s�Bývalou�jugoslávskou�republikou�Makedonií);��

� Úř.�věst.�L�20,�27.1.2007�(evropské�partnerství�s�Černou�Horou).�
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Regionální�spolupráce�zůstává�zásadní�pro�dlouhodobou�stabilitu,�hospodářský�rozvoj�a�usmíření�na�

západním�Balkánu�a�je� jednou�z�podmínek�procesu�stabilizace�a�přidružení.�Totéž�platí�pro�plnou�

spolupráci� s� Mezinárodním� trestním� tribunálem� pro� bývalou� Jugoslávii� (ICTY).� Proces�

stabilizace�a�přidružení� tak�řeší�porušování� lidských�práv�v�minulosti.�Evropská�unie�bude�nadále�

podporovat�činnost�Mezinárodního�trestního�soudu�pro�bývalou�Jugoslávii,�než�bude�dokončena�–�

pravděpodobně�v�roce�2010.��

�

V� minulosti� byly� přijaty� společné� postoje,� jejichž� záměrem� byla� podpora� účinného� provádění�

mandátu� Mezinárodního� trestního� tribunálu� pro� bývalou� Jugoslávii� prostřednictvím� zmrazení�

majetku�a�zákazu�cestování�osob,�které�napomáhají�osobám�obžalovaným�Mezinárodním�trestním�

tribunálem� pro� bývalou� Jugoslávii� unikat� spravedlnosti.� Tyto� společné� postoje� se� pravidelně�

prodlužují�a�aktualizují.�

�

Dohoda� o� stabilizaci� a� přidružení� s� Albánií� byla� podepsána� dne� 12.� června� 2006.� Ustanovení�

týkající�se�obchodu�v�rámci�prozatímní�dohody�vstoupila�v�platnost�dne�1.�prosince�2006.�Ke�dni�

30.�června�2008�tuto�dohodu�ratifikovalo�19�členských�států�EU.��

�

V� červenci� roku� 2007� parlament� zvolil� nového� prezidenta� (Bamira� Topiho),� a� to� v� souladu�

s�Ústavou,�čímž�se�zabránilo�obtížné�politické�situaci,�kterou�představují�předčasné�volby.�Poté�se�

dialog�mezi�hlavními�politickými�stranami�zaměřil�na�opatření,�jež�by�zemi�umožnila�získat�pozvání�

k� přistoupení� k� NATO.� Tohoto� cíle� Albánie� dosáhla� na� summitu� NATO� v� Bukurešti� začátkem�

dubna�roku�2008,�kdy�obdržela�pozvání�přistoupit�k�alianci.��

�

Dne�21.�dubna�2008�albánský�parlament�přijal�valnou�většinou�na�základě�dohody�mezi�největšími�

politickými� stranami� změny� ústavy,� včetně� změn� týkajících� se� volební� reformy.�Menší� politické�

strany� vyzvaly� k� referendu� o� některých� z� těchto� změn.� Parlament� pracuje� na� volebním� řádu� pro�

provádění� volební� reformy.� Ústava� zaručuje� svobodu� projevu,� nicméně� mnoho� sdělovacích�

prostředků�podléhá�politickým�a�hospodářským�zájmům.�Albánie�ratifikovala�většinu�významných�

úmluv�OSN� i�mezinárodních� úmluv� v� oblasti� lidských� práv.� Jejich� provádění� je� třeba� stále� ještě�

zlepšit.� Na� sociálně� zranitelné� obyvatelstvo� a� menšiny� má� dopad� roztříštěný� právní� a� finanční�

rámec.� Zejména� Romové� se� stále� ještě� vyrovnávají� s� obtížnými� životními� podmínkami�

a�diskriminací.��



�

14146/1/08�REV�1� � jpe/JPE/mho� 139�
� DG�E�HR� �LIMITE� CS�

EU�v�rámci�procesu�stabilizace�a�přidružení�a�na�základě�Evropského�partnerství�a�výroční�zprávy�

o�pokroku� nadále� sleduje� situaci� v� oblasti� lidských� práv,� a� zejména� situaci� sociálně� zranitelných�

skupin�a�menšin�v�Albánii.�

�

EU�podepsala�s�Bosnou�a�Hercegovinou�dohodu�o�stabilizaci�a�přidružení�a�prozatímní�dohodu�dne�

16.� června� 2008,� poté,� co� ocenila� zásadní� pokrok� v� řadě� klíčových� otázek,� zejména� v� otázkách�

policejní� reformy�a�spolupráce�s�Mezinárodním� trestním�tribunálem�pro�bývalou�Jugoslávii.�Rada�

uvítala�toto�podepsání�ve�svých�závěrech�a�se�zájmem�očekává�zintenzivnění�spolupráce�s�Bosnou�

a�Hercegovinou.�Skutečnou�výzvou�bude�řádné�provádění�podepsaných�dohod�za�účelem�dosažení�

trvalých�a�účinných�výsledků.�Rada�tedy�vyzvala�všechny�politické�síly�Bosny�a�Hercegoviny,�aby�

společným� úsilím� a� s� pevným� odhodláním� pokračovaly� v� programu� reforem,� včetně� priorit�

uvedených�v�evropském�partnerství.��

�

Místní�volby�byly�svolány�na�den�5.�října�2008�a�pro�tuto�zemi,�v�níž�během�hodnoceného�období�

došlo�k�obtížné�situaci�politické�stagnace,�jež�značně�zpozdila�reformní�proces,�budou�představovat�

významnou�politickou�zkoušku.�

�

Bosna�a�Hercegovina�ratifikovala�všechny�významné�úmluvy�OSN�i�mezinárodní�úmluvy�v�oblasti�

lidských� práv.� Jejich� provádění� je� třeba� stále� ještě� zlepšit.� Na� sociálně� zranitelné� obyvatelstvo�

a�menšiny� má� dopad� roztříštěný� právní� a� finanční� rámec.� Zejména� Romové� se� stále� ještě�

vyrovnávají�s�obtížnými�životními�podmínkami�a�diskriminací.��

�

EU�v�rámci�procesu�stabilizace�a�přidružení�a�na�základě�Evropského�partnerství�a�výroční�zprávy�

o�pokroku� nadále� sleduje� situaci� v� oblasti� lidských� práv,� a� zejména� situaci� sociálně� zranitelných�

skupin�a�menšin�v�Bosně�a�Hercegovině.�

�

Černá� Hora� podepsala� s� EU� smlouvu� o� stabilizaci� a� přidružení� v� říjnu� roku� 2007.� Dne�

1.�ledna�2008�vstoupila�v�platnost�prozatímní�dohoda,�a�to�do�té�doby,�než�členské�státy�uvedenou�

smlouvu�ratifikují.��
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V� roce� 2007� bylo� nejdůležitějším� vnitrostátním� politickým� úspěchem� v� Černé�Hoře� přijetí� nové�

ústavy�dne�19.� října,�která�zahrnuje�doporučení�Rady�Evropy�a�Benátské�komise�o�vysoké�úrovni�

ochrany� lidských� práv� a� svobod,� včetně� práv� příslušníků�menšin.� Koncem� ledna� 2008� odstoupil�

z�funkce� Željko� Šturanovič,� který� byl� předsedou� vlády� Černé�Hory� od� prvních� voleb� po� získání�

nezávislosti.�Dne�29.�února�parlament�Černé�Hory�zvolil�Mila�Djukanoviče�popáté�předsedou�vlády.�

Příští� pravidelné� parlamentní� volby� proběhnou� v� září� roku� 2009.� Dne� 6.� dubna� byl� prezidentem�

Černé�Hory�znovu�zvolen�Filip�Vujanovič.��

�

Černá�Hora�ratifikovala�většinu�významných�úmluv�OSN�i�mezinárodních�úmluv�v�oblasti�lidských�

práv.�Jejich�provádění�je�třeba�stále�ještě�zlepšit.�Na�sociálně�zranitelné�obyvatelstvo�a�menšiny�má�

dopad�roztříštěný�právní�a�finanční�rámec.�Zejména�Romové�se�stále�ještě�vyrovnávají�s�obtížnými�

životními�podmínkami�a�diskriminací.��

�

EU�v�rámci�procesu�stabilizace�a�přidružení�a�na�základě�Evropského�partnerství�a�výroční�zprávy�

o�pokroku� nadále� sleduje� situaci� v� oblasti� lidských� práv,� a� zejména� situaci� sociálně� zranitelných�

skupin�a�menšin�v�Černé�Hoře.�

�



�

14146/1/08�REV�1� � jpe/JPE/mho� 141�
� DG�E�HR� �LIMITE� CS�

Během�hodnoceného�období�proběhly�v�Srbsku�nejdříve�prezidentské�volby�(dne�3.�února)�a�poté�

parlamentní� volby� (dne� 11.� května).� Předvolební� období� v� Srbsku� bylo� rizikovou� dobou� i� pro�

bezpečnost� Kosova,� ale� nedošlo� v� něm� k� žádným� mimořádným� událostem:� srbské� volby� se�

uskutečnily�rovněž�v�Kosovu�a�proběhly�řádně�a�klidně.�Mise�OSN�v�Kosovu�(UNMIK)�zhodnotila�

tyto� volby� jako� nezákonné.� Doslova� uvedla,� že� uspořádání� srbských� obecních� voleb� na� území�

Kosova�by�nebylo�v�souladu�s�pravomocí�UNMIK�a�jejím�mandátem�v�rámci�rezoluce�1244�(1999),�

a� proto� nepřipadá� v� úvahu.� Strana� prezidenta� Tadiče,� Demokratická� strana,� vyhrála� dne�

11.�května�2008�parlamentní�volby�a�zvítězila�nad�Radikální�stranou,�čímž�se�stala�největší�stranou�

v�parlamentu.� Na� voliče� měl� významný� dopad� podpis� dohody� o� stabilizaci� a�přidružení� dne�

29.�dubna� i� další� příznivá� opatření� ze� strany� EU.� Rada� rozhodla,� že� proces� ratifikace� dohody�

o�stabilizaci�a�přidružení�bude�zahájen,�jakmile�Rada�jednomyslně�rozhodne,�že�Republika�Srbsko�

plně� spolupracuje� s�Mezinárodním� trestním� tribunálem�pro�bývalou� Jugoslávii.�Na�návrh�Komise�

Rada� rozhodla,� že� Prozatímní� dohoda� s� Republikou� Srbsko� bude� provedena,� jakmile� Rada�

jednomyslně�rozhodne,�že�Republika�Srbsko�plně�spolupracuje�s�Mezinárodním�trestním�tribunálem�

pro�bývalou�Jugoslávii.�

�

Po� dlouhém� jednání� dokázal� proevropský� blok� vytvořit� koalici� s� Miloševičovou� bývalou�

Socialistickou�stranou�(SPS)�a�dne�7.�července�parlament�schválil�novou�vládu,�v�jejímž�čele�stojí�

Mirko�Cvetkovič,�bývalý�ministr�financí�z�Demokratické�strany.��

Výsledek�voleb�a�sestavení�vlády,�v�jejímž�čele�stojí�proevropský�blok,�jasně�ukázaly,�že�obyvatelé�

Srbska�se�o�hospodářské�a�sociální�otázky�zajímají�více�než�o�Kosovo.�

�

Srbsko� ratifikovalo� většinu� významných� úmluv� OSN� i� mezinárodních� úmluv� v� oblasti� lidských�

práv.�Jejich�provádění�je�třeba�stále�ještě�zlepšit.�Na�sociálně�zranitelné�obyvatelstvo�a�menšiny�má�

dopad�roztříštěný�právní�a�finanční�rámec.�Zejména�Romové�se�stále�ještě�vyrovnávají�s�obtížnými�

životními�podmínkami�a�diskriminací.��

�

EU�v�rámci�procesu�stabilizace�a�přidružení�a�na�základě�Evropského�partnerství�a�výroční�zprávy�

o�pokroku� nadále� sleduje� situaci� v� oblasti� lidských� práv,� a� zejména� situaci� sociálně� zranitelných�

skupin�a�menšin�v�Srbsku.�
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Nejvýznamnější�politickou�událostí�v�regionu�západního�Balkánu�bylo�během�hodnoceného�období�

prohlášení� nezávislosti�Kosova� dne� 17.� února� 2008.� Rada� ve� svých� závěrech� ze� dne� 18.� února�

uvedla,�že�„členské�státy�rozhodnou�o�svých�vztazích�s�Kosovem�v�souladu�se�svými�vnitrostátními�

postupy� a� s� mezinárodními� právními� předpisy“.� Na� základě� toho� uznalo� v� době,� kdy� se�

vypracovávala�tato�zpráva,�nezávislost�Kosova�dvacet� jedna�členských�států�EU.�Jde�o�tyto�země:�

Francie,�Spojené�království,�Německo,�Lotyšsko,�Dánsko,�Estonsko,� Itálie,�Lucembursko,�Belgie,�

Polsko,�Rakousko,� Irsko,� Švédsko,�Nizozemsko,�Slovinsko,� Finsko,�Maďarsko,�Bulharsko,� Litva,�

Česká�republika�a�Malta.�

�

Rada� ve� svých� závěrech� ze� dne� 18.� února� znovu� potvrdila,� že� je� odhodlána� „plně� a� účinně�

podporovat� evropskou� perspektivu“� zemí� západního� Balkánu,� a� vyzvala� Komisi,� „aby� využila�

nástrojů� Společenství� k� podpoře� hospodářského� a� politického� rozvoje� a� aby� dotyčnému� regionu�

v�širším�měřítku�navrhla�konkrétní�opatření�vedoucí�v�tomto�směru�k�pokroku“.�

�

Srbsko�a�Srbové�v�Kosovu�prohlášení�nezávislosti�důrazně�odmítli�a�Srbsko�reagovalo�na�prohlášení�

zvýšením� svého� vlivu� v� oblastech� se� srbskou� většinou,� zejména� na� severu� Kosova� u�Mitrovici.�

Došlo�k�několika�násilným�incidentům,�konkrétně�k�nepokojům�v�Bělehradě,�kde�se�terčem�útoků�

stala� velvyslanectví� zemí,� jež� uznaly� nezávislost,� k� vypálení� dvou� celnic� OSN�mezi� Kosovem� a�

Srbskem�na�severu�a�k�zabrání�soudní�budovy�v�severní�Mitrovici,�což�vyústilo�ve�výtržnosti�a�dvě�

úmrtí,� přičemž� budovu� následně� znovu� obsadila�mise� UNMIK.�Dosud� se� z� velké�míry� předešlo�

incidentům�mezi�národnostmi,�které�se�mohou�ve�stávajícím�politickém�prostředí�stupňovat.�

�

Dne� 9.� dubna� 2008� Kosovo� přijalo� novou� ústavu,� která� je� v� souladu� se� souhrnným� návrhem�

o�statusu,�jenž�byl�vypracován�pod�vedením�vyslance�OSN,�Marttiho�Ahtisaariho,�a�která�zaručuje�

vysokou�úroveň�ochrany�lidských�práv�a�práv�příslušníků�menšin.�Ústava�vstoupila�v�platnost�dne�

15.� června� spolu� se� souborem� 41� právních� předpisů,� jak� je� stanoveno� v� příloze� XII� souhrnného�

návrhu�o�statusu.�EU� je�odhodlána�posílit� svou�účast�v�Kosovu,�zejména�prostřednictvím�operace�

EULEX�(její�operace�EBOP�v�oblasti�právního� státu).�Ochrana� lidských�práv�a�práv�společenství�

bude�představovat�klíčovou�prioritu�tohoto�závazku.�

�
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Na� sociálně� zranitelné� obyvatelstvo,� jako� jsou� lidé� se� zdravotním� postižením,� a� na� menšiny�má�

dopad� špatné� provádění� právního� rámce� a� tyto� skupiny� obyvatelstva� jsou� silně� zasaženy� slabou�

ekonomikou.� Zejména� Romové� se� stále� ještě� vyrovnávají� s� obtížnými� životními� podmínkami�

a�diskriminací.��

�

EU� proto� v� rámci� procesu� stabilizace� a� přidružení� na� základě� Evropského� partnerství�

a�prostřednictvím� výroční� zprávy� o� pokroku� a� přezkumů� vzájemného� hodnocení� nadále� sleduje�

situaci�v�oblasti�lidských�práv,�a�zejména�situaci�sociálně�zranitelných�skupin�a�menšin�v�Kosovu.�

�

6.2.� Evropská�politika�sousedství�(EPS)�

�

Arménie,�Ázerbájdžán�a�Gruzie�

�

EU�vedla�i�nadále�pravidelný�dialog�o�otázkách�lidských�práv�s�Arménií,�Ázerbájdžánem�a�Gruzií�

v�rámci�institucionálních�struktur�zřízených�příslušnými�třemi�dohodami�o�partnerství�a�spolupráci�

a�v� rámci� priorit� činnosti� vymezených� v� příslušných� třech� akčních� plánech� evropské� politiky�

sousedství.�Jednání�se�uskutečnila�zejména�v�září�roku�2007�na�zasedáních�Výborů�pro�spolupráci�

mezi�EU�a�Arménií,�EU�a�Ázerbájdžánem�a�EU�a�Gruzií,�v�červnu�roku�2008�na�zasedáních�Výborů�

pro�spolupráci�mezi�EU�a�Arménií�a�EU�a�Ázerbájdžánem�a�dne�16.�října�2007�na�zasedáních�Rad�

pro�spolupráci�s�uvedenými�třemi�zeměmi.�Otázky�lidských�práv�byly�rovněž�projednávány�během�

mise� trojky� ministrů� zahraničních� věcí� EU,� která� navštívila� jižní� Kavkaz� ve� dnech�

4.�až�6.�února�2008.�

�
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Akční� plány� v� rámci� evropské� politiky� sousedství,� které� jsou� zaměřeny� na� tyto� tři� země� jižního�

Kavkazu� a� jež� byly� přijaty� v� listopadu� roku� 2006,� se� v� současné� době� provádí� druhým� rokem.�

V�rámci�těchto�akčních�plánů�se�obě�strany�dohodly�na�dosažení�užší�politické�spolupráce�a�dialogu�

na� základě� společných� hodnot,� tj.� dodržování� lidských� práv� a� základních� svobod,� demokracie,�

právního� státu,� řádné� správy� věcí� veřejných� a� mezinárodního� práva.� Všechny� tři� akční� plány�

evropské� politiky� sousedství� obsahují� zvláštní� oddíl� věnovaný� lidským� právům� a� základním�

svobodám� a�konkrétním� opatřením,� jež� mají� být� provedena.� V� dubnu� roku� 2008� Komise�

vyhodnotila� pokrok,� jehož� dosáhly� všechny� země� v� rámci� evropské� politiky� sousedství� při�

provádění�akčních�plánů,�a�to�i�v�oblasti�lidských�práv�a�demokratizace128.��

�

Jak�ukázaly�nesnáze�na�konci�roku�2007�a�v�roce�2008,�demokracie�a�právní�stát�nejsou�na�jižním�

Kavkaze� zdaleka� konsolidovány.� Vládly� obavy� o� vedení� předčasných� voleb� v� Gruzii,� a� to� dne�

5.�ledna� 2008� v� případě� prezidentských� a� dne� 21.� května� 2008� v� případě� parlamentních,� jakož�

i�prezidentských�voleb�v�Arménii�konaných�dne�19.�února�2008.�Během�hodnoceného�období�EU�

pozorně�sledovala�v�uvedených�třech�zemích�situaci�v�oblasti�lidských�práv.��

�

Po�prezidentských�volbách�v�Arménii�konaných�dne�19.�února�následovaly�v�Jerevanu�demonstrace�

a� střetnutí�mezi�protestující� opozicí� a�policejními� silami,� které�vyústily�v�několik�úmrtí,� zadržení�

značného� počtu� aktivistů� opozice� a� ve� vyhlášení� výjimečného� stavu.� EU� opakovaně� vyzývala�

k�propuštění� osob� zadržených� v� souvislosti� s� politickou� činností,� k� opětovnému� navázání�

politického� dialogu,� k� obnovení� plné� svobody� sdružování� a� k� nezávislému� vyšetřování� událostí,�

k�nimž�došlo�dne�1.�března.�Prezident�Sargsjan�se�veřejně�vyjádřil,�že�zamýšlí�pracovat�na�budování�

důvěry�a�na�reformách,�a�požádal�EU,�aby�poskytla�malý�tým�odborných�poradců,�kteří�by�pracovali�

v� jeho� úřadě� a� v� úřadech� hlavních� ministrů� vlády� s� cílem� poskytnout� poradenství� o� klíčových�

oblastech�reformy�a�napomáhat�vládě�v�urychlování�provádění�nejvýznamnějších�reforem�v�zemi,�

a�to�i�v�oblasti�demokracie�a�otázek�základních�práv.��

�

�������������������������������������������������
128� Pracovní�dokument�Komise�přiložený�ke�sdělení�Komise�Radě�a�Evropskému�parlamentu�

„Provádění�evropské�politiky�sousedství�v�roce�2007“�(viz�zprávy�o�pokroku�jednotlivých�
zemí�na�adrese�http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm).�
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Celková� situace� v� oblasti� lidských� práv� byla� v�Ázerbájdžánu� i� nadále� velmi� problematická.�Na�

opozici� i�nezávislé� zdroje� sdělovacích� prostředků� byl� nadále� vyvíjen� tlak� a� řada� novinářů� byla�

šikanována,� fyzicky� napadena� a� odsouzena� z� pochybných� důvodů.� Počet� žalob� pro� urážku� na� cti�

proti� nezávislým� novinářům� ze� strany� úředníků� veřejné� správy� značně� vzrostl.� Přestože� orgány�

Ázerbájdžánu�poskytly�koncem�roku�2007�amnestii�řadě�novinářů,�několik�jich�je�stále�ve�vězení.��

�

Ve� dnech� 20.� a� 21.� července� 2007� zvláštní� zástupce� EU� pro� jižní� Kavkaz� a� osobní� zástupkyně�

generálního� tajemníka,� vysokého� představitele� pro� lidská� práva� společně� navštívili� Baku,� aby� se�

zabývali�otázkami�v�oblasti�lidských�práv�a�svobody�sdělovacích�prostředků.�Dne�19.�prosince�2007�

byla�v�Baku�vydána�demarše� týkající� se�případu�obránkyně� lidských�práv�Fainy�Kungurové� a� tří�

novinářů.�

�

Co�se�týče�Arménie�i�Ázerbájdžánu,�EU�se�rozhodla�vést�pravidelný�dialog�o�lidských�právech,�a�to�

formou�místních�zasedání�mezi�arménskými�orgány�a�vedoucími�mise�se�sídlem�v�Jerevanu�i�mezi�

ázebájdžánskými�orgány�a�vedoucími�mise�sídlícími�v�Baku,�jakož�i�prostřednictvím�pravidelných�

návštěv�trojky�EU.�EU�se�rovněž�rozhodla�navázat�pravidelný�dialog�o�lidských�právech�na�úrovni�

trojky�EU�s�Gruzií.��

�

Události�doprovázející�prezidentské�volby�a�vyhlášení�výjimečného�stavu�v�Gruzii�v�listopadu�2007�

vyvolaly� značné� obavy� ohledně� situace� v� oblasti� lidských� práv� v� zemi.� Koncem� roku� 2007,� po�

vyhlášení�výjimečného� stavu,� zvláštní� zástupce�EU�pro� jižní�Kavkaz� spolupracoval� se� zástupcem�

OBSE�pro�svobodu�sdělovacích�prostředků�s�cílem�vytvořit�podmínky�pro�znovuotevření�uzavřené�

televizní� stanice� Imedi.� Zvláštní� zástupce� EU� rovněž� usnadnil� sestavení� skupiny� gruzínských�

novinářů� a�intelektuálů,� jejímž� cílem� bylo� vyhodnotit� a� posoudit� situaci� v� oblasti� sdělovacích�

prostředků� v�této� zemi,� a� to� pod� záštitou� polského� novináře� Adama� Michnika,� přičemž� tuto�

iniciativu�ocenily�všechny�gruzínské�zúčastněné�subjekty�z�politiky.�V�dubnu�roku�2008�přijala�EU�

program� v� rámci� nástroje� stability� na� podporu� přípravy� parlamentních� voleb� v� Gruzii.� Součástí�

tohoto� programu� byly:� odborná� příprava� podpůrného� personálu� (prostředníků� a� školitelů)�

a�zaměstnanců� obvodních,� okresních� a� ústředních� volebních� komisí;� informace� poskytované�

voličům;�podpora� značného�počtu�pozorovatelů� z�nevládních�organizací� a� souběžného�zapisování�

voličů� v� den� voleb.�V� současné� době�Komise� provádí� povolební� prvky� tohoto� programu,� včetně�

poradenství�ohledně�zlepšení�příslušných�právních�předpisů,�uspořádání�voleb�a�vzdělávání�voličů�

v�oblastech�s�menšinami.�
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�

Mezinárodní� volební� pozorovatelská� mise� vedená� Úřadem� OBSE� pro� demokratické� instituce�

a�lidská�práva�uvedla�ve�svých�předběžných�závěrech�ohledně�parlamentních�voleb�konaných�dne�

21.� května� 2008,� že� „přes� pluralitní� prostředí� v� oblasti� sdělovacích� prostředků� většina� zdrojů�

i�nadále�podléhá�silnému�vlivu�svých�majitelů�a�politických�ochránců“.�

�

První� zasedání� podvýboru� EUVGruzie� pro� svobodu,� bezpečnost� a� spravedlnost� se� konalo� dne�

30.�dubna� 2008.�Obě� strany� se� dohodly,� že� v� těsné� návaznosti� na� zasedání� tohoto� výboru� budou�

pořádat�pravidelná�neformální�zasedání�v�podobě�trojky�zaměřená�na�dialog�o�lidských�právech.�

�

Vyšetřovací�mise�EU,�která�byla�počátkem�roku�2007�vyslána�do�Gruzie,�navrhla�soubor�opatření�

pro� budování� důvěry.� Tento� balíček� opatření� pro� budování� důvěry� se� začal� provádět� v� Gruzii�

a�konfliktních�oblastech�brzy�poté,�co�byly�konzultovány�všechny�strany,�a�zejména�poté,�co�Gruzie�

koncem�července�2007�s�navrhovaným�balíčkem�souhlasila.�Balíček�zahrnuje�opatření� související�

s�ochranou�práv�všech�příslušníků�menšin�v�Gruzii,�jelikož�by�mohla�mít�pozitivní�dopad�na�etnické�

menšiny�žijící�v�odtržených�oblastech�Gruzie.�K�dosažení�tohoto�cíle�přispěly�i�semináře,�které�se�

konaly�v�říjnu�roku�2007�(EU�a�řešení�konfliktů�v�Gruzii)�a�v�listopadu�roku�2007�(Ochrana�menšin�

v�Gruzii)�a�jichž�se�zúčastnili�nezávislí�odborníci�a�zástupci�občanské�společnosti�z�Gruzie,�včetně�

obou�konfliktních�oblastí.�

�

Moldavská�republika129�

�

Akční�plán�v� rámci� evropské�politiky� sousedství�EUVMoldavsko,�který�byl� zahájen�v�únoru� roku�

2005,� obsahuje� oddíl� o� demokracii,� právním� státu,� lidských� právech� a�základních� svobodách.�

Přestože�počáteční� tříleté�období�akčního�plánu� skončilo�v�únoru� roku�2008,�EU�a�Moldavsko�se�

dohodly,�že�akční�plán�ponechají�jako�nástroj�na�posílení�reformního�procesu.�V�dubnu�roku�2008�

Komise� vyhodnotila� pokrok,� jehož� Moldavsko� dosáhlo� při� provádění� akčního� plánu� v� rámci�

evropské�politiky�sousedství,�a�to�i�v�oblasti�lidských�práv�a�demokratizace130.��

�������������������������������������������������
129� Dále�se�Moldavská�republika�označuje�jako�„Moldavsko“�
130� Zpráva�o�pokroku�Moldavska�za�rok�2007:�

http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/progress2008/sec08_399_en.pdf�
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Přestože�Moldavsko� vynaložilo� úsilí� o� uvedení� svých� právních� předpisů� v� soulad� s� příslušnými�

evropskými� a� mezinárodními� normami� –� přijalo� například� pokrokový� zákon� o� svobodě�

shromažďování� –,� je� zapotřebí� dalšího� úsilí,� zejména� v� souvislosti� s� prováděním� a� vynucováním�

těchto�zákonů.�Konkrétním�důvodem�k�obavám�je�i�nadále�omezená�svoboda�a�pluralita�sdělovacích�

prostředků,� jakož� i� potřeba� zajistit� nezávislost� soudnictví.� Problémem� zůstává� špatné� zacházení�

donucovacích�orgánů�se�zadrženými�osobami.�

�

Mezi� hlavní� otázky,� o� nichž� se� jednalo� během� zasedání� Rady� pro� spolupráci� EUVMoldavsko�

v�květnu� roku� 2008,� patřila� lidská� práva,� právní� stát,� svoboda� sdělovacích� prostředků� a� vyřešení�

konfliktu� v� Podněsteří� Evropská� strana� zdůraznila,� že� v� daných� oblastech� je� třeba� dalších�

vnitrostátních�reforem�a�že�je�důležité�zajistit,�aby�parlamentní�volby,�které�mají�proběhnout�na�jaře�

roku�2009,�byly�připraveny�a�vedeny�v�souladu�s�mezinárodními�normami.��

�

Otázky� související� s� lidskými� právy� a� právním� státem� byly� podrobně� posouzeny� na� zasedání�

podvýboru�EUVMoldavsko�pro�spravedlnost,�svobodu�a�bezpečnost,�které�se�konalo�v�Bruselu�dne�

19.�září�2007.��

�

Zvláštní�zástupce�EU�pro�Moldavsko�pravidelně�jednal�se�svými�protějšky�o�otázkách�souvisejících�

s� lidskými�právy.�Jeden�z�poradců�tohoto�zástupce�pracoval�v�Kišiněvě�jako�jeho�kontaktní�osoba�

v�oblasti� lidských�práv,� přičemž�v� této�zemi� sledoval� situaci�v�oblasti� lidských�práv� a�poskytoval�

podněty�pro�jeho�práci�v�uvedené�oblasti.�

�

Komise� spolu� se� zástupci� Rady� Evropy� a� OBSE� uspořádala� dva� rozhovory� odborníků� na� lidská�

práva� se� zástupci� veškerých� příslušných� ministerstev� a� služeb� v� Moldavsku,� s� moldavským�

parlamentem�a�s�moldavským�ombudsmanem,�aby�podrobně�jednali�o�konkrétních�opatřeních,�která�

jsou� po� Moldavsku� požadována� v� zájmu� provádění� příslušných� oddílů� akčního� plánu��

EUVMoldavsko�v�rámci�evropské�politiky�sousedství.��
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Osobní� zástupkyně� generálního� tajemníka,� vysokého� představitele� pro� lidská� práva� se� zúčastnila�

konference� o� svobodě� sdělovacích� prostředků� v� květnu� roku� 2008� v� Kišiněvě,� kterou� v� rámci�

Černomořské� synergie131� uspořádala� Evropská� komise� a� vláda� Moldavska.� Během� své� návštěvy�

rovněž� navštívila�moldavskou�ombudsmanku�Raisu�Apolischiovou� a� předsedu�Výboru� pro� lidská�

práva�moldavského�parlamentu�Stefana�Secareanu.�

�

Ukrajina�

�

Akční� plán� EUVUkrajina,� který� byl� zahájen� v� únoru� roku� 2005,� obsahuje� oddíl� o� demokracii,�

právním�státu,�lidských�právech�a�základních�svobodách.�Přestože�počáteční�tříleté�období�akčního�

plánu� skončilo� v� únoru� roku� 2008,� EU� a� Ukrajina� se� dohodly,� že� dokument� prodlouží� nanejvýš�

o�jeden� rok� jakožto�klíčový�nástroj� reformního�procesu.�V�dubnu� roku� 2008�Komise�vyhodnotila�

pokrok,�jehož�dosáhla�Ukrajina�při�provádění�akčního�plánu�v�rámci�evropské�politiky�sousedství,�

a�to�i�v�oblasti�lidských�práv�a�demokratizace132.��

�

Od� oranžové� revoluce� koncem� roku� 2004� demokratizace� Ukrajiny� značně� pokročila,� zejména�

v�souvislosti� se� svobodou� sdělovacích� prostředků� a� rozvojem�občanské� společnosti.�Existuje� celá�

řada�nezávislých�zdrojů�sdělovacích�prostředků�a�dynamický�sektor�nevládních�organizací.�V�zemi�

se�rovněž�uskutečnily�dvoje�parlamentní�volby�–�v�březnu�roku�2006�a�v�září�roku�2007�–�uznané�za�

volby�v�souladu�s�mezinárodními�normami.�

�

Zároveň�se�však�Ukrajina�stále�ještě�vyrovnává�s�řadou�úkolů,�zejména�v�souvislosti�s�nezávislostí�

a�nestranností� soudnictví� a� s� fungováním� soudního� systému.� EU� rovněž� vyjádřila� obavy� ohledně�

špatného� zacházení� donucovacích� orgánů� se� zadrženými� osobami.� Obavy� vyvstaly� i� z� důvodu�

nárůstu� rasově� motivovaných� útoků� proti� národnostním� a� náboženským� menšinám,� jakož�

i�žadatelům� o� azyl.� Na� zasedáních� s� ukrajinskými� protějšky� EU� na� tyto� otázky� neustále�

upozorňovala.�

�������������������������������������������������
131� http://ec.europa.eu/external_relations/blacksea/index_en.htm.�
132� Zpráva�o�pokroku�Ukrajiny�za�rok�2007,�

http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/progress2008/sec08_402_en.pdf.�
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Otázky� související� s� lidskými� právy� a� právním� státem� byly� podrobně� posouzeny� na� zasedání�

podvýboru� EUVUkrajina� pro� spravedlnost,� svobodu� a� bezpečnost,� které� se� konalo� v� Kyjevě�

dne�9.�dubna�2008.��

�

Bělorusko�

�

Situace�v�oblasti�lidských�práv�v�Bělorusku�je�i�nadále�špatná,�což�zemi�znemožnilo�plně�se�účastnit�

evropské� politiky� sousedství.� Evropská� unie� zůstává� otevřena� možnosti� navázat� s� Běloruskem�

jednání,� a� to� i� prostřednictvím� evropské� politiky� sousedství,� jakmile� Bělorusko� přijme� konkrétní�

opatření�zaměřená�na�demokratizaci,�dodržování�lidských�práv�a�právního�státu.��

�

Toto� poselství�Komise� zdůraznila� ve� své� publikaci�„Co�by�EU�mohla� přinést�Bělorusku“.� Tento�

dokument�uvádí�řadu�opatření�v�souvislosti�s�demokratizací,�dodržováním�lidských�práv�a�právního�

státu,� k� nimž� se� Bělorusko� vyzývá,� jakož� i� přínos,� který� by� evropská� politika� sousedství� mohla�

přinést� zemi� i� jejímu�obyvatelstvu.�Při� svých�kontaktech� s�běloruskými�orgány�předsednictví�EU,�

Komise,� kontaktní� osoba� vysokého� představitele� EU� pro� SZBP,� včetně� formátu� trojky,� neustále�

nastolují�téma,�jaké�jsou�možnosti�a�požadavky�na�zlepšení�vztahů�mezi�Běloruskem�a�EU.��

�

V� Bělorusku� stále� ještě� existují� političtí� vězni� a� pokračuje� i� pronásledování� aktivistů� občanské�

společnosti� a� opozice.� Situace� v� oblasti� svobody� sdělovacích� prostředků� je� v� Bělorusku� i� nadále�

důvodem�k�vážným�obavám,� zejména� co� se� týče�nedávného�přijetí� nového�zákona�o� sdělovacích�

prostředcích,� jenž� klade� běloruským� médiím,� včetně� internetových,� dodatečná� omezení� a� jenž�

nezohlednil�doporučení�zástupce�OBSE�pro�svobodu�sdělovacích�prostředků.�EU�i�nadále�podporuje�

úsilí�v� tomto�ohledu�a�poskytuje�pomoc�nezávislým�zdrojům�sdělovacích�prostředků�v�Bělorusku�

a�vysílání�nezávislých�sdělovacích�prostředků�ze�sousedních�zemí�do�Běloruska.��
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Po�určitém�pozitivním�posunu�začátkem�roku�2008,�kdy�byli�propuštěni�všichni�političtí�vězňové,�

kromě� jednoho,� neboť� ve� vězení� zůstal� Alexandr� Kazulin,� bývalý� kandidát� opozice� na� místo�

prezidenta,� v� období� března� a� dubna� režim� opět� zpřísnil� svůj� přístup,� zejména� tím,� že� odsoudil�

Andreje� Kima� a� Sergeje� Parsjukeviče� za� jejich� domnělou� činnost� v� souvislosti� s� nepovolenou�

demonstrací� v� lednu� roku� 2008.� EU� při� svých� kontaktech� s� orgány� Běloruska� i� nadále� požaduje�

zejména� propuštění� všech� politických� vězňů� a� ukončení� dalších� zatýkání� a� pronásledování� členů�

opozice�a�občanské�společnosti.��

�

Vzhledem� k� tomu,� že� Bělorusko� nepokročilo� zásadním� způsobem� v� demokratizaci,� obnovila� EU�

v�dubnu� roku� 2008� omezující� opatření� vůči� některým� představitelům� Běloruska� odpovědným� za�

porušování� demokratických� práv,� a� to� zejména� v� souvislosti� se� zásadními� nedostatky� během�

prezidentských� voleb� v� březnu� roku� 2006.� Rada� a� Komise� uvedly� ve� společném� prohlášení�

připojeném� k� tomuto� rozhodnutí,� že� v� souvislosti� s� případným� přezkumem� omezujících� opatření�

přikládají� zvláštní� pozornost� průběhu� nacházejících� parlamentních� voleb� (které� se� mají� konat�

dne�28.� září)� v� souladu� s� mezinárodními� normami.� EU� se� domnívá,� že� pokud� by� Bělorusko�

uspořádalo� parlamentní� volby� v� souladu� s� mezinárodními� normami,� mohlo� by� získat� možnost�

pokročit�v�procesu�demokratizace,�a� tím�se�navrátit�na�cestu�zapojení�s�EU.�V�této�souvislosti�EU�

opakovaně� vyzdvihla,� že� při� posuzování� toho,� zda� volby� proběhly� v� souladu� s� mezinárodními�

normami,� je� třeba� nahlížet� na� proces� celkově,� včetně� otázky� dodržování� svobody� projevu,�

shromažďování� a� sdružování,� i� toho,� zda� opoziční� kandidáti�měli�možnost� účastnit� se� všech� fází�

volebního�programu�za�stejných�podmínek�jako�kandidáti�vládní�a�zda�pozorovatelé�z�Úřadu�OBSE�

pro�demokratické�instituce�a�lidská�práva�mohli�proces�pozorovat.��

�

Okupovaná�palestinská�území�

�

Během�hodnoceného�období�bylo�obecně�zaznamenáno�značné�zhoršení�situace�v�oblasti�lidských�

práv,� zejména� pokud� jde� o� právo� na� život� a� osobní� bezpečnost� a�právo� na� osobní� svobodu� a�

bezpečnost�(zejména�v�souvislosti�se�zatýkáním,�držením�ve�vazbě,�postupy�vyšetřování�a�mučením�

a� špatným� zacházením� během� výslechu).� Za� porušování� lidských� práv� nesou� odpovědnost�

palestinské�i�izraelské�orgány.��



�

14146/1/08�REV�1� � jpe/JPE/mho� 151�
� DG�E�HR� �LIMITE� CS�

Během�několika�prvních� týdnů�po�převzetí�pásma�Gazy�hnutím�Hamás�dne�14.� června�se� situace�

v�oblasti� lidských� práv� a� základních� svobod� v� Gaze� velmi� zhoršila.� Byly� zaznamenány� případy�

svévolného�zatýkání,�mučení,�a�dokonce�i�úmrtí�ve�vazbě,�ačkoliv�dle�zpráv�došlo�v�nedávné�době�

k�určitému�zlepšení.�Svoboda�tisku�byla�omezena�a�narostl�počet�zpráv�o�pronásledování�novinářů.�

Všechny�rozhlasové�a�televizní�stanice�hnutí�Fatah�byly�uzavřeny.�Rovněž�byla�zakončena�činnost�

několika�nevládních�organizací.�Zhoršilo�se�fungování�soudního�systému�v�Gaze,�například�tím,�že�

Hamás� zavedl� souběžný� systém� trestního� stíhání.� K� vážnému� úpadku� soudního� systému� došlo�

i�z�toho�důvodu,�že�koncem�roku�se�zhroutil�systém�občanských�soudů.��

�

Na� západním� břehu� Jordánu� bylo� zaznamenáno� mnoho� případů� mučení� palestinskými�

bezpečnostními� službami.� Řada� novinářů� byla� zastrašována.� I� nadále� docházelo� k� zadržováním�

z�politických�důvodů�(členové�hnutí�Hamás).�Bezpečnostní�síly�zadržely�stovky�lidí�bez�zatykače.�

V�září� roku� 2007� palestinská� samospráva� uzavřela� více� než� 100� charitativních� skupin.� Došlo�

k�četným� porušením� ustanovení� o� řádném� procesu,� který� je� zaručen� v� palestinských� právních�

předpisech.�Většina�zaznamenaných�případů�se�týkala�preventivní�bezpečnosti,�téměř�polovojenské�

síly,�jež�se�zabývá�ozbrojenými�skupinami�a�politickými�zločiny,�a�zpravodajské�služby�GIS.�

�

Během�hodnoceného�období� značně�porušoval� lidská�práva�v�Gaze� i� na� západním�břehu� Jordánu�

také�Izrael.�Na�západním�břehu�Jordánu�pokračuje�osídlování,�jež�je�podle�mezinárodních�právních�

předpisů� nezákonné.� Probíhající� stavba� separační� bariéry� na� západním� břehu� Jordánu� ohrožuje�

základní�práva�palestinského�obyvatelstva.�Téměř�úplná�izraelská�blokáda�pásma�Gazy�má�i�nadále�

vážný�dopad� na� civilní� obyvatelstvo,� přičemž�omezuje� dostupnost� základního� zboží� na�minimum�

a�má�závažný�dopad�na�poskytování�základních�služeb.�

�

Izrael�

�

EU� i� nadále� upozorňovala� Izrael� na� své� závažné� obavy� ohledně� lidských� práv,� a� to� v� rámci�

příslušných�jednání�politického�dialogu,�jež�byly�příležitostí�jednat�o�otázkách,�jako�je�dodržování�

lidských� práv,� včetně� svobody� náboženského� vyznání� a� přesvědčení,� budování� dalších� osad,�

administrativního�zadržování,�včetně�jednotlivých�případů,�a�mezinárodní�humanitární�právo.�
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Třetí� zasedání� neformální� pracovní� skupiny� pro� lidská� práva� EUVIzrael,� které� se� konalo� dne�

30.�dubna�2008,� rovněž�poskytlo�příležitost� jednat�o�celé� řadě�otázek,� jako� jsou�menšiny,�obránci�

lidských� práv,� práva� dětí� a� Rada� OSN� pro� lidská� práva,� jakož� i� o� situacích� společného� zájmu�

v�oblasti�lidských�práv.�V�této�souvislosti�EU�znovu�zopakovala,�že�je�zapotřebí�vhodných�opatření,�

která�by�navazovala�na�otázky�projednávané�na�předchozích�zasedáních.�

�

Posílení�dialogu�v�oblasti�lidských�práv�mezi�EU�a�Izraelem�je�nezbytnou�součástí�procesu�rozvoje�

vztahů�mezi�EU�a�Izraelem.�V�této�souvislosti�má�EU�v�úmyslu�zřídit�v�rámci�dohody�o�přidružení�

podvýbor�pro�lidská�práva,�který�by�nahradil�současnou�neformální�pracovní�skupinu.�

�

Vítanou� příležitostí� pro� řešení� otázek� společného� zájmu� byl� i� druhý� dvoustranný� seminář� o� boji�

proti�rasismu,�xenofobii�a�antisemitismu�konaný�v�lednu�roku�2008.�
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Alžírsko�

Poté,�co�v�září�roku�2005�vstoupila�v�platnost�dohoda�o�přidružení�mezi�EU�a�Alžírskem,�existuje�

patřičný� rámec,� jenž� obou� stranám� umožňuje� posílit� dialog� o� otázkách� v� oblasti� lidských� práv�

a�demokracie.� Tyto� otázky� vznesla� EU� na� posledním� zasedání� Rady� přidružení� mezi� EU�

a�Alžírskem� dne� 10.� března� 2008� a� během� prvního� zasedání� výboru� pro� přidružení�

dne�16.�září�2008.�Pokud�jde�o�dodržování�lidských�práv�a�základních�zásad,�vyvolávají�tyto�oblasti�

stále� znepokojení,� zejména� v� souvislosti� se� stále� napjatou� bezpečnostní� situací� a� bojem� proti�

terorismu.�Deset�let�po�ukončení�šíření�násilí�podobajícího�se�občanské�válce�a�následného�vcelku�

úspěšného�úsilí�o�smíření�Alžírsko�stále�bojuje�proti�teroristickým�útokům�Salafistické�skupiny�pro�

kázání� a�boj� (GSPC),� v� islámském� Maghrebu� nyní� nazývané� AlVKajda� a� na� AlVKajdu� přímo�

napojené.� Dosud� platí� výjimečný� stav� a� bezpečnostní� síly� používají� represivní� opatření.� Jsou�

hlášena� údajná� mučení,� tajná� vazební� zařízení� a� násilná� zmizení.� EU� tvrdí,� že� toto� složité�

bezpečnostní� prostředí� by� nemělo� vést� k� omezení� výkonu� některých� základních� svobod,� jako� je�

právo� na� veřejné� shromažďování,� a� že� boj� proti� terorismu� musí� zajistit� dodržování� lidských�

a�občanských� práv.� V�této� souvislosti� je� třeba� pozorně� sledovat� situaci� v� oblasti� svobody�

náboženského� vyznání� a�svědomí,� zejména� pokud� jde� o� narůstající� omezení� a� kontrolu� činností�

nemuslimské� komunity.� Politický� systém� je� velmi� prezidentský,� s� fungujícími� institucemi�

a�demokratickými�ústavními�postupy.�V�roce�2007�se�konaly�místní�a�parlamentní�volby,�ve�kterých�

byl� patrný� posun� směrek� k�vícestrannému� systému.�V�praxi� však� tento� systém�musí� ještě� značně�

vyvíjet�a�podpořit�skutečné�zapojení�občanů�a�občanské�společnosti.�Dalším�významným�měřítkem�

budou�nadcházející�prezidentské�volby�v�roce�2009.�
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Egypt�

�

V�návaznosti�na�přijetí�akčního�plánu�EUVEgypt�v�březnu�roku�2007�byl�ustanoven�podvýbor�EUV

Egypt�zabývající�se�lidskými�právy�a�demokracií�i�mezinárodními�a�regionálními�otázkami.�Poté,�co�

Evropský�parlament�přijal�dne�17.� ledna�2008� rezoluci�kritickou�k� situaci�v�oblasti� lidských�práv�

v�Egyptě,�vláda�Egyptu�zrušila�zasedání�politického�podvýboru,�jež�se�mělo�konat�brzy�nato.�První�

zasedání� podvýboru� věnované� politickým� otázkám� bylo� nakonec� svoláno� v� Bruselu� ve� dnech��

2.� a� 3.� června� 2008.� Tento� dialog� umožnil� oběma� stranám� projednávat� otázky� v� oblasti� lidských�

práv�otevřeným�a�konstruktivním�způsobem.�

�

Vnitrostátní�rozpravě�o�situaci�v�oblasti�lidských�práv�v�Egyptě�a�do�jisté�míry�i�rozhodčímu�řízení�

se� věnuje� Národní� rada� pro� lidská� práva� (NCHR),� jejíž� správní� radu� tvoří� politické� osobnosti,�

akademici,�právníci,�úředníci�a�v�menší�míře�i�zástupci�občanské�společnosti.�EU�ocenila�závazek�

vlády�Egyptu�začlenit�lidská�práva�do�národní�strategie�a�uvítala,�že�Národní�rada�pro�lidská�práva�

dokončila�národní�plán.��

�

V� březnu� roku� 2008� vydala� tato� rada� svou� čtvrtou� výroční� zprávu,� včetně� doporučení� egyptské�

vládě.� Zpráva� zdůrazňovala,� že� mezinárodní� přísliby� Egypta,� závazky� a� vnitrostátní� strategie,�

jejichž�cílem�je�prosazovat�lidská�práva,�nevyústily�v�konkrétní�vylepšení�ani�po�legislativní,�ani�po�

exekutivní� stránce;� neúprosné� úsilí� orgánů� o� bezpečnost� a� stabilitu� bylo� nadřazeno� občanským�

a�politickým�právům�a�je�nad�nimi�značně�vyzdvihováno.�Zpráva�rovněž�kritizovala,�že�vláda�v�roce�

2007�neustále�usilovala�o�odsouzení�mezinárodních�zpráv�o�situaci�v�oblasti�lidských�práv�v�Egyptě.�

�

Základním� předpokladem� pokroku� na� cestě� k� demokratičtější� společnosti� je� konání� svobodných�

a�spravedlivých�voleb�v� souladu� se�všemi�mezinárodními�normami.�EU�pozorně� sledovala�místní�

volby�konané�dne�8.�dubna�2008,�které�byly�uspořádány�v�souladu�s�ústavními�změnami�přijatými�

v�březnu� roku� 2007.�Vyskytla� se� řada� obav� ohledně� závažných� nedostatků� ve� volebním� procesu.�

Mnoha�případným�kandidátům�bylo�z�různých�důvodů�zabráněno�zapsat�se�k�volbám.�EU�vybídla�

orgány� Egypta� k� přezkoumání� volebního� rámce,� aby� byl� uveden� v� soulad� s� mezinárodními�

normami,�včetně�práva�být�volen.�
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EU� vyjádřila� znepokojení� nad� tím,� že� egyptský� parlament� odhlasoval� dne� 26.� května� 2008�

prodloužení� výjimečného� stavu,� který� platí� několik� desítek� let,� do� 31.� května� 2010,� či� dokud�

nebudou�přijaty�právní�předpisy�pro�boj�proti�terorismu.�EU�očekává,�že�bude�stažen�a�že�budou�co�

nejdříve�přijaty�právní�předpisy�pro�boj�proti�terorismu�v�souladu�s�mezinárodními�normami.�

�

Ačkoli� se� v� návaznosti� na� volby� z� roku� 2005� očekávala� větší� politická� liberalizace,� EU� rovněž�

vyjadřuje� vážné� znepokojení� nad� pokračující� tendencí� zatýkání� a� pronásledování� představitelů�

politické�opozice,�včetně�členů�Muslimského�bratrstva.�Rovněž�je�znepokojující�užívání�vojenských�

tribunálů� k� souzení� civilních� případů.� Poslední� případ� se� týkal� procesu� se� čtyřiceti� klíčovými�

postavami�Muslimského�bratrstva,�který�vedl�k�odsouzení�dvaceti�pěti�členů�až�na�deset�let�vězení,�

což�je�maximální�trest.�EU�je�rovněž�velmi�znepokojena�počtem�stížností�v�souvislosti�s�mučením,�

administrativním�zadržováním�a�údajným�špatným�zacházením�se�zadrženými.��

�

Svoboda� shromažďování� byla� i� nadále� omezena.� Příznivé� je� to,� že� soudní� systém�podpořil� právo�

střediska�odborových�organizací�a� služeb�pro�pracovníky�působit�a�zaregistrovat� se� jako�nevládní�

organizace,�a�to�téměř�rok�poté,�co�bylo�středisko�uzavřeno�správním�aktem.�

�

Přestože� nezávislé� a� opoziční� noviny� prosperují� a� sdělovací� prostředky� jsou� otevřenější,� orgány�

zahájily� s� několika� novináři� a� vydavateli� novin� soudní� řízení,� v� jehož� důsledku� byli� odsouzeni�

(v�současné�době�probíhá�odvolací�řízení).�Orgány�více�kontrolují�internet,�a�to�i�pronásledováním�

bloggerů.� Byly� zaznamenány� stížnosti� na� omezování� svobody� náboženského� vyznání,� zejména�

pronásledováním�konvertitů�nebo�zamítnutím�změnit�jejich�osobní�záznamy.�

�

Národní� rada� pro� dětství� a� mateřství� (NCCM)� pořádala� s� podporou� veřejných� orgánů� veřejné�

kampaně� zaměřené� na� to,� aby� mrzačení� ženských� pohlavních� orgánů� bylo� prohlášeno� za�

protizákonné,� na� podporu� práva� žen� na� rozvod,� jakož� i� kampaň�proti� domácímu�násilí.�Mrzačení�

ženských�pohlavních�orgánů�bylo�oficiálně�zakázáno�v�červnu�roku�2007.�

�
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Evropská� komise� zahájila� v� rámci� Evropského� nástroje� pro� demokracii� a� lidská� práva� výzvu�

k�předkládání�návrhů�zaměřenou�na�„Posílení�úlohy�občanské�společnosti�při�prosazování�lidských�

práv�a�demokratických�reforem“�v�Egyptě.�Projektům,�jejichž�cílem�je�podpora�volebních�procesů,�

prosazování� sociálních� a� ekonomických� práv� či� boj� proti� mučení� a� špatnému� zacházení,� bude�

přidělena�celková�částka�ve�výši�873�000�EUR.�

�

Jordánsko�

�

Základním�prvkem�dohody�o�přidružení�s�Jordánskem�a�prioritou�akčního�plánu�v�rámci�evropské�

politiky� sousedství� je� dodržování� demokratických� zásad,� lidských� práv� a� základních� svobod.�

Jordánsko�bylo�první�zemí�evropské�politiky�sousedství,�která�ustanovila�podvýbor�pro�lidská�práva�

a�demokracii.�Prostřednictvím�tohoto�podvýboru�byl�nyní�navázán�pozitivní�dialog�s�vládou.�Třetí�

jednání�v�rámci�tohoto�dialogu�konané�dne�25.�června�2008�poskytlo�příležitost�podrobně�projednat�

mnoho�otázek�společného�zájmu.�

�

Evropská�unie�uvítala,�že�v�roce�2007�byly�přijaty�zákony�o�politické�reformě,�zákon�o�politických�

stranách�a�zákon�o�obecních�volbách.�EU�vybídla�Jordánsko,�aby�pokračovalo�v�účinném�provádění�

těchto�zákonů�a�případně�jej�urychlilo.�Účast�žen�v�politickém�životě�se�zvýšila,�když�nový�zákon�

o�obcích�stanovil�pro�účast�žen�v�obecní� radě�kvótu�20�%�křesel.� Je� to�nesmírně�významný�první�

krok�na� cestě�ke� skutečnému�zastoupení� žen�v�politickém�životě�na� základě�objektivních�kritérií.�

EU�rovněž�Jordánsko�vyzvala�k�provádění�zvláštních�doporučení�Výboru�pro�vnitrostátní�program,�

jako� je� zřízení� nezávislého� výboru,� jenž� by� uspořádal� volby� a� dohlížel� nad� nimi� a� zabýval� se�

stížnostmi,�aby�byla�zajištěna�transparentnost�volebního�procesu.�EU�se�vyjádřila,�že�je�připravena�

pomoci�Jordánsku�v�přípravách�na�příští�parlamentní�volby�v�roce�2011.�

�

EU� zdůraznila� další� pozitivní� prvky,� jako� je� přijetí� zákona� o� domácím� násilí� a� o� přístupu�

k�informacím,� výbor� pro� boj� proti� korupci,� jenž� zahájil� svou� činnost� v� lednu� roku� 2008,�

a�prosazování�rovného�zacházení�se�ženami�–�kvóty�pro�obecní�rady�a�zřízení�zvláštního�oddělení�

na�ministerstvu� práce.� EU� uvítala� zákon� o� tisku� a� publikacích� z� roku� 2007,� jímž� byly� rozšířeny�

stávající� právní� předpisy� a� který� posílil� ochranu� novinářů� a� všech� osobních� svobod.� EU� zároveň�

zdůraznila,�že�je�třeba�větší�soudržnosti�mezi�tímto�zákonem�a�trestním�zákoníkem.��



�

14146/1/08�REV�1� � jpe/JPE/mho� 157�
� DG�E�HR� �LIMITE� CS�

EU�vyjádřila�vážné�znepokojení�nad�zákonem�o�občanské�společnosti,�který�parlament�přijal,�aniž�

by� zohlednil� doporučení� a�námitky�organizací�občanské� společnosti.�EU�kladně�ohodnotila�úlohu�

uvedených�organizací�v�reformním�procesu�a�vyzdvihla�význam�konzultací�s�občanskou�společností�

ohledně�nového�zákona�o�občanské�společnosti.��

�

EU� vyjádřila� naději,� že� provádění� nedávno� pozměněného� zákona� o� veřejném� shromažďování�

umožní� nalézt� správnou� rovnováhu� mezi� potřebou� zajistit� bezpečnost� a� nezbytností� nechat�

obyvatelstvu�prostor�pro�vyjádření�a�vyslovení�názorů�a�pro�účast�na�veřejném�životě.�EU�ocenila�

jmenování� prvního� ombudsmana� jakožto� institucionálního� rámce� pro� ochranu� práv� občanů.� EU�

vyzvala� Jordánsko,� aby� uspořádalo� veřejné� informační� kampaně� s� cílem� zvýšit� informovanost�

občanů�o�postavení�ombudsmana.�

�

EU� ocenila� nedávno� přijatá� opatření,� jejichž� cílem� je� bojovat� proti� mučení� a� dalšímu� krutému,�

nelidskému� a� ponižujícímu� zacházení.� Uvítala,� že� definice� mučení� byla� v� jordánských� právních�

předpisech�uvedena�do�souladu�s�úmluvou�OSN�proti�mučení.�

�

EU� rovněž� uvítala� faktické� moratorium� Jordánska� na� popravy,� které� bylo� zavedeno��

v�květnu�roku�2006.�Vyzvala�Jordánsko,�aby�šlo�ještě�dále�a�trest�smrti�zrušilo,�a�to�jak�v�praxi,�tak�

v�zákonech.� Ratifikace� druhého� Opčního� protokolu� Mezinárodního� paktu� o� občanských�

a�politických�právech�by�poskytla�k�tomuto�účelu�vhodný�rámec.�

�

Národní�program�Jordánska�a�národní�program�hospodářského�a� sociálního� rozvoje�na�období� let�

2009–2011�vyzdvihují,�že�je�třeba�posílit�nezávislost�soudnictví.�Národní�program�výslovně�uváděl,�

že�je�třeba�zajistit�nezávislý�rozpočet�pro�soudnictví,�a�EU�tudíž�uvítala�záměr�Jordánska�provádět�

od�roku�2009�plán�postupu�pro�finanční�nezávislost.�
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Libanon�

�

Celková� situace�v�oblasti� lidských�práv�v�Libanonu� je� i� nadále�nestálá,�přestože�po� stažení�vojsk�

Sýrie�v�roce�2005�došlo�ke�zlepšení.�Občanská�a�politická�práva�jsou�zpravidla�dodržována,�značné�

obtíže� jsou� nicméně� spojeny� s� praktikami� soudního� a� bezpečnostního� aparátu,� se� slabým�pojetím�

právního� státu,� neefektivní� administrativou� a� korupcí.� Další� znepokojení� vyvolávají� podmínky�

ve�věznicích�a�údajné�mučení.�Reformní�plány�v�oblasti�demokratizace,�lidských�práv�a�správy�věcí�

veřejných� byly� zpomaleny� politickou� nestabilitou,� včetně� konfliktu� v� roce� 2006� mezi� Izraelem�

a�hnutím� Hizbaláh� a� následné� politicky� bezvýchodné� situace,� která� vážně� omezila� činnost� vlády�

i�legislativní�činnost.�Očekává�se,�že�vzhledem�ke�zlepšení�situace�od�dohody�z�Dohá�v�květnu�roku�

2008,� po� níž� následovala� volba� prezidenta� a� sestavení� vlády� národní� jednoty,� se� může� celkové�

prostředí�zlepšit.�Nyní�je�vhodná�příležitost�k�reformám,�které�by�uvedly�volby�do�většího�souladu�

s�mezinárodními�postupy.��

�

Mnoho�politických� skupin� je�ozbrojeno,� což� je� faktor,� který�přispívá�k�napjaté� situaci,� v�níž� jsou�

ohroženy� určité� základní� svobody,� jak� o� tom� svědčí� události,� k� nimž� došlo� v� květnu� roku� 2008�

v�Bejrútu� i� jinde�v�Libanonu�a�během�nichž�byly�zaznamenány�případy�porušování� lidských�práv.�

Na�severu�Libanonu�střety�pokračují.�

�

Bylo� dosaženo� určitého� pokroku� v� souvislosti� s� legalizací� situace� značného� počtu� iráckých�

uprchlíků� v� Libanonu� (100� 000).� Znepokojivá� zůstává� zejména� situace� palestinských� uprchlíků�

a�migrujících�pracovníků.��
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Životní�podmínky�Palestinců�jsou�mimořádně�obtížné�a�i�přes�zprostředkovatelskou�pomoc�Výboru�

pro�dialog�mezi�Libanonem�a�Palestinou�a�úsilí,�které�vláda�vyvíjí� v� rámci� iniciativy�na� zlepšení�

podmínek�v�uprchlickém�táboře,�a�jejího�úsilí�o�vyřešení�naléhavého�problému�osob�bez�osobních�

dokladů,�palestinští�uprchlíci�stále�nemají�řádný�přístup�na�pracovní�trh�a�nemohou�vlastnit�majetek.�

Obtížné� podmínky� v� táborech� mohou� být� a� byly� zneužívány� extrémními� seskupeními,� jak� se�

ukázalo�během�vleklého�konfliktu�(květen–srpen�2007)�v�uprchlickém�táboře�Nahr�Bárid.�V�červnu�

roku�2008�EU�vyzvala�k�přeměně�libanonského�faktického�moratoria�na�trest�smrti�na�moratorium�

de� iure� v� očekávání� případného� zrušení� těchto� trestů.� Při� této� příležitosti� byl� rovněž� připomenut�

závazek� (který� Libanon� učinil� na� prvním� zasedání� Pracovní� skupiny� pro� lidská� práva� v� rámci�

evropské�politiky�sousedství)�podepsat�a�ratifikovat�Opční�protokol�k�Úmluvě�proti�mučení.��

�

Libye�

�

Situace� v� oblasti� lidských� práv� v� Libyi� je� i� nadále� zdrojem� výrazného� znepokojení.� EU�

zaznamenává�řadu�překážek�kladených�politickým�a�občanským�právům,�zejména�svobodě�projevu,�

tisku� a�sdružování.� Jsou� zakazovány� politické� strany;� soudní� systém� zdaleka� není� nezávislý� na�

politických�vlivech.�Běžné�je�zatýkání�bez�obvinění,�mučení�a� tresty�smrti.�Po�úspěšném�uzavření�

případu� bulharských� a�palestinských� zdravotnických� pracovníků� v� létě� roku� 2007� EU� zahájila�

proces� otevření� jednání� s�Libyí� s� cílem� uzavřít� rámcovou� dohodu.� Dohoda� by� se� vztahovala� na�

celou� řadu� politických� otázek,� a� to� prostřednictvím� politického� dialogu� a� spolupráce� v� oblasti�

zahraniční� a� bezpečnostní� politiky.� Zásadní� součástí� této� dohody� bude� dodržování� lidských� práv,�

základních�svobod�a�demokratických�zásad.�EU�je�odhodlána�navázat�během�jednání�konstruktivní�

dialog�o�posílení�dodržovaní�lidských�práv�a�základních�svobod,�právního�státu�a�řádné�správy�věcí�

veřejných�s�cílem�podpořit�libyjské�reformy.�
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Maroko�

�

Dne� 27.� listopadu� 2007� se� v� Bruselu� uskutečnilo� druhé� zasedání� podvýboru� pro� lidská� práva,�

demokratizaci� a� správu�věcí�veřejných.� Jednání�umožnila�pokračovat�v�dialogu�o� celé� řadě� témat�

souvisejících� s� demokracií� a� právním� státem.� Rovněž� bylo� projednáváno� posilování� správní�

kapacity� za� účelem� zlepšení� uplatňování� legislativních� opatření,� fungování� soudního� systému�

a�podpora� lidských� práv� a� základních� svobod.� Pokud� jde� o� legislativní� volby,� které� proběhly�

v�září�roku� 2007,� EU� uvedla,� že� ve� srovnání� se� zkušenostmi� z� minulosti� došlo� k� významnému�

pokroku.�Je�však�velmi�zapotřebí,�aby�byl�ustaven�jasný�právní�rámec�pro�mechanismus�nezávislého�

pozorování� voleb� Marocký� král� vyzdvihl,� že� v� oblasti� spravedlnosti� je� třeba� zahájit� významné�

reformy.� Tyto� reformy� jsou� podporovány� programy� EU,� jejichž� cílem� je�modernizace� justičního�

systému� (modernizace� vězeňství� a� odborná� příprava� soudců� /� státních� zástupců).� Rovněž� byl�

zahájen�proces�přezkumu�trestního�zákoníku.��

�

Maroko�provedlo�reformu�zákona�o�rodině,�čímž�byla�posílena�úloha�ženy�ve�společnosti.�Maroko�

rovněž� pozměnilo� zákon� o� národnosti,� aby� dítě� marocké� matky� a� otce� z� jiné� země� mohlo� mít�

marockou�národnost.�V�nové�vládě�jsou�více�zastoupeny�ženy.�Velké�úsilí�se�zaměřilo�na�boj�proti�

násilí� na� ženách,� zejména� zavedením� informačního� systému� a� vedením� kampaní� na� zvýšení�

povědomí�veřejnosti.�

�

Co�se�týče�lidských�práv�a�základních�svobod,�Maroko�zahájilo�za�podpory�EU�přípravy�na�národní�

strategii�a�akční�plán�v�těchto�oblastech.�V�oblasti�svobody�sdružování�a�svobody�projevu�stále�ještě�

existují�významné�problémy.�

�

Evropská� komise� zahájila� v� rámci� nástroje� evropské� politiky� sousedství� i� program� na� podporu�

provádění� doporučení�Komise� pro� spravedlnost� a� smíření,� a� zejména� procesu� nápravy.� Evropská�

komise�rovněž�posílila�spolupráci�s�nevládními�organizacemi�tím,�že�jim�poskytla�finanční�pomoc�

z�Evropského�nástroje�pro�demokracii�a�lidská�práva�s�cílem�posílit�úlohu�občanské�společnosti�při�

prosazování�lidských�práv�a�demokratických�reforem�v�Maroku.��
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Západní�Sahara�

�

EU� pokračovala� v� podrobném� monitorování� vývoje� problematiky� Západní� Sahary.� I� nadále� se�

vyjadřovala� k� humanitárním� aspektům� souvisejících� s� konfliktem.� O� tématu� se� jednalo� v� rámci�

politického�dialogu� s�Marokem�na� zasedání�Rady� přidružení� dne� 23.� července� 2007� a� rovněž� při�

příležitosti�posíleného�politického�dialogu�dne�21.�prosince�2007.�Toto�téma�se�projednávalo�rovněž�

s�Alžírskem� na� zasedání� Rady� přidružení� dne� 10.� března� 2008.� Nadále� přetrvávaly� problémy�

v�oblasti� lidských� práv� týkající� se� svobody� projevu� a� shromažďování,� přístupu� na� území� pod�

marockou�správou�a�v�souvislosti�s�uprchlickými�tábory�v�oblasti�Tindouf�na�alžírské�půdě�ovládané�

frontou� Polisario.� Proces� jednání,� který� byl� na� politické� rovině� zahájen� po� přijetí� rezoluce� Rady�

bezpečnosti�OSN�1754�dne�30.�dubna�2007,�pokračuje,�avšak�bez�konkrétních�výsledků.�

�

Sýrie�

�

Celková�situace�v�oblasti�lidských�práv�v�Sýrii�je�nadále�neuspokojivá�v�důsledku�silného�postavení�

bezpečnostních� služeb� a� absence� zdravé� občanské� společnosti.� Syrská� ústava� v� zásadě� zaručuje�

hlavní�politická,�občanská�a�sociální�práva.�Zákon�o�výjimečném�stavu�však�občanům�znemožňuje�

základní�občanská�a�politická�práva�využívat.�

�

V�prosinci�2007�a�lednu�2008�zahájila�syrská�státní�bezpečnostní�služba�sérii�zatýkání�politických�

aktivistů� po� celé� Sýrii� v� reakci� na� zasedání� iniciativy� „Damašské� prohlášení� za� národní�

demokratickou� změnu“� dne� 1.� prosince� 2007,� na� němž� se� sešla� rozsáhlá� koalice� aktivistů�

požadujících�politickou�reformu.�Proti�dvanácti�vůdčím�členům�tohoto�hnutí�je�nyní�vedeno�soudní�

řízení� před� trestním� soudem� v�Damašku.� EU� a� několik� členských� států� opakovaně� vyjádřilo� své�

znepokojení�nad�zadržením�představitelů� syrské�občanské�společnosti�za�pokojné�vyjádření� jejich�

názorů�a��vyzvaly�k�jejich�propuštění.�

�

Přetrvávajícím� problémem� je� svévolné� zadržování.� Podezřelí� mohou� být� po� dlouhou� dobu�

zadržováni�bez�obvinění�nebo� soudu.�Proti� nezákonnému�zatčení�neexistuje� žádná�právní�obrana.�

Podle�právníků,�obránců�lidských�práv�a�bývalých�vězňů�se�i�nadále�používá�mučení,�zejména�vůči�

podezřelým�u�výslechu,�včetně�politických�oponentů.�



�

14146/1/08�REV�1� � jpe/JPE/mho� 162�
� DG�E�HR� �LIMITE� CS�

�

Sliby� ohledně� větší� politické� liberalizace,� jako� je� zmírnění� zákona� o� výjimečném� stavu,� udělení�

občanství�Kurdům,�kteří�jsou�nyní�bez�státní�příslušnosti,�nebo�přijetí�zákona�o�více�stranách,�dosud�

nebyly�uskutečněny.�

�

Pokud�jde�o�projednávání�otázek�lidských�práv�s�vnějšími�partnery,�včetně�EU,�jsou�syrské�orgány�

tradičně�velmi�zdrženlivé.�Odvolávají�se�na�národní�svrchovanost�a�chybějící�vhodný�institucionální�

rámec,�jako�je�například�dohoda�o�přidružení�EUVSýrie,��Zástupci�EU�však�mají�zaručen�pravidelný�

přístup� k� soudním� procesům,� které� se� konají� u� soudu� státní� bezpečnosti,� vojenského� soudu�

a�trestního�soudu.�

�

Otázku� dohody� o�přidružení� se� Sýrií� lze� opětovně� projednat� s� ohledem� na� zlepšení� vztahů�mezi�

Damaškem�a�Západem.��

�

Od�začátku�války�v�Iráku�přijímá�Sýrie�v�hojné�míře�uprchlíky.�Jejich�počet�prudce�vzrostl�v�roce�

2006�a�na�počátku�roku�2007.�S�cílem�pomoci�Sýrii�zvládnout�masivní�příliv�uprchlíků�poskytla�EU�

a�členské�státy�humanitární�pomoc,�jakož�i�podporu�státním�orgánům�v�zájmu�zvýšení�vnitrostátních�

schopností� řešit� nejnaléhavější� potřeby� v� oblasti� zdravotnictví� a� školství.�Postoj� Sýrie� k� iráckým�

uprchlíkům,�zejména�ochotu�spolupracovat�v�této�záležitosti�s�EU,�lze�považovat�za�první�krok�ve�

zlepšování�vzájemných�vztahů.�
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Tunisko�

�

EU�byla�potěšena,�že�dne�12.�listopadu�2007�se�konečně�mohlo�uskutečnit�zasedání�podvýboru�pro�

lidská� práva� a� demokracii.� Bylo� to� poprvé,� kdy� se�mezi� EU� a� Tuniskem� rozvinul� strukturovaný�

dialog� o� lidských� právech� a� demokracii.� Podpora� dodržování� lidských� práv� je� ústředním� cílem�

politiky� EU� vůči� Tunisku.� Během� tohoto� prvního� zasedání� EU� zaznamenala� přetrvávající�

nedostatky� v�dodržování� lidských�práv,� zejména�pokud� jde�o� svobodu�projevu�a� shromažďování.�

Nevládní�organizace,�které�se�angažují�v�obraně�lidských�práv�a�obránců�lidských�práv,�se�střetávají�

s� různými� překážkami� a� nemohou� se� svobodně� věnovat� prosazování� lidských� práv;� konkrétním�

příkladem� je�Liga� lidských� práv.�Oblastí,� kde� je� též� potřeba�otevřenější� přístup,� je� svoboda� tisku�

a�sdělovacích� prostředků.� Prioritou� by� mělo� být� posílení� úlohy� a� účasti� občanské� společnosti�

v�politickém�životě�s�ohledem�na�horizont�voleb�v�roce�2009.�Politický�vývoj�v�Tunisku�a�otázky�

spojené�s�lidskými�právy�byly�projednány�rovněž�na�zasedání�v�rámci�politického�dialogu,�který�EU�

vedla�s�Tuniskem�v�průběhu�šestého�zasedání�rady�pro�přidružení�dne�19.�listopadu�2007�v�Bruselu.�

�

6.3.� Rusko�a�Střední�Asie�

�

Ačkoli� jsou� v� Rusku� lidská� práva� zaručena� ústavou,� a� navzdory� účasti� Ruska� v� mnoha�

mezinárodních�úmluvách,�je�EU�i�nadále�velice�znepokojena�zhoršující�se�situací�v�oblasti�lidských�

práv�v�této�zemi,�zejména�pokud�jde�o�právní�stát,�svobodu�přesvědčení�a�shromažďování,�svobodu�

tisku,�situaci�ruských�nevládních�organizací�a�občanské�společnosti�a�situaci�v�Čečensku�a�v�dalších�

částech�severního�Kavkazu.�

�

Po�dohodě�o�zahájení�pravidelného�dialogu�na�téma�lidských�práv�učiněné�v�listopadu�roku�2004�na�

summitu� EUVRusko� v� Haagu� se� nyní� konzultace� mezi� EU� a� Ruskem� o� lidských� právech� konají�

dvakrát�ročně133.�

�������������������������������������������������
133� Viz�kapitolu�2.6.5,�Konzultace�o�lidských�právech�s�Ruskou�federací.�
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V� souvislosti� s� parlamentními�volbami�v�prosinci�2007�a�prezidentskými� volbami�v�březnu�2008�

vyjádřila� EU� znepokojení� ohledně� omezování� svobody� shromažďování� a� demonstrací� opozice.�

V�situacích� kdy� se� opozice� navzdory� zákazu� shromáždila,� se� vyskytly� případy� policejního� násilí,�

nepřiměřeného�použití�síly�a�svévolného�zatýkání.�Důvodem�ke�znepokojení�je�i�kontrola�státu�nad�

hlavními� sdělovacími� prostředky� v� Rusku,� zejména� televizí,� což� se� projevilo� především� během�

nedávných� parlamentních� a� prezidentských� volebních� kampaní,� v� nichž� opozice� neměla�možnost�

rovného�přístupu�ke�sdělovacím�prostředkům�a�při�nichž�docházelo�k�využívání�„veřejných�zdroje“,�

v�důsledku�čehož�nelze�volby�považovat�za�skutečně�konkurenční.�V�případě�prezidentských�voleb�

představuje�práh�dvou�milionů�podpisů,�které�je�třeba�získat�na�podporu�osob�usilujících�o�registraci�

jako� prezidentský� kandidát,� jež� nejsou� nominovány� stranami� Státní� dumy,� nepřiměřeně� obtížnou�

překážku,�která�vyzývá�ke�zneužití.��

�

Velké� obavy� vyvolává� nebezpečí,� jemuž� čelí� novináři� v�Rusku.�Ačkoli� v�roce� 2007� byl� v�Rusku�

zabit� jen� jeden� novinář� (ve� srovnání� s� pěti� v� roce� 2006),� téměř� žádné� z� těchto� zabití� nebylo�

vyřešeno.�

�

Situace� ruských� nevládních� organizací� a� občanské� společnosti� je� nadále� složitá,� i� když� se� zatím�

neobjevily� případy,� kdy� by� v� důsledku� změn� právních� předpisů� o� nevládních� organizacích,� které�

vstoupily�v�platnost�v�dubnu� roku�2006,�byla�ukončena� činnost�vlivných�a�kritických�nevládních�

organizací.�Ustanovení�předpisů�o�nevládních�organizacích� jsou�však� často�prováděna�způsobem,�

který� je� pro� nevládní� organizace� těžkopádný,� nákladný� a� časově� náročný.� Kromě� toho� existují�

i�znepokojující� regionální� rozdíly� ve� způsobu,� jak� se� právní� předpisy� o� nevládních� organizacích�

provádějí.�

�

Řada�právních�předpisů�a�ustanovení�přijatých�v�obecném�kontextu�boje�proti�terorismu�představuje�

omezení�svobody�přesvědčení�a�projevu,�zejména�pro�opoziční�síly,�nevládní�organizace�a�sdělovací�

prostředky.�EU�nadále�znepokojuje�zákon�o�potírání�extremismu,�jehož�stále�velmi�široká�definice�

extremismu�zastírá�rozdíl�mezi�podstatou�opozičních�aktivit�a�podstatou�extremismu.�
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Předmětem�obav�jsou�i�nadále�zprávy�o�špatném�zacházení�a�mučení�ze�strany�zaměstnanců�ruských�

donucovacích� orgánů,� ačkoli� se� již� vyvíjí� úsilí� o� řešení� tohoto� problému.� Problém� zhoršuje�

skutečnost,� že� veřejní� činitelé� často� nenesou� za� své� činy� žádnou� odpovědnost.� Kulturu� špatného�

zacházení�ve�vyšetřovací�vazbě�rovněž�podporuje�tendence�ruských�soudů�zakládat�obvinění�pouze�

na�doznání�podezřelých.�Podmínky�ve�vězeních�jsou�kromě�toho�extrémně�tvrdé,�a�někdy�i�životu�

nebezpečné.�Problémem�zůstává�i�zneužívání�vězňů�jinými�vězni,�které�údajně�využívá�a�podporuje�

(někdy� institucionalizuje)� správa� některých� vazebních� zařízení� s�cílem� udržet� pořádek�

prostřednictvím�teroru.�

�

V�armádě�je�nadále�vážným�problémem�šikana,�ačkoli�se�již�vyvíjí�úsilí�o�řešení�tohoto�problému.�

Podle�ministerstva�obrany�zemřelo�pouze�v�prvních�devíti�měsících� roku�2007�v�důsledku� šikany�

20�vojáků.�Bohužel�se�zdá,�že�jen�malá�část�obviněných�z�podílu�na�takových�incidentech�je�stíhána�

nebo� vedena� k� odpovědnosti.� Rovněž� je� třeba� se� účinně� zabývat� vysokou� mírou� sebevražd�

v�ozbrojených�silách�a�jejími�příčinami.��

�

Všechny�zprávy�opakovaně�uvádějí�vysoký�stupeň�rasismu�a�xenofobie�v�Rusku:�zvlášť�silné�jsou�

předsudky� vůči� Čečencům,� obyvatelům� Kavkazu,� Romům,� Židům,� meschetským� Turkům,�

Afričanům� a� Asiatům.� Problémem� dále� zůstává� i� rasová� diskriminace.� Ačkoli� zákoník� práce�

obsahuje�podrobná�ustanovení�proti�rasové�diskriminaci�v�zaměstnání,�zdá�se,�že�nejsou�příliš�často�

používána.� Rasová� diskriminace� rovněž� omezuje� přístup� rasových� menšin� ke� vzdělání,� bydlení,�

veřejným�službám�a�na�veřejná�místa,�jakož�i�k�občanství�a�registračnímu�systému.�Policie�je�často�

obviňována� z� diskriminačního� a� svévolného� jednání� vůči� osobám,� u� nichž� je� patrné,� že� patří�

k�menšinám.�
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Ačkoli�je�v�Rusku�prosazována�komplexní�reforma�soudnictví�a�prezident�Medveděv�zdůraznil�svůj�

záměr�vypořádat�se�s�„právním�nihilismem“�v�Rusku,�soudní�systém�stále�ještě�dostatečně�neuznává�

lidská�práva�a�vykazuje�nedostatečnou�nezávislost,�a� to�zejména�na�úrovni�nižších�soudů.�Většina�

rozhodnutí� Evropského� soudu� pro� lidská� práva� vůči� Rusku� je� výsledkem� skutečnosti,� že� ruský�

správní�systém�neprovádí�rozhodnutí�přijatá�ruskými�soudy.�Existují�zprávy�o�případech�zasahování�

státu�s�cílem�zabránit� tomu,�aby�občané�Ruska�předkládali�stížnosti�Evropskému�soudu�pro�lidská�

práva,�přičemž�nejvíce�znepokojující�jsou�případy�stížností�v�souvislosti�s�konfliktem�na�severním�

Kavkazu.�Skutečnost,�že�Ruskému�parlamentu�(Státní�dumě)�se�nepodařilo�ratifikovat�protokol�14�

Rady�Evropy�k�Evropské�úmluvě�o�ochraně�lidských�práv,�který�je�důležitý�pro�zajištění�fungování�

soudu�v�budoucnosti,�kdy�bude�čelit�stále�se�zvyšující�pracovní�zátěži,�může�navíc�narušit�fungování�

soudu.�

�

Navzdory�ukončení�války�v�Čečensku�a�probíhajícímu�procesu�obnovy�v� této� republice� je�situace�

v�oblasti�lidských�práv�na�severním�Kavkazu�nadále�znepokojivá.�Stále�často�dochází�k�porušování�

lidských�práv,�včetně�mizení�osob,�mučení,�svévolných�zatýkání,�pronásledování�obránců�lidských�

práv�a�omezování�svobody�projevu.�Přestože�se�situace�v�Čečensku�za�poslední�dva�roky�zlepšila,�

stav� lidských� práv� zejména� v� sousedním� Ingušsku� a� rovněž� Dagestánu� se� zhoršil.� Rusko� stále�

odmítá� umožnit� zvláštnímu� zpravodaji� OSN� pro� otázky� mučení� přístup� do� věznic� na� severním�

Kavkazu�podle�jeho�běžných�podmínek�a�zdráhá�se�provádět�doporučení�Výboru�Rady�Evropy�pro�

předcházení�mučení.�

�

Strategie� EU� pro� nové� partnerství� se� Střední� Asií� stanoví� od� svého� přijetí� Evropskou� radou� ve�

dnech�21.�a�22.�června�2007�celkový�rámec�pro�vztahy�EU�se�Střední�Asií.�V�průběhu�uplynulého�

roku� se�mezi� Střední�Asií� a� EU� vytvořila� nová� úroveň� spolupráce� a� politický� dialog� se� zeměmi�

tohoto�regionu�se�výrazně�zintenzívnil.��
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Rada�je�situací�v�oblasti�lidských�práv�ve�Střední�Asii�i�nadále�znepokojena�a�je�odhodlána�usilovat�

o�konkrétní�zlepšení�situace�v�oblasti�lidských�práv�v�pěti�středoasijských�zemích,�které�se�všechny�

v�různé�míře�potýkají�s�vážnými�problémy�z�hlediska�podpory�základních�práv�a�svobod.�Strategie�

EU�pro�nové�partnerství�se�Střední�Asií�uznává,�že�dlouhodobou�politickou�stabilitu�a�hospodářský�

rozvoj� ve� Střední� Asii� podmiňují� lidská� práva,� právní� stát,� řádná� správa� věcí� veřejných�

a�demokratizace.� Na� otázky� lidských� práv� byly� proto� v� souladu� s� touto� strategií� jednotlivé� státy�

Střední�Asie�upozorňovány�různými�způsoby�a�v�rámci�všech�politických�dialogů,�mj.�na�zasedání�

národních� koordinátorů� dne� 10.� března� 2008� v� Bruselu� a� na� zasedání� EUVStřední� Asie� na�

ministerské� úrovni� v� Ašchábádu� v� dubnu� 2008.� EU� na� otázky� z� oblasti� lidských� práv� nadále�

upozorňovala� na� zasedáních� výborů� a� rad� pro� spolupráci� se� zeměmi� v� této� oblasti,� jakož� i� na�

zasedáních� v� rámci� jiných� fór,� kde� se� tyto� dohody�neuplatňují.� Se� zeměmi� v� tomto� regionu� byla�

provedena�řada�dvoustranných�demarší�týkajících�se�problematických�témat.�

�

EU�by�podle�strategie�měla�usilovat�o�zahájení�strukturovaného�a�pravidelného�dialogu�o�lidských�

právech� se� všemi� zeměmi� tohoto� regionu,� který� by� byl� zaměřen� na� dosažení� výsledků.� Ke� dni�

30.�června� 2008� byl� takový� dialog� navázán� s� Uzbekistánem� a� Turkmenistánem.� Na� zasedání��

EUVStřední� Asie� na� ministerské� úrovni� konaném� v� dubnu� 2008� v� Ašchábádu� bylo� v� zásadě�

dohodnuto,� že� do� konce� roku� 2008� bude� takový� dialog� zahájen� rovněž� s� Kazachstánem,�

Tádžikistánem�a�Kyrgyzskou�republikou.��

�

Přispívat�k�provádění�politiky�EU�v�oblasti� lidských�práv�je�součástí�mandátu�zvláštního�zástupce�

EU� pro� Střední� Asii� Pierra� Morela.� Ten� úzce� spolupracoval� s� osobní� zástupkyní� generálního�

tajemníka,� vysokého�představitele� pro� záležitosti� lidských� práv� a� nadále� upozorňuje� na� problémy�

lidských�práv�během�svých�návštěv�v�regionu�a�v�rámci�dvoustranných�kontaktů.��

�

Vzhledem� k� tomu,� že� v� roce� 2010� bude�Kazachstán� předsedat� OBSE,� EU� zdůraznila� význam�

provádění�dalších�politických� reforem,�zejména�v�oblasti� lidských�práv,� svobody�shromažďování,�

úlohy� občanské� společnosti� a� nevládních� organizací,� situace� politické� opozice� a� svobody�

sdělovacích�prostředků.��
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Dne�13.�listopadu�2007�přijala�Rada�společný�postoj�2007/734/SZBP134,�kterým�se�obnovují�některá�

omezující� opatření� proti� Uzbekistánu.� Avšak� za� účelem� motivování� Uzbekistánu� ke� zlepšení�

situace�v�oblasti�lidských�práv�a�s�ohledem�na�přijaté�závazky�byla�vízová�omezení�na�šest�měsíců�

pozastavena.�Na�základě�přezkumu�ze�dne�29.�dubna�2008�prodloužila�Rada�pozastavení�vízových�

omezení�o�dalších�šest�měsíců,�tj.�do�13.�listopadu�2008.��

�

Při� příležitosti� přezkumu�ze�dne�29.�dubna�přijala�Rada�závěry,� v�nichž�vítá� zrušení� trestu� smrti,�

zavedení�principu�habeas�corpus�a�propuštění�některých�obránců�lidských�práv,�ale�vyjádřila�rovněž�

obavy�ohledně�situace�v�oblasti�lidských�práv�v�dalších�oblastech�a�vyzvala�Uzbekistán,�aby�mimo�

jiné�zajistil�propuštění�obránců�lidských�práv,�dokončil�akreditaci�ředitele�organizace�Human�Rights�

Watch� pro� svou� zemi,� spolupracoval� se� zvláštními� zpravodaji� OSN� pro� otázky� mučení� a� pro�

svobodu�projevu,�aby�byla�zrušena�omezení�uvalená�na�nevládní�organizace.�

�

Dne�5.�června�2008�uspořádala�EU�druhé�kolo�dialogu�o�lidských�právech�EUVUzbekistán135.�

�

Při� příležitosti� prvního� pravidelného� dialogu� o� lidských� právech� EUVTurkmenistán,� který� se�

uskutečnil�dne�24.�června�2008136,� jednala�EU�s�Turkmenistánem�o�problémech,�které�v�této�zemi�

existují�v�oblasti�svobody�sdružování�a�shromažďování,�svobody�projevu�a�sdělovacích�prostředků,�

svobody�myšlení� a� náboženského� vyznání,� podmínek� ve� věznicích,� svobody� pohybu� a� nuceného�

vysidlování.��

�

V� případě�Kyrgyzské� republiky� upozornila� EU� na� otázky� týkající� se� ústavní� reformy,� sociální�

situace� velké� části� obyvatelstva,� legislativního� vývoje� směřujícího� k� přísnější� kontrole�

demokratických� svobod,� omezeného� přístupu� k� informacím,� jakož� i� parlamentních� voleb�

z�prosince�2007,� které� Úřad� pro� demokratické� instituce� a� lidská� práva� označil� za� „promarněnou�

šanci“.�

�������������������������������������������������
134� Úř.�věst.�L�295,�14.11.2007,�s.�34–39.�
135� Viz�oddíl�o�Uzbekistánu�v�kapitole�2.6.3.��
136� Viz�oddíl�o�Turkmenistánu�v�kapitole�2.6.3.�
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EU� vyslovila� politování,� že� Tádžikistán� i� nadále� zaznamenává� na� cestě� ke� stabilizaci� vážné�

neúspěchy,� a� vyzvala� jej,� aby� v� tomto� směru� provedl� zlepšení.� Socioekonomická� situace� většiny�

obyvatelstva� je� i�nadále,� zejména�v�zimním�období,�kritická�a�nedůsledné�úsilí�vlády�v�boji�proti�

korupci� a� špatné� správě� věcí� veřejných� brání� rozvoji� občanské� společnosti.� EU� rovněž� nadnesla�

otázky�týkající�se�obtížných�podmínek�pro�činnosti�nevládních�organizací�v�zemi,�jakož�i�omezení�

svobody�náboženského�vyznání.�

�

6.4.� Afrika�

�

Od� přijetí� společné� strategie� EUVAfrika� a� jejího� prvního� akčního� plánu� na� summitu� EUVAfrika�

v�prosinci� 2007� v� Lisabonu� se� velká� pozornost� věnuje� podpoře� lidských� práv,� právnímu� státu�

a�řádné�správě�věcí�veřejných.��

�

Dne�6.�prosince�2007�Rada�přijala�společnou�akci,�kterou�byl�zvláštním�zástupcem�při�Africké�unii�

jmenován�Koen�Vervaeke.�Téhož�dne�jej�Komise�zároveň�jmenovala�vedoucím�delegace�Evropské�

komise� při� Africké� unii.� Toto� jmenování� odráží� společnou� vůli� obou� orgánů� sjednotit� všechny�

nástroje�EU,�a�zajistit�tím�jednotný�přístup�vůči�Africe�na�všech�úrovních.��

�

Afrika� a� EU� určily� vybrané� prioritní� činnosti� pro� počáteční� období� 2008–2010� a� dohodly� se� na�

jejich� provádění� v� rámci� partnerství� AfrikaVEU� v� oblasti� demokratické� správy� věcí� veřejných�

a�lidských� práv.� Toto� partnerství� zahrnuje� celou� řadu� prioritních� akcí� zaměřených� na� posílení�

dialogu,� mj.� na� světové� úrovni� a� na� mezinárodních� fórech,� na� podporu� Afrického� mechanismu�

vzájemného�hodnocení�a�Africké�charty�o�demokracii,�volbách�a�správě�věcí�veřejných.�V�oblasti�

lidských�práv�pokračuje�pravidelný�dialog�mezi�Africkou�unií� a�EU.�Strany� se�dohodly�na� cílech�

tohoto�dialogu,�jeho�podobě�a�programu137.�V�září�roku�2008�oslovil�Africký�soud�pro�lidská�práva�

a� práva� národů� podvýbor� pro� lidská� práva� Evropského� parlamentu� spolu� s� vedoucí� organizací�

občanské�společnosti�–�Koalicí�pro�účinný�Africký�soud�pro�lidská�práva�a�práva�národů.�

�������������������������������������������������
137� Viz�kapitolu�2.4.6,�Dialog�o�lidských�právech�EUVAfrická�unie.�
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Otázky� lidských�práv� jsou�kromě� toho� řešeny�prostřednictvím�politického�dialogu� s�každou�zemí�

Afriky,�který� je�doplněn�praktickými�opatřeními,� jako� je�podpora�upevnění�občanské�společnosti,�

posílení� parlamentů,� programy�decentralizace,� které� posilují� autoritu� a� pravomoc�oblastních� nebo�

místních�orgánů.�I�nadále�se�prostřednictvím�konzultací�s�Guinejí�a�se�Zimbabwe�podle�článku�96�

dohody� z� Cotonou� řeší� porušování� lidských� práv,� právního� státu� nebo� demokratických� procesů.�

Ačkoli�v�případě�Guineje�je�patrný�pokrok,�vztahy�se�Zimbabwe�jsou�nadále�velmi�problematické.�

Příznivou�skutečností�je,�že�vzhledem�ke�značnému�zlepšení�situace�v�oblasti�lidských�práv�v�Togu�

se� EU� v� listopadu� roku� 2007� rozhodla� zrušit� přijatá� opatření� a� uzavřít� s� Tožskou� republikou�

konzultační�postup�podle�článku�96�dohody�z�Cotonou.��

�

Západní�Afrika�

�

Politická� dohoda� z� Ouagadougou� z� března� 2007� přinesla� příznivou� změnu� v� mnoha� oblastech�

a�naději�na�trvalý�mír�v�Pobřeží�slonoviny.�V�Pobřeží�slonoviny�by�se�v�listopadu�2008�měly�konat�

dlouho� odkládané� prezidentské� volby� a� EU� byla� přizvána,� aby� napomáhala� a� působila� jako�

pozorovatel.� Pokrok� ve� věci� dalších� zásadních� témat,� jako� je� odzbrojení� a� rozpuštění� milicí�

a�opětovné�sjednocení�ozbrojených�sil,�je�však�nadále�velmi�pozvolný.�

�

Od�té�doby,�co�byla�prezidentkou�Libérie�zvolena�Ellen�JohnsonováVSirleafová,�se�situace�právního�

státu�v�zemi�zlepšila.�Jediné�dosud�platné�sankce,�kterými�jsou�zbrojní�embargo�a�cestovní�omezení�

pro� některé� osoby,� byly� prodluženy� o� období� dalších� dvanácti� měsíců138.� Všeobecně� rozšířené�

násilí,�především�ozbrojené� loupeže�a�znásilňování,�zejména�v�Monrovii�a�okolí,�však�přetrvávají�

a�ukazují�na�neschopnost� liberijské�státní�policie�účinně�plnit�své�povinnosti.�Kromě�toho�je� třeba�

řešit� řadu� dalších� témat,� která� jsou� nezbytná� k� udržení�míru� a� stability,� včetně� reformy� právního�

a�soudního� systému,� opětovného� začlenění� obyvatelstva� postiženého� válkou� a� rozšíření� právního�

státu�do�celé�země.�

�������������������������������������������������
138� Společný�postoj�Rady�2008/109/SZBP�o�omezujících�opatřeních�vůči�Libérii�(Úř.�věst.�č.�38,�

13.2.2008,�s.�26).�
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EU�se�v�květnu�2008�sešla�v�podobě�trojky�s�ministrem�zahraničních�věcí��igérie,�aby�se�dohodli�

na�posíleném�politickém�dialogu�EUVNigérie,�v�rámci�něhož�se�na�světové�i�vnitrostátní�úrovni�bude�

řešit� rovněž� problematika� lidských� práv.� Nigérie� hraje� významnou� úlohu� při� nastolování� míru�

a�stability�v�Africe,� a� zejména�v� její� západní� části.�Očekává� se,� že�pomoc�EU�bude� rozdělena�na�

podporu� prioritních� opatření� v� těchto� oblastech:� mír� a� bezpečnost,� řádná� správa� věcí� veřejných�

a�lidská�práva,�obchod�a�regionální�integrace,�klíčové�otázky�rozvoje�(včetně�udržitelnosti�životního�

prostředí�a�změny�klimatu).�

�

Převažující� bezpečnostní� situace� na� severu� Mali� nadále� vzbuzovala� obavy.� Před� koncem�

hodnoceného� období� byla� zahájena� mírová� jednání� mezi� rebely� a� vládou� Mali,� která�

zprostředkovalo�Alžírsko.�Během�hodnoceného�období�došlo�v�důsledku�útoků� rebelů� a�odvet� ze�

strany� armády� k� mnoha� ztrátám� na� životech,� včetně� civilních� obětí.� Netrpělivě� se� očekává�

regionální�konference�o�míru�a�rozvoji,�o�které�orgány�hovoří�již�od�podzimu�2007.�

�

Během�jara�2008�se�znovu�spustila�vlna�agrese�veřejnosti�vůči�homosexuálům�v�Senegalu.�Policie�

zasáhla,� aby� násilnosti� zastavila.� O� dekriminalizaci� homosexuality� nelze� v� blízké� budoucnosti�

uvažovat,�protože�tato�otázka�je�politicky�citlivá.�EU�přivítala�rozhodnutí�senegalské�vlády�zahájit�

v�Senegalu�trestní�vyšetřování�bývalého�prezidenta�Čadu�Hissènea.�EU�vyjádřila�svůj�záměr�se�do�

soudního�řízení�zapojit.�

�

Střední�Afrika�

�

Evropská�unie�nadále�důkladně�sleduje�situaci�v�oblasti� lidských�práv�v�Demokratické�republice�

Kongo� (DRK)�a� je�znepokojena�neustálým�porušováním�lidských�práv�v�zemi,�včetně�sexuálního�

násilí�na�ženách,�a�to�zejména�ve�východní�části�země.�

�

EU� odsoudila� porušování� lidských� práv� v� DRK� již� při� několika� příležitostech� a� vyjádřila� krajní�

znepokojení�mimo�jiné�v�rámci�přímých�kontaktů�s�konžskými�státními�úředníky.�EU�kromě�toho�

podle�potřeby�provádí�demarše�ve�prospěch�obránců�lidských�práv�nebo�vznáší�ve�věci�otázek,�které�

jí�leží�na�srdci,�námitky�k�příslušným�vnitrostátním�orgánům.��
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Členské� státy� EU� a� Komise� rovněž� nadále� podporují� řádnou� správu� věcí� veřejných,� včetně�

konsolidace�demokracie,�právního�státu�a�reformy�bezpečnostního�sektoru.�V�souvislosti�s�tím�byly�

dvě�mise�v�rámci�evropské�bezpečnostní�a�obranné�politiky�EU,�EUSEC�RD�Congo�a�EUPOL�RD�

Congo,� prodlouženy� do� 1.� července� 2009,� což� je� dokladem� skutečnosti,� že� současně� s� tradičním�

úsilím� ES� v� oblasti� justice� a� policie� je� pro� EU� prioritou� nadále� podporovat� reformu� armády�

a�policie.��

�

V�bezpečnostní�situaci�na�východě�země�došlo�k�určitým�zlepšením�po�podpisu�komuniké�z�Nairobi�

a�zavazujících�aktů�z�Gomy�pro�provincie�Kivu.�Postupné�zhoršování�situace�od�srpna�roku�2008�

však�opět�potvrdilo� její� nestabilitu.�EU�bude�nadále�podporovat�politické�procesy,� protože�dialog�

a�provádění�přijatých�politických�a�bezpečnosních�závazků�je�jediný�udržitelný�přístup�směřující�ke�

omezení�porušování�lidských�práv�a�dosažení�trvalého�míru.�

�

Kromě�toho�je�stále�velkým�problémem�nedostatečné�uplatňování�státní�moci�zejména�na�východě�

a�situace�v�oblasti�lidských�práv�se�nezlepšila.�Stovky�tisíc�lidí�jsou�i�nadále�vysídleny,�ženy�a�děti,�

ale� rovněž� muži� jsou� oběťmi� znásilňování,� mučení,� zabíjení� a� rabování.� Znásilňování,� často�

používané� jako� válečná� zbraň,� bylo� v� rámci� Rady� bezpečnosti� OSN� uznáno� za� možnou� hrozbu�

mezinárodnímu� míru.� S� cílem� toto� porušování� práv� ukončit� přikládá� mezinárodní� společenství�

prvořadý� význam� odchodu� demokratických� sil� pro� osvobození� Rwandy� (FDLR)� z�Demokratické�

republiky�Kongo,�reformě�a�ukáznění�konžské�armády,�zrušení�beztrestnosti�a�posílení�státní�moci�

v�provinciích�Kivu.�EU�protestovala�proti�zrušení�mandátu�zvláštního�zpravodaje�OSN�pro�situaci�

v�oblasti� lidských�práv�v�DRK�z�března� roku�2008�a�důkladně�prostuduje� zprávu�o�DRK,�kterou�

několik�zvláštních�zpravodajů�pro�tematiku�lidských�práv�předloží�v�březnu�2009.�

�

Osobní� zástupkyně� generálního� tajemníka,� vysokého� představitele� Riina� Kionková� navštívila�

v�říjnu�roku�2007�spolu�se�zvláštním�zástupcem�EU�pro�oblast�Velkých�jezer�východ�Demokratické�

republiky� Kongo� a� přednesla� tato� témata� místním� guvernérům,� vojenským� velitelům� a� vládním�

úředníkům�v�Kinshase.��

�

EU�bude�nadále�pokračovat�v�dialogu�s�vládou�DRK�a�dalšími�zeměmi�v�regionu�ve�snaze�prosadit�

mír�a�bezpečnost�osob�v�regionu.�
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EU� jednoznačně� podporuje� zásadu,� podle� které� musí� ti,� kdo� porušují� lidská� práva� civilního�

obyvatelstva,� nést� odpovědnost.� V� souvislosti� s� tím� EU� znovu� vyjádřila� podporu� úsilí�

Mezinárodního� trestního� soudu,�pokud� jde� o� porušování� lidských� práv� v� oblasti�Velkých� jezer�

v�minulosti�i�v�současnosti.�Poté,�co�soud�vydal�zatýkací�rozkaz�na�J.�P.�Bembu,�jej�jeden�členský�

stát�EU�zatknul,�což�umožnilo�postavit�JeanaVPierra�Bembu�před�Mezinárodní�trestní�soud.�

�

Jižní�Afrika�

�

EU� podrobně� sledovala� situaci� v� oblasti� lidských� práv� v� Zimbabwe,� která� se� v�průběhu�

hodnoceného�období� nadále� zhoršovala.�EU�vydala� řadu� veřejných� prohlášení,� ve� kterých� situaci�

odsoudila.��

�

Kvůli�nedostatečnému�pokroku,�pokud�jde�o�situaci�v�oblasti�lidských�práv�v�zemi,�obnovila�Rada�

v�únoru� roku�2008�společný�postoj�2008/135/SZBP139,�který�byl�poprvé�přijat�v�únoru� roku�2002�

(2002/145/SZBP140)� a� který� se� týká� omezujících� opatření� proti� vůdčím� osobám� odpovědným� za�

krizi�správy�věcí�veřejných�a�zneužívání� lidských�práv�v�Zimbabwe.�Omezující�opatření�spočívají�

v�zákazu�vstupu�do�EU�a�ve�zmrazení�finančních�prostředků�osob,�které�se�podílely�na�činnostech,�

jež�závažně�narušují�demokracii,�dodržování�lidských�práv�a�právní�stát�v�Zimbabwe.�V�platnosti�je�

rovněž�embargo�na�dodávky�zbraní�a�vybavení�určeného�pro�vojenské�operace.��

�

Období� charakterizoval�vývoj�ve�dvou�oblastech.�První�oblastí� je�pokračující� zprostředkovatelské�

úsilí�prezidenta�Jižní�Afriky�Mbekiho�a�druhou�jsou�přípravy�na�prezidentské�a�parlamentní�volby�

v�Zimbabwe�v�roce�2008.�

�

�������������������������������������������������
139� Úř.�věst.�L�43,�19.2.2008,�s.�39.�
140� Úř.�věst.�L�50,�21.2.2002,�s.�1.�
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V� srpnu� 2008,� během� výročního� summitu� Jihoafrického� rozvojového� společenství� (SADC)�

v�Lusace� v� Zambii,� přednesl� prezident� Mbeki� zprávu� o� pokroku� v� jednáních� mezi� stranami��

ZANUVPF�a�MDC.�Summit�pokrok�uvítal�a�vyzval�strany,�aby�proces�jednání�urychlily�a�práci�co�

nejdříve� dokončily,� aby� se� nadcházející� volby� mohly� konat� v� atmosféře� míru� a� umožnily� lidu�

Zimbabwe� zvolit� si� vlastní� vůdce.� Vyjednávací� úsilí� však� bohužel� nestačilo� k� vytvoření� mírové�

předvolební� atmosféry.�Vládnoucí� strana�ZANUVPF�ve� skutečnosti� neprojevila�ochotu�vyjednávat�

a�s�blížícím�se�koncem�roku�se�stupňovalo�násilí�a�porušování�lidských�práv,�kterých�se�dopouštěly�

bezpečnostní�síly�a�stoupenci�ZANUVPF�nejen�na�stoupencích�MDC,�ale�i�na�běžném�obyvatelstvu.�

�

V� prosinci� roku� 2007� se� prezident�Mugabe� zúčastnil� summitu� EUVAfrika� v� Lisabonu.� Bylo� mu�

uděleno�vízum,�ačkoli�byl�na�seznamu�osob,�na�které�se�vztahuje�zákaz�udělování�víz,�protože�řada�

afrických�států�tím�podmínila�svou�účast�na�summitu.�Řada�představitelů�států�EU�během�summitu�

prezidenta�Mugabeho�a�jeho�režim�v�Zimbabwe�tvrdě�kritizovala.�

�

První�kolo�voleb�se�konalo�dne�29.�března�2008.�Přihlíželo�jim�Jihoafrické�rozvojové�společenství�

(SADC),�Africká�unie�a�Panafrický�parlament.�Navzdory�kritice�voleb�z�úst�pozorovatelů�zvítězila�

opozice� jak� v� parlamentních,� tak� v� prezidentských� volbách.� Této� skutečnosti� velmi� podstatně�

napomohlo�zprostředkovatelské�úsilí�prezidenta�Mbekiho,�protože�jedním�z�jeho�výsledků�bylo,�že�

výsledky�voleb�z�každého�okrsku�měly�být�přímo�po�sečtení�odeslány�mimo�volební�místnost.�To�

umožnilo�nevládním�organizacím�a�pozorovatelům�voleb�vyfotografovat� a�ověřit� jednotlivé�údaje�

dřív,�než�by�je�vláda�mohla�začít�jakkoli�nezákonně�upravovat.�Výsledek�prezidentských�voleb�však�

nebyl�dostatečně� jednoznačný�(Mugabe�43�%;�Tsvangirai�48�%)�na� to,� aby�se�prezidentské�volby�

nemusely�opakovat.�Další� kolo� se�uskutečnilo�dne�27.� června� a�všichni�pozorovatelé� tuto�událost�

jednohlasně� odsuzují.� Ještě� před� volbami� rozpoutala� vládnoucí� strana� a� bezpečnostní� síly� v� zemi�

režim�nevídaného�teroru�a�výsledkem�bylo,�že�opoziční�kandidát�musel�v�obavě�o�svůj�život�a�život�

svých� stoupenců� z� voleb� odstoupit� ještě� dříve,� než� začaly.� Volby� však� pokračovaly� i�s�jediným�

kandidátem,� který� po� součtu� hlasů� vládními� úředníky� a� bez� dohledu� nezávislých� pozorovatelů�

získal,�nijak�překvapivě,�85�%�odevzdaných�hlasů.�
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Východní�Afrika�

�

EU� se� jako� pozorovatel� zúčastnila� rozhovorů� ve�městě� Juba� v� severní�Ugandě�mezi� ugandskou�

vládou� a�Armádou�božího� odporu� (LRA).�Rada� tím�podpořila� zprostředkovatelské� úsilí� bývalého�

prezidenta�Mozambiku� Joaquima� Chissona,� zvláštního� vyslance� generálního� tajemníka� OSN� pro�

oblasti� ochromené� LRA.� EU� přispěla� k� vytvoření� a� podpisu� pěti� samostatných� příloh� mírové�

dohody�z�Juby,�včetně�přílohy�o�odpovědnosti�a�právu,�a�vyjádřila�politování�nad�tím,�že�nakonec�

nemohla�být�podepsána� konečná�mírová�dohoda.�V� severní�Ugandě�však�zatím�nedošlo�k�dalším�

vlnám� násilností� a� EU� je� odhodlána� napomoci� při� obnově� severní� Ugandy,� aby� se� odhadovaný�

milion� vnitřně� vysídlených� osob� mohl� vrátit� domů.� Apelovala� rovněž� na� vládu� Ugandy,� aby�

v�procesu� nadále� pokračovala� a� byla� připravena� provádět� ustanovení� mírové� dohody� v� souladu�

s�Římským� statutem�Mezinárodního� trestního� soudu� a� aby� nadále� upevňovala� právní� stát� v� celé�

Ugandě.��

�

Politická,�bezpečnostní�a�humanitární�situace�v�Súdánu,�a�zejména�v�Dárfúru,�se�za�poslední� rok�

nezlepšila.� EU� hluboce� zneklidňuje� nekončící� násilí� vůči� civilnímu� obyvatelstvu,� příslušníkům�

mírových� sil� a� humanitárním� pracovníkům,� jakož� i� důkazy� o� pokračující� vysoké�míře� genderově�

motivovaného�násilí�a�sexuálních�zločinů.�

�

Ačkoli� moratorium� na� přístup� humanitární� pomoci� do� Dárfúru� bylo� na� konci� ledna� 2008�

prodlouženo�o�další�rok,�situace�se�ještě�více�zhoršila.�Po�vojenských�útocích�na�vesnice�v�Dárfúru�

je�nadále�záležitostí�všedního�dne�utrpení�desítek�tisíc�dalších�uprchlíků�a�vnitřně�vysídlených�osob,�

které�mají�omezený�nebo�nemají�vůbec�žádný�přístup�k�humanitární�pomoci.�Porušování� lidských�

práv�a�mezinárodního�humanitárního�práva�se�dopouštějí� jak�vládní�síly,� tak�povstalecké�skupiny.�

Jejich� odmítnutí� zapojit� se� do� smysluplných�mírových� jednání� žalostnou� humanitární� situaci� jen�

prodlužuje.�Pachatelé�zločinů�a�osoby,�které�porušují�lidská�práva�a�mezinárodní�humanitární�právo,�

nemohou�zůstat�nepotrestáni.�Při�mnoha�příležitostech�byl�zdůrazněn�význam�dodržování�rezoluce�

Rady�bezpečnosti�OSN�1325�(2000)�o�ženách,�míru�a�bezpečnosti.�
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V�souladu�s�rezolucí�Rady�bezpečnosti�OSN�1593�(2005)�EU�súdánskou�vládu�opakovaně�vyzvala,�

aby�bezpodmínečně�spolupracovala�s�Mezinárodním�trestním�soudem�a�aby�vydala�dvě�osoby,�na�

které� Mezinárodní� trestní� soud� vystavil� dne� 27.� dubna� 2007� zatýkací� rozkazy� v� souvislosti�

s�údajnými� zločiny� proti� lidskosti� a� válečnými� zločiny� v� Dárfúru.� Beztrestnost� v� případě� těchto�

hrůzných�činů�není�nadále�možná.�Evropská�Rada�ve�svých�závěrech�vyzvala�Radu�ve�složení�pro�

obecné� záležitosti� a� vnější� vztahy,� aby� vývoj� v� Súdánu� pečlivě� sledovala� a� zvážila� dodatečná�

opatření� v� případě� nedostatečné� spolupráce� s� OSN� a� dalšími� institucemi� včetně� Mezinárodního�

trestního�soudu141.�

�

Africký�roh��

�

EU� je�nadále�hluboce� znepokojena� situací�v�oblasti� lidských�práv�v�Eritreji,� zejména�zhoršením�

situace,�pokud� jde�o�svobodu�náboženského�vyznání�a�svobodu�sdělovacích�prostředků,�a�předala�

vyjádření� v� tomto� smyslu� přímo� prezidentovi� Eritreje.� Dne� 18.� září� 2007� vydala� EU� prohlášení�

vyjadřující� obavy� ohledně�situace� politických� vězňů� v� zemi,� včetně� předních� členů� parlamentu�

a�novinářů�zatčených�v�září�roku�2001,�kteří�jsou�bez�obvinění�drženi�v�izolaci.�EU�nadále�vyzývá�

k�dodržování� smluv� o� lidských� právech,� které� Eritrea� ratifikovala;� prostřednictvím� projektu� ES�

s�místními�odbory�v�této�souvislosti�konkrétně�podporuje�provádění�úmluv�Mezinárodní�organizace�

práce.��

�

Ve� vztahu� k� Etiopii� EU� nadále� pracuje� na� podpoře� dodržování� lidských� práv� a� pluralitní�

demokracie.� EU� vyslovila� obavy,� zejména� pokud� jde� o� návrh� zákona� o� nevládních� organizacích,�

který� může� oslabit� možnosti� občanské� společnosti� prosazovat� demokracii.� Znepokojení� rovněž�

vyjádřila,� pokud� jde� o� násilí� a� další� druhy� nátlaku� na� novináře� a� jiná� omezení� svobody� projevu�

a�sdružování.� EU� zaslala� dopis� etiopskému� předsedovi� vlády,� v� němž� vyjádřila� obavy� ohledně�

situace� v� oblasti� lidských� práv� v�somálském� regionu�Etiopie� (Ogaden),� a� nabídla� svou� pomoc�na�

podporu�hospodářského�rozvoje�regionu.�EU�rovněž�monitoruje�problematické�soudní�procesy�proti�

osobám�uvězněným�v�souvislosti�s�demonstracemi�v�roce�2005.�Příznivé�je�to,�že�byly�podniknuty�

první�kroky�k�vytvoření�vnitrostátních�monitorovacích�mechanismů.�

�������������������������������������������������
141� Viz�kapitolu�4.8.,�Mezinárodní�trestní�soud�a�boj�proti�beztrestnosti.�
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EU� vyjádřila� obavy� ohledně� zhoršující� se� situace� v� oblasti� lidských� práv� v� Somálsku,� která� je�

důsledkem� pokračujícího� konfliktu,� a� vyzvala� k� tomu,� aby� veškeré� případy� porušování� lidských�

práv� v�Somálsku� byly� oficiálně� odsouzeny� a� vyšetřeny.� Po� šestnácti� letech� občanské� války� stojí�

Somálsko� před� klíčovými� úkoly,� kterými� je� vybudování� míru� a� bezpečnosti,� vytvoření�

demokratických�procesů� a� institucí� a�posílení� lidských�práv.�Vážně�ohrožena� jsou�zejména�práva�

dětí,� žen�a�dalších�zranitelných�skupin.�Děti� jsou�ohroženy�kriticky� (50�%�obyvatelstva� je�mladší�

18�let�a�zhruba�20�%�dětí�mladších�5�let),�především�v�důsledku�podvýživy�a�nedostatečné�ochrany.�

EU�podporuje�Úřad�vysoké�komisařky�pro� lidská�práva,� včetně�nezávislého�odborníka�pro� lidská�

práva�v�Somálsku,�a�vybízí�je,�aby�do�Somálska�vyslali�nezávislou�vyšetřovací�a�hodnotící�misi.�Byl�

by� to� vítaný� první� krok� na� cestě� k�vytvoření� mechanismu� pro� vyšetřování� systematického�

porušování�lidských�práv�všemi�stranami.�EU�je�připravena�zvýšit�svou�podporu�Somálsku�v�oblasti�

lidských�práv,�zejména�pro�budování�kapacit�v�rámci�veřejných�institucí�a�služeb.�

�

6.5.� Blízký�východ�a�Arabský�poloostrov�

�

K�vážnému�porušování�lidských�práv�nadále�dochází�v�Íránu.�Od�poslední�výroční�zprávy�nedošlo�

v�hlavních�oblastech�zájmu�EU�k�žádnému�nebo�jen�k�velmi�malému�pokroku,�v�mnoha�ohledech�se�

situace�zhoršila.�Znepokojivým�způsobem�narůstá�počet� trestů�smrti,�a� to� i�v�případě�mladistvých�

osob.�V�Íránu�se�popravuje�více�mladistvých�pachatelů�než�v�jakékoli�jiné�zemi�na�světě�a�Írán�je�

jednou�z�mála�zemí,�kde�dosud�existuje�trest�smrti�za�trestné�činy�spáchané�před�18.�rokem�věku.�

Vážně�omezena�je�svoboda�projevu.�EU�nadále�znepokojuje�i�to,�jak�Írán�zachází�s�náboženskými�

a�etnickými�menšinami.�Časté�jsou�zprávy�o�mučení.�Obránci�lidských�práv�jsou�za�svou�práci�stále�

častěji� vězněni� a� přinášejí� zprávy� o�stálě� větším� obtěžování� a� zastrašování.� Je� patrný� nedostatek�

účinných� opatření� pro� reformu� právních� předpisů,� institucí� a� oficiálních� postupů,� které� umožňují�

porušování� lidských� práv.�Naproti� tomu�EU�znepokojuje� projednávaný�návrh� trestního� zákoníku,�

jehož�některé�části�zcela�jasně�porušují�závazky�Íránské�islámské�republiky�v�rámci�mezinárodních�

úmluv� o� lidských� právech,� jako� je� zavedení� povinného� trestu� smrti� za� trestný� čin� odpadlictví� od�

víry,�kacířství�a�čarodějnictví.�

�
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EU� důsledně� reagovala� na� všechna� závažná� porušení� lidských� práv� (trest� smrti,�mučení,� obránci�

lidských� práv,� práva� žen,� práva� příslušníků� menšin),� v� řadě� případů� veřejnými� prohlášeními.�

Zástupci� EU� upozorňovali� při� četných� příležitostech� íránské� orgány� v� tomto� období� na�

znepokojivou� situaci� v� oblasti� lidských� práv.� Mezi� projednávanými� tématy� byly� popravy�

mladistvých� pachatelů� navzdory� ohlášenému� moratoriu� na� používání� této� praktiky,� případy�

amputací� a� veřejné� popravy,� obtěžování� ze� strany� orgánů� a� zatýkání� občanů,� kteří� pokojně�

vyjadřovali� svůj� názor.� Předmětem� znepokojení� byla� i� pokračující� diskriminace� náboženských�

menšin,� zejména� pokud� jde� o� komunitu� Bahá´í,� která� je� obzvláště� pronásledována,� jak� dokazuje�

nezákonné� zatčení� vůdců� této� komunity� v� květnu� a� nárůst� útoků� a� neustálá� propagandistická�

kampaň� proti� této� komunitě� v� íránských� sdělovacích� prostředích.� EU� dala� rovněž� najevo� své�

znepokojení� nad� přísným� omezováním� svobody� projevu,� včetně� zákazů� novin,� zásahů� proti�

účastníkům� webových� blogů� a� proti� vysokým� školám� a�nad� zadržováním� politických� vězňů,�

zejména�obránkyň�lidských�práv,�odborářů�a�novinářů.��

�

Íránské�orgány�projevují�stále�větší�neochotu�diskutovat�případy�lidských�práv�a�spolu�s�EU�se�jimi�

zabývat.�Navzdory�úsilí�EU�se�nadále�odmítají� sejít�v� rámci�dialogu�EUVÍrán�o� lidských�právech.�

V�prosinci�roku�2007�na�Valném�shromáždění�OSN�podpořily�všechny�státy�EU�rezoluci�o�lidských�

právech�v�Íránu.�Rezoluce�vyjádřila�vážné�znepokojení�nad�neustálým�porušováním�lidských�práv�

a�vyzvala� Íránskou� islámskou� republiku,� aby� dostála� svým� dobrovolně� přijatým� mezinárodním�

závazkům.�
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Mezi�klíčové�oblasti�zájmu�ve�vztazích�mezi�EU�a�Irákem�a�pomoci�Iráku�patří�řádná�správa�věcí�

veřejných,�demokracie,�lidská�práva�a�zásady�právního�státu.�EU�prosazuje�upevňování�bezpečnosti�

prostřednictvím� podpory� systému� právního� státu� a� kultury� dodržování� lidských� práv� a� schvaluje�

model�demokratické�vlády,�která�překonává�rozdělení,�a�podporuje�provádění�mezinárodní�dohody�

s� Irákem�spolu� s� iráckými� závazky�v�oblasti� právního� státu� a� lidských� práv.�Na�žádost� Iráku�EU�

i�nadále� poskytovala� prostřednictvím� své� integrované� mise� na� podporu� právního� státu� v� Iráku�

(EUJUST� LEX)� vyšším� úředníkům� z� řad� iráckých� policejních� sil,� soudnictví� a�vězeňské� služby�

odbornou� přípravu� v� členských� státech�EU.�ES� se� v�podpoře� právního� státu� a� soudnictví� v� Iráku�

angažuje�již�od�roku�2005.�Důraz�klade�na�praktické�uplatňování�uvnitř�Iráku.�V�roce�2007�přidělila�

Komise� finanční� prostředky� konkrétně� na� podporu� právního� státu� a� soudnictví� prostřednictvím�

posílení� klíčových� veřejných� i� soukromých� institucí� a� kapacit.� Podpora� se� poskytuje� několika�

veřejným� a� soukromým� institucím� a� na� rozvoj� občanské� společnosti� v� oblasti� lidských� práv.�

S�ohledem� na� neutěšenou� situaci� vnitřně� vysídlených� osob� a� uprchlíků� zejména� v� tomto� regionu�

poskytlo�ES�na�řešení�této�situace�prostředky�na�humanitární�podporu.�

�

V�září�roku�2005�podepsaly�EU�a�Irák�společné�prohlášení�o�politickém�dialogu.�EU�tento�dialog�

využila�jako�příležitost�k�prosazování�cílů�EU�v�oblasti�lidských�práv�a�k�tomu,�aby�upozornila�na�

své� znepokojení� ohledně� situace� v� oblasti� lidských� práv� v� Iráku.� EU� vyjádřila� zklamání� nad�

opětovným�zavedením�trestu�smrti�v�Iráku�v�září�roku�2005�a�od�té�doby�opakovaně�vyzývá�k�jeho�

zrušení.� V� současné� době� jedná� EU� s� Irákem� o� dohodě� o� obchodu� a� spolupráci,� která� by� měla�

obsahovat� doložku� o� lidských� právech,� vytvořit� rámec� pro� spolupráci� v�otázkách� lidských� práv,�

zabývat�se�otázkami�právního�státu,�včetně�právního�státu�a�Mezinárodního�trestního�soudu.��

�

Zdá�se,�že�povědomí�veřejnosti�o�otázkách�lidských�práv�v�Saúdské�Arábii�se�zvyšuje�a�EU�by�ráda�

z� tohoto�pozitivního� trendu�vyšla� a�pokračovala� se�Saúdskou�Arábií� v�dialogu�o�těchto�otázkách.�

Vážné�znepokojení�ohledně�situace�v�oblasti�lidských�práv�v�Saúdské�Arábii�však�přetrvává,�pokud�

jde�konkrétní�případy�a�otázky�veřejného�zájmu,�jako�je�trest�smrti,�postavení�žen�a�svoboda�tisku.�

EU�na� tyto� obavy� saúdské� orgány�nadále� upozorňovala,� a� to� jak� na� dvoustranné� úrovni,� tak� i� na�

zasedání�Rady�pro�spolupráci�v�Perském�zálivu.�
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EU� nadále� napomáhala� Jemenské� republice� v� reformním� úsilí,� včetně� oblasti� lidských� práv�

a�základních�svobod.� Jako�země,�která� se�dala�na�cestu�zastupitelské�demokracie�a� lidských�práv,�

představuje�Jemen�pro�EU�zřejmého�partnera�v�oblasti�lidských�práv�v�Arabském�zálivu.�Příznivý�

demokratický�vývoj�v�Jemenu,�včetně�úspěšného�uskutečnění�vytyčených�ambicí�v�oblasti�lidských�

práv,� však� bude� záviset� na� schopnosti� země� vyrovnat� se� s� chudobou,� fundamentalismem�

a�terorismem.�Ve�spolupráci�s�jemenskými�orgány�bude�EU�i�nadále�poskytovat�knowVhow�a�pomoc�

při�budování�kapacit�ve�všech�těchto�oblastech.�

�

6.6.� Asie�

�

Lidská�práva�jsou�hlavní�náplní�politických�vztahů�EU�se�zeměmi�v�této�oblasti.�EU�sleduje�svůj�cíl,�

jímž� je�prosazování� lidských�práv� a�demokratické�konsolidace�prostřednictvím�celé� řady�nástrojů�

zahraniční� politiky,� zejména� zařazením� doložek� o� lidských� právech� do� dvoustranných� dohod,�

jednáním�o�dohodách�o�partnerství�a�spolupráci,�diskusí�o�otázkách�lidských�práv�na�pravidelných�

zasedáních� politického� dialogu,� organizací� dialogů� věnovaných� lidským� právům� a� zřizováním�

volebních� pozorovatelských�misí.� Kromě� toho� EU� důsledně� provádí� svou� politiku� lidských� práv�

v�rámci� Setkání� AsieVEvropa� (ASEM),� mnohostranného� procesu,� který� zahrnuje� země� Evropy�

i�Asie.�EU�doporučila,�aby�charta�ASEAN,�přijatá�Sdružením�národů�jihovýchodní�Asie�(ASEAN),�

zahrnovala�i�prosazování�a�ochranu�lidských�práv�a�základních�svobod,�a�proto�zamýšlí�zřídit�orgán�

ASEAN�pro�lidská�práva,�který�by�představoval�první�regionální�instituci�svého�druhu�v�Asii.�

�

EU�oceňuje�celkový�pokrok�v�oblasti� lidských�práv�na�tomto�kontinentě,�ale�má�za�to,�že�je� třeba�

vykonat� ještě� mnohem� více� práce,� zejména� pokud� jde� o� postavení� menšin,� uprchlíků� a� sociálně�

citlivých�skupin,�o�svobodu�projevu,�svobodu�sdružování�a�o�slabý�a�nedostatečně�nezávislý�soudní�

systém.�

�
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Severovýchodní�Asie��

�

Během� hodnoceného� období� byla� v� důsledku� pořádání� olympijských� her� v� srpnu� 2008� situace�

v�oblasti� lidských�práv�v�Číně�pod�intenzivním�dohledem�mezinárodního�společenství�a�občanské�

společnosti.� Částečně� vzhledem� ke� slibům,� které� Čína� učinila,� když� se� ucházela� o� pořádání�

Olympijských� her,� zejména� ke� slibu� naprosté� svobody� sdělovacích� prostředků� pro� zahraniční�

reportéry� před� hrami� a� v� jejich� průběhu,� panovala� velká� očekávání,� že� prostřednictvím� zlepšení�

lidských�práv�se�bude�Čína�snažit�ukázat�světu�v�příznivém�světle.�Tato�očekávání�nebyla�celkově�

splněna,�a�přípravy�na�hry�vedly�naopak�ke�zpřísnění�bezpečnostních�opatření�na�úkor�občanských�

svobod�a�v�některých�případech�paradoxně�k�porušování�lidských�práv.�Patřilo�mezi�ně�umlčování�

kritických�hlasů�zastrašováním,�pronásledování�a�zatýkání�před�zahájením�her,�kontrola� internetu,�

nucené� vystěhování� lidí� z� jejich� domovů,� aby� se� uvolnilo� místo� na� olympijské� stavební� práce,�

a�celková� „vyklízecí“� operace� v� Pekingu,� která� zahrnovala� zadržení� signatářů� petic,� aktivistů�

a�dalších�osob.��

�

EU� provedla� nebývalý� počet� demarší,� některé� mj.� kvůli� zatčením� a� odsouzením� význačných�

obránců�lidských�práv,�jako�je�Chu�Ťia,�kvůli�němuž�EU�vydala�jedno�z�mála�veřejných�prohlášení.�

Během�hodnoceného� období� se� uskutečnila� dvě� zasedání� dialogu� o� lidských� právech�EUVČína142�

a�znepokojení� týkající� se� oblasti� lidských� práv� bylo� vyjádřeno� rovněž� během� dalších� zasedání�

politického�dialogu�na�vysoké�úrovni,�včetně�návštěvy�sboru�komisařů�v�dubnu�2008.�

�

Nepokoje�ve�Lhase�ze�dne�14.�března�a�následné�nepokoje�v�dalších�oblastech�obývaných�Tibeťany�

ještě�více�poškodily�pověst�Číny,�pokud�jde�o�lidská�práva,�a�vyvolaly�mezinárodní�kritiku.�Přestože�

je�zřejmé,�že�došlo�k�závažným�případům�porušení�lidských�práv,�je�obtížné�posoudit�jejich�celkový�

rozsah,� protože� Tibet� byl� účinně� izolován.� Údajné� počty� mrtvých,� zraněných� a� zadržených� se�

značně� liší� a� nadále� přetrvávají� obavy� ze� špatného� zacházení� se� zadrženými� a� jejich� mučení,�

nedodržování�mezinárodně� zaručených� práv� na� spravedlivé� soudní� řízení� a� zesílené� patriotistické�

převýchovné�kampaně.�

�������������������������������������������������
142� Viz�kapitolu�2.6.1.,�Dialog�o�lidských�právech�s�Čínou.�
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Dne�17.�března�vydala�EU�veřejné�prohlášení,�ve�kterém�mimo�jiné�apelovala�na�čínskou�vládu,�aby�

se�zabývala�problematikou�Tibeťanů,�pokud�jde�o�otázky�lidských�práv,�a�vyzvala�obě�strany,�aby�

se�zapojily�do�věcného�a�konstruktivního�dialogu�za�účelem�dosažení�udržitelného�řešení,�které�by�

bylo�přijatelné�pro�všechny� a�plně�by� respektovalo� tibetskou�kulturu,� náboženství� a� identitu.�Pod�

mezinárodním�tlakem�se�uskutečnila�dvě�zasedání�mezi�zástupci�dalajlámy�a�čínských�orgánů,�která�

však�dosud�nepřinesla�mnoho�konkrétních�výsledků.��

�

Potlačování� kulturní� a� náboženské� identity� bylo� nadále� problémem� i� v� případě� ujgurské�menšiny�

v�provincii�SinVťiang.��

�

Naproti� tomu� květnové� zemětřesení� v� provincii� S‘Včchuan� vyvolalo� vlnu� mezinárodní� solidarity�

a�podpory� pro� čínský� lid� a� počáteční� otevřenost� při� informování� a� podrobnost� zpráv� příznivě�

kontrastovala�s�utajováním�kolem�tibetských�událostí.��

�

Během�hodnoceného�období�nedošlo�v�hlavních�oblastech�zájmu�EU�celkově�k�žádnému�pokroku�;�

to�zahrnuje�zejména�ratifikaci�Mezinárodního�paktu�o�občanských�a�politických�právech,�svobodu�

projevu� a� sdružování� s� důrazem� na� obránce� lidských� práv,� reformu� systému� trestního� soudnictví�

a�zrušení� systému� převýchovy� prací,� práva� vězňů,� svobodu� náboženského� vyznání� a� práva�

příslušníků� menšin.� Na� druhé� straně� byl� však� zaznamenán� příznivý� vývoj� zejména� v� oblasti�

hospodářských,� sociálních� a� kulturních� práv;� příkladem� je� přijetí� nového� zákona� o� pracovních�

smlouvách,�který�zajišťuje�vyšší�ochranu�pracovníků,�jakož�i�přezkoumání�případů�trestu�smrti.�

�

Se�znepokojením�sledovala�EU�zhoršení�situace�v�oblasti�trestu�smrti�v�Japonsku143.�Vedoucí�misí�

zorganizovali� v� Tokiu� několik� setkání� se� členy� japonské� vlády,� členy� parlamentu� a� nevládními�

organizacemi�s�cílem�přednést�sdělení�EU�o�nepřijatelnosti�trestu�smrti.�

�������������������������������������������������
143� Viz�kapitola�2.6.6.,�Konzultace�trojky�o�lidských�právech.�
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EU� byla� i� nadále� vážně� znepokojena� závažným� porušováním� lidských� práv� v�Korejské� lidově�

demokratické�republice�(KLDR).�Své�obavy�opakovaně�vyjadřovala�na�mezinárodních�fórech�i�ve�

dvoustranných� rozhovorech� a� nadále� apelovala� na� Pchjongjang,� aby� situaci� zlepšil.� Znepokojení�

ohledně� stavu� lidských� práv� bylo� KLDR� sděleno� během� návštěvy� trojky� (na� úrovni� ředitelů)�

v�Pchjongjangu� (prosinec� roku� 2007)� tamními� velvyslanci� členských� států� EU� a� během� setkání�

s�úředníky�KLDR�v�Bruselu�a�v�dalších�členských�státech�EU.��

�

U� příležitosti� pátého� Světového� dne� proti� trestu� smrti� v� říjnu� roku� 2007� Evropská� unie� znovu�

zopakovala� svůj� dlouhodobý� postoj� proti� trestu� smrti� za� jakýchkoli� okolností.� EU� je� hluboce�

znepokojena� skutečností,� že� v� Korejské� lidově� demokratické� republice� jsou� lidé� stále� ještě�

odsuzováni� k� trestu� smrti� a� popravováni.� EU� vzala� s� velkým� znepokojením� na� vědomí,� že�

v�prosinci�2007� vláda� KLDR� odmítla� rezoluci� Valného� shromáždění� OSN� o� moratoriu� na� trest�

smrti.��

�

Na�posledním�zasedání�třetího�výboru�Valného�shromáždění�OSN�byla�dostatečnou�většinou�hlasů�

přijata�rezoluce�o�situaci�v�oblasti�lidských�práv�v�KLDR.�EU�rovněž�předložila�rezoluci�o�KLDR�

přijatou� Radou� pro� lidská� práva� dne� 28.� března� 2008.� V� této� rezoluci� se� Pchjongjang� naléhavě�

vyzývá,� aby� zlepšil� situaci� v� oblasti� lidských� práv� a� umožnil� prodloužení� mandátu� zvláštního�

zpravodaje�OSN�pro�lidská�práva�v�KLDR.�

�

EU�na�Pchjongjang� rovněž� apelovala,� aby� projevoval� shovívavost�vůči�občanům�KLDR,�kteří� ve�

snaze�získat�potravu�překročí�hranice�a�následně�jsou�odesláni�zpět�domů.�Mnoho�Severokorejců�se�

ve� snaze� sehnat� potravu� a� práci� nadále� snaží� uniknout� do� zahraničí;� tuto� situaci� ještě� zhoršily�

mohutné�povodně,�které�zničily�úrodu�a�domovy.��

�

Evropská� unie� je� znepokojena� nedostatkem� potravin� v� KLDR� a� nadále� pokračovala� v� jejich�

zajišťování.�Rovněž�uvítala�žádost�o�potravinovou�pomoc,�kterou�KLDR�podala�v�rámci�Světového�

potravinového�programu.�

�

EU�s�potěšením�zaznamenala�faktické�moratorium�na�trest�smrti,�které�v�Korejské�republice�platí�

již�deset�let,�a�vyzvala�Soul�k�přijetí�moratoria�de�jure,�aby�mohl�být�trest�smrti�co�nejdříve�zrušen.�

�
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Jihovýchodní�Asie�

�

EU� nadále� velmi� pečlivě� sledovala� situaci� v�Barmě/Myanmaru,� zejména� s� ohledem� na� násilné�

potlačení�pokojných�demonstrací�v�září�roku�2007.�EU�na�tuto�skutečnost�upozornila�řadu�partnerů�

zejména� z� Asie� a� vydala� několik� závěrů� Rady,� prohlášení� EU� a� prohlášení� předsednictví� jak� ke�

zmíněným�událostem,�tak�k�prodloužení�domácího�vězení�vedoucí�představitelky�Národní�lidy�pro�

demokracii�a�nositelky�Nobelovy�ceny�míru�Daw�Aung�San�Suu�Kyi�v�květnu�2008.�EU�vyzvala�ke�

zrušení�veškerých�omezení�týkajících�se�její�osoby�a�rovněž�k�propuštění�dalších�politických�vězňů�

a�osob�uvězněných�během�demonstrací�v�srpnu�a�září�2007�a�od�té�doby.��

�

V�srpnu�a�září� roku�2007�EU�opakovaně�apelovala�na�vládu,� aby�vůči�pokojným�demonstrantům�

nepoužívala�násilí,�a�vyjádřila�solidaritu�s�lidem�Barmy/Myanmaru�a�obdiv�k�odvážným�mnichům�

a�dalším�občanům,�kteří�uplatňují�své�právo�pokojně�demonstrovat.��

�

V� reakci� na� násilný� zásah� vůči� pokojným� demonstracím� v� září� roku� 2007,� nad� kterým� vyjádřila�

politování,� posílila� EU� stávající� sankce,� včetně� zákazu� obchodovat� s� drahými� kameny� a� dřevem�

z�Barmy/Myanmaru� a� provádět� související� investice.� V� dubnu� roku� 2008� obnovila� EU� posílený�

společný� postoj� týkající� se� omezujících� opatření� vůči� osobám� v� Barmě/Myanmaru,� které� mají�

největší� prospěch� ze� špatné� vlády� a� které� aktivně� brání� procesu� národního� usmíření,� dodržování�

lidských�práv�a�demokracii.�

�

EU�aktivně�podporuje�zprostředkovatelské�mise�OSN,�včetně�práce�generálního�tajemníka�Ban�KiV

Moona�a�zvláštního�poradce�Ibrahima�Gambariho,�jakož�i�bývalého�zvláštního�zpravodaje�o�situaci�

v�oblasti� lidských�práv�v�Myanmaru�Sergia�Pinheira� a� jeho�nástupce�Tomáse�Ojea�Quintany.�EU�

iniciovala� svolání� zvláštního� zasedání� Rady� pro� lidská� práva� věnovaného� Myanmaru,� které� se�

konalo� dne� 2.�října� 2007,� a� úspěšně� předložila� několik� rezolucí� o� situaci� v� oblasti� lidských� práv�

v�této�zemi.�Rezoluce�přijatá�jednomyslně�v�červnu�2008�byla�nejdůraznější�za�řadu�let.�
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S�cílem�podpořit�zprostředkovatelské�mise�EU�ucelenějším�způsobem�a�aktivněji� tlumočit�postoje�

EU� zejména� asijským�partnerům,� jmenovala�EU�v� listopadu�2007� roku� zvláštním�vyslancem�pro�

Barmu/Myanmar�Piera�Fassina� z� Itálie.�Zvláštní� vyslanec�EU�Piero�Fassino�úzce� spolupracuje� se�

zvláštním�vyslancem�OSN�Gambarim�a�konzultuje�otázky�týkající�se�Myanmaru�s�řadou�asijských�

partnerů�a�dalších�členů�skupiny�přátel�v�rámci�OSN.��

�

EU� podpořila� výsledky�misí� do�Myanmaru,� kterých� dosáhl� zvláštní� vyslanec�OSN�Gambari,� ale�

vyjádřila�politování�nad�tím,�že�v�rozhovorech�mezi�barmskými�orgány�a�Daw�Aung�San�Suu�Kyi�

nedošlo� na� podstatná� témata,� jakož� i� nad� rozhodnutím� prodloužit� její� domácí� vězení� a� uvěznit�

politické� aktivisty,� kteří� žádají� její� propuštění.� EU� rovněž� vyjádřila� politování� nad� malou�

důvěryhodností� referenda� o� ústavě,� které� proběhlo� ve� dnech� 10.� a� 24.� května� 2008� v� atmosféře�

všeobecného� zastrašování.� Zástupci� EU� pravidelně� zdůrazňují,� že� svolání� referenda� podle�

mezinárodních�norem�a�propuštění�Daw�Aung�San�Suu�Kyi,�jejíž�zadržování�bez�obvinění�trvá�již�

více�než�šest� let,�by�usnadnilo�zahájení�procesu�národního�usmíření�a�skutečného�demokratického�

přechodu,�který�Barma/Myanmar�po�přírodní�katastrofě�z�počátku�května�roku�2008�potřebuje�více�

než�kdy�jindy.�

�

Pokud� jde� o� katastrofu� způsobenou� cyklonem�Nargis,� EU� při� této�mimořádné� události� okamžitě�

poskytla� podstatnou� pomoc� a� vyslala� na�místo,� co� největší� počet� odborníků.� EU� využila� veřejná�

prohlášení�a�diplomatické�cesty�k�tomu,�aby�naléhavě�vyzvala�orgány�ke�zjednodušení�přístupu�do�

země�a�do�postižených�oblastí,�a�kde�to�bylo�možné,�uvítala�zlepšení,�jako�např.�rozhodnutí�orgánů�

umožnit�vstup�zahraničním�humanitárním�pracovníkům�bez�ohledu�na�národnost.�EU�však�nadále�

upozorňovala�na�skutečnost,�že�postup�není�dost�rychlý�a�komplexní,�a�důrazně�myanmarské�orgány�

vyzvala,�aby�nadále�zjednodušovaly�přístup�a�zefektivňovaly�byrokratické�postupy.�

�

EU�ocenila�koordinační�a�zprostředkovací�úlohu�Organizace�spojených�národů�a�zemí�ASEAN.�EU�

nadále�spolupracovala�s�mezinárodními�a�místními�agenturami�a�nevládními�organizacemi�a�snaží�

se�usnadnit� situaci� lidem,�kteří� cyklon�přežili.�EU�stále�věří,� že�orgány�Barmy/Myanmaru�využijí�

příležitost,� kterou� představují� zásadní� a� velkorysé� nabídky� mezinárodní� pomoci,� a� skutečně� se�

zapojí�do�mezinárodního�společenství.�

�
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EU�je�nadále�znepokojena�nedostatkem�právního�státu�a�porušováním�lidských�práv�v�souvislosti�se�

spory� o� půdu� a� bydlení� v�Kambodži.� EU� je� rovněž� hluboce� znepokojena� existencí� a� rozsahem�

obchodování�s�lidmi,�kterého�se�dopouštějí�kambodžští�občané.�

�

EU� sledovala� konání� místních� voleb,� které� se� uskutečnily� v� dubnu� 2007.� V� důsledku� pozvání�

královské� vlády� Kambodžského� království� a� kambodžského� národního� volebního� výboru� EU�

vyslala� volební� pozorovatelskou� misi,� která� sledovala� volby� do� národního� shromáždění� dne�

27.�července�2008.�Volební�pozorovatelská�mise�EU�byla�složena�ze�130�pozorovatelů�a�působila�

po� dobu�dvou�měsíců.�Volební� pozorovatelská�mise�EU� jako� obvykle� sledovala� všechny� aspekty�

volebního� procesu� a� posuzovala,� do� jaké� míry� volby� odpovídají� mezinárodním� a� regionálním�

volebním�standardům,�jakož�i�vnitrostátnímu�právu.��

�

EU� (Evropská� komise� a� několik� členských� států)� rovněž� nadále� podporovala� tribunál� pro� Rudé�

Khmery� (Zvláštní� komory� ústavního� soudu� Kambodži� –� ECCC),� jenž� na� podzim� 2007� zahájil�

soudní� procesy� s� bývalými� vysokými� představiteli� režimu�Rudých�Khmerů,� kteří�mají� údajně� na�

svědomí�závažné�zločiny.�

�

Pokud�jde�o�závazek�dodržování�lidských�práv,�důvěra�EU�ve�vládu�Indonésie�vzorstla.�EU�uznala�

pokrok,�kterého� Indonésie�dosáhla�v�zavádění�právních�norem�v�oblasti� lidských�práv�přičemž�na�

základě�dvou�rozhodnutí�ústavního�soudu�byla�v�červenci�2007zrušena�právní�omezení�svobodného�

vyjadřování.� Mezi� řadou� pozitivních� aspektů� stojí� za� zmínku� prosperující� občanská� společnost�

a�svoboda�sdělovacích�prostředků.�

�

Prakticky�však�EU�zůstává�nadále�znepokojena�některými�aspekty�lidských�práv,�jako�jsou�vztahy�

mezi� náboženskými� skupinami� a� v� rámci� náboženských� vyznání.� Situace� v� oblasti� lidských� práv�

v�provinciích� Papua� a� Západní� Papua� odhalila� propastný� rozdíl� mezi� mezinárodními� závazky�

Indonésie� a� skutečností.� Je� třeba� monitorovat� rovněž� situaci� v� oblasti� lidských� práv� v� provincii�

Aceh.�EU�konstatovala,�že�trestní�stíhání�pachatelů�v�případech�závažných�porušení�lidských�práv�je�

provázeno�problémy.�
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�

V� dubnu� 2008� byla� EU� zaskočena� ministerskou� vyhláškou,� která� prakticky� zakázala� činnost�

náboženské� skupiny� ahmadiů.� Rozhodnutí� by� mohlo� být� chápáno� tak,� že� v� rozporu� s� ústavou�

omezuje�náboženskou�svobodu,�a�tím�narušuje�tradiční�indonéskou�úctu�vůči�umírněnosti,�toleranci�

a� pluralitě.� EU� vydala� ohledně� ahmadijského� hnutí� demarši� a� zdůraznila� význam� zaručení� práva�

všech�příslušníků�náboženských�minorit�na�svobodné�praktikování�své�víry.��

�

EU� je� rovněž� nadále� znepokojena,� pokud� jde� o� odpovědnost� za� případy� porušení� lidských� práv�

v�minulosti� a� zacházení� s�obránci� lidských� práv.� V� řešení� zločinů� z�minulosti� nedosáhly� justiční�

orgány�přílišného�pokroku.�Policejní�a�bezpečnostní�síly�se�dosud�do�značné�míry�těší�beztrestnosti.�

V� některých� indonéských� regionech� jsou� obránci� lidských� práv� stále� oběťmi� zastrašování�

a�obtěžování�ze�strany�bezpečnostních�sil.�

�

Na� zasedání� vyšších� úředníků� v�Yogyakartě� v� březnu� roku� 2007�byl� dohodnut� dialog� o� lidských�

právech�EUVIndonésie.�Zasedání�politických�ředitelů�trojky�EU�a�Indonésie�(Jakarta,�květen�2008)�

potvrdilo�připravenost�obou�stran�zahájit�pravidelný�dialog�o�lidských�právech�za�účelem�výměny�

názorů� a� osvědčených� postupů� v� otázkách� lidských� práv� světového,� regionální� i� vnitrostátního�

významu.��

�

V� Laosu� EU� nadále� sledovala� zacházení� s� hmongskými� žadateli� o� azyl,� kteří� prchají� před�

pronásledováním� laoských� orgánů.� V� prosinci� 2007� se� newyorská� trojka� setkala� na� úrovni�

odborníků� na� lidská� práva� se� zástupci� dvou� nevládních� organizací:� se� Společností� na� podporu�

ohrožených�lidí�a�s�Laoskou�radou�pro�lidská�práva.�V�březnu�2008�se�uskutečnilo�druhé�zasedání�

neformální� pracovní� skupiny� laoské� vlády� a� Evropské� komise� o� spolupráci� v� oblasti� budování�

institucí�a�správní�reformy,�správy�věcí�veřejných�a�lidských�práv.�EU�na�zasedání�zdůraznila�úlohu�

občanské� společnosti� v� demokratickém� rozvoji� a� podpoře� sociálního� kapitálu.� Rovněž� vyjádřila�

znepokojení� v� souvislosti� s� nuceným� vysídlením� laoských� Hmongů� do� Thajska.� EU� aktivně�

podporuje�Mezinárodní�trestní�soud�v�Laosu.�Například�v�únoru�2008�se�komisařka�Benita�FerreroV

Waldnerová� zúčastnila� pracovní� skupiny� o�Mezinárodním� trestním� soudu� a� občanské� společnosti�

v�Laosu,� během� níž� apelovala� na� Laos,� aby� učinil� kroky� směřující� k� ratifikaci�Římského� statutu,�

a�potvrdila�podporu�Evropské�komise�tomuto�procesu.��
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EU�uvítala�rozhodnutí�vlády�Filipín�ratifikovat�v�dubnu�2008�opční�protokol�k�Mezinárodní�úmluvě�

proti� mučení� (OPCAT)� a� závazek� vymýtit� velmi� neblahý� jev,� jímž� jsou� mimosoudní� popravy�

politických�aktivistů,�novinářů,�obránců�lidských�práv,�soudců�a�právníků,�a�přivést�pachatele�těchto�

činů�před�soud.�

�

Na� základě� politických� jednání�mezi� vládou� Filipín� a� EU� a� vyjádření� zájmu� vlády� o� technickou�

pomoc� ze� strany� EU� vyjádřila� EU� svou� připravenost� pomoci� řešit� otázku�mimosoudních� poprav�

a�atmosféru� beztrestnosti,� která� v� uplynulých� letech� převládala.� Po� uskutečnění� mise� pověřené�

posouzením� potřeb� v� roce� 2007� a� po� podrobném� přezkoumání� doporučení� odborníků� se� orgány�

Filipín� a� EU� shodly� na� způsobu,� jakým� by� pomoc� EU� mohla� nejlépe� přispět� ke� zefektivnění�

vyšetřování�a�stíhání�mimosoudních�poprav.��

�

Prostřednictvím� mise� EU� na� pomoc� spravedlnosti,� která� má� být� zahájena� v� roce� 2008,� by� EU�

poskytovala�podporu,�poradenství,�technickou�pomoc�a�školení�v�oblastech,�jako�je�systém�trestního�

soudnictví� (soudy,�státní�zastupitelství�a�policie),�Komise�pro� lidská�práva�a�občanská�společnost,�

včetně� školení� zaměřeného� na� zvyšování� povědomí� o� lidských� právech� jak� pro� policii,� tak� pro�

vojenské� síly.� EU� rovněž� navrhla,� že� bude� podporovat� vytvoření� důvěryhodného� a� účinného�

vnitrostátního� monitorovacího� mechanismu,� v� jehož� rámci� by� se� všechny� filipínské� zúčastněné�

strany�spojily�ve�sledování�pokroku�při�řešení�tohoto�úkolu.��

�

V� období� po� vojenském� převratu� v� září� 2006� věnovala� EU� Thajsku� velkou� pozornost�

a�s�uspokojením� konstatovala,� že� dne� 23.� prosince� 2007� se� uskutečnily� demokratické� volby,� po�

nichž�se�úřadu�chopila�civilní�vláda.�EU�politickou�situaci�nadále�pozorně�sleduje,�včetně� jižního�

Thajska,�odkud�jsou�pravidelně�hlášeny�případy�mimosoudních�poprav,�násilných�zmizení�a�mučení�

ze� strany� bezpečnostních� sil.� Problémem,� o� němž� EU� pravidelně� jedná� s� thajskou� vládu,� je�

zacházení�s�hmongskými�žadateli�o�azyl,�kteří�prchají�před�pronásledováním�laoských�orgánů�a�jsou�

nuceně� navraceni� do� Laosu,� aniž� by� situace� uprchlíků� byla� nezávisle� monitorována,� a� situace�

nelegálních�přistěhovalců�v�Thajsku,�z�nichž�velké�množství�pochází�z�Barmy/Myanmaru.��

�
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Prezidentské� a� parlamentní� volby� ve�Východním�Timoru� konané� v� roce� 2007�byly� významným�

mezníkem� na� cestě� k� vybudování� fungujícího� státu� a� zřízení� stabilních� a� odpovědných�

demokratických� struktur� a� institucí.� EU� poblahopřála� timorskému� obyvatelstvu,� které� prokázalo�

svou�oddanost�demokracii� a�míru� tím,� že� se�pokojným�způsobem�a�ve�vysokém�počtu� zúčastnilo�

parlamentních�voleb.�V�únoru�2008�EU�důrazně�odsoudila�pokusy�o�zavraždění�prezidenta�RamoseV

Horty�a�předsedy�vlády�Gusmãa.�Tyto�pokusy�jen�posílily�pevné�odhodlání�EU�podporovat�instituce�

Východního�Timoru�a�jejich�vývoj�s�cílem�chránit�budoucnost�země.�Členské�státy�EU�a�Evropská�

komise� jsou� nadále� plně� odhodlány� podporovat� Východní� Timor� při� řešení� obtížných� úkolů�

budoucnosti,� které� zahrnují� obnovu� bezpečnostního� sektoru,� opětovné� zavedení� právního� státu�

a�zajištění�socioekonomického�rozvoje�lidu�Východního�Timoru�v�mírovém�a�stabilním�prostředí.�

�

Navzdory�vesměs�pozitivnímu� směru� změn�v�oblasti� občanských�a�politických�práv�v�posledních�

letech� je�Vietnam� nadále� zemí,� které� je� třeba�věnovat� zvláštní� pozornost�kvůli� omezení� svobody�

projevu�(zejména�cenzura�internetu�a�přísné�tresty�odnětí�svobody�pro�tzv.�„internetové�disidenty“),�

svobody� náboženského� vyznání,� jakož� i� stále� používaného� trestu� smrti,� jež� znepokojujícím�

způsobem� kontrastuje� s� obecným� pozitivním� vývojem� země� k� větší� hospodářské� otevřenosti�

a�socioekonomickému�pokroku.�

�

Významnými� oblastmi� spolupráce� v� rámci� partnerství� EUVVietnam� je� správa� věcí� veřejných�

a�dodržování� lidských� práv.� Tato� témata� jsou� pravidelně� projednávána� v� rámci� podskupin��

EUVVietnam� a� na� místní� úrovni� trojky.� Dne� 30.� května� 2008� se� v� Hanoji� konalo� třetí� zasedání�

podskupiny�VietnamVES�o�spolupráci�v�oblasti�budování�institucí�a�správních�reforem,�správy�věcí�

veřejných�a�lidských�práv�v�rámci�Dohody�o�spolupráci�ESVVietnam.�Na�zasedáni�byly�projednány�

otázky�Mezinárodního� trestního� soudu,� lidských� práv� a� správy� věcí� veřejných,� migrace� a� úlohy�

občanské� společnosti� a� byla� dohodnuta� řada� konkrétních� iniciativ,� zejména� v� oblastech�migrace,�

správy� věcí� veřejných� a� občanské� společnosti,� které�mají� být� provedeny� před� příštím� zasedáním�

podskupiny�v�Bruselu�v�roce�2009.��
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Dne�10.�června�2008�se�v� rámci�místního�dialogu�EUVVietnam�o� lidských�právech,�který�probíhá�

jednou� za� půl� roku,� v�Hanoji� jednalo� o� řadě� témat,� mimo� jiné� o� svobodě� projevu� a� náboženské�

snášenlivosti.�Obě�strany�se�rovněž�dohodly�na�politických�akcích�a�technické�spolupráci�v�oblasti�

lidských� práv.� Vietnamský� hlavní� plán� pro� další� rozvoj� vztahů� EUVVietnam� (který� odkazuje� na�

zásady�správy�věcí�veřejných�a�lidských�práv)�a�budoucí�Dohodu�o�partnerství�a�spolupráci,�o�které�

se�jedná�od�listopadu�2007,�by�tyto�dialogy�měly�dále�posílit.�

�

EU� se� aktivně� zapojila� do� činností� směřujících� ke� zlepšení� kvality� života� znevýhodněných�

a�chudých�lidí.�Komise�realizuje�projekt�za�18�milionů�EUR�(2006–2010),�jehož�hlavním�cílem�je�

zlepšit� zdravotní� normy� poskytováním� vysoce� kvalitní� preventivní,� léčebné� a� podpůrné� péče�

chudým�lidem�žijícím�v�severní�a�centrální�vrchovině.�Kromě�toho�přispěje�Komise�11,45�miliony�

EUR� v� podobě� grantů� na� projekty� prováděné� Světovou� bankou,� která� poskytne� zvýšené� hrazení�

základních� zdravotnických� služeb,� především� na� úrovni� obcí� v� horských� oblastech� Vietnamu.�

Z�projektu�by�měly�mít�užitek�3�miliony�lidí,�zejména�etnické�menšiny�a�chudí�lidé.�

�

Kromě�toho�EU�aktivně�podporuje�Mezinárodní�trestní�soud�ve�Vietnamu.�Například�v�květnu�2008�

zorganizovala� delegace� ES� ve� Vietnamu� spolu� s� vietnamským� ministerstvem� spravedlnosti�

regionální� seminář� o�Mezinárodním� trestním� soudu.� Bylo� to� poprvé,� kdy� se� vláda� na� takovémto�

semináři�podílela.�

�
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Jižní�Asie�

�

Afghánistán�je�jednou�z�hlavních�dlouhodobých�priorit�Evropské�unie.�Vysoký�význam,�který�Rada�

vztahům�s�Afghánistánem�přisoudila,�se�odráží�ve�skutečnosti,�že�v�průběhu�hodnoceného�období,�

dne� 10.� prosince� 2007,� 10.� března� 2008� a� 26.� května� 2008,� byly� přijaty� tři� soubory� podstatných�

závěrů.�Všechny� zdůrazňovaly�mimořádný� význam� lidských� práv,� jejichž� podpora� je� průřezovou�

prioritou�EU.�Zvláštní� pozornost� byla� věnována� porušování� lidských� práv� v� souvislosti� s� násilím�

vůči� civilistům,� zejména� práv� žen� a� dětí,� jakož� i� zrušení� trestu� smrti� a�odstranění� mučení.�

Všeobecně� je� EU� i� nadále� odhodlána� spolupracovat� s� vládou� Afghánistánu� s�cílem� posílit� její�

instituce�a�mechanismy�v�oblasti�lidských�práv.�EU�nadále�naléhavě�vybízela�k�provádění�akčního�

plánu�pro�přechodný�soudní�systém.�Rovněž�apelovala�na�afghánskou�vládu,�aby�prosadila�svobodu�

sdělovacích�prostředků.�

�

Lidská� práva� byla� jedním� z� klíčových� bodů� jednání� ministerské� trojky,� která� se� konala� dne�

21.�února� 2008� ve� slovinském�Brdu.� Konkrétní� diskuse� byla� věnována� trestu� smrti� a� situaci� žen�

a�dívek�v�Afghánistánu.�Lidská�práva�byla�rovněž�na�programu�návštěvy�vysokého�představitele�EU�

Javiera�Solany�v�Afghánistánu�dne�21.�dubna�2008.� Javier�Solana�využil� této�příležitosti�k� tomu,�

aby�se�zaměřil�na�různé�otázky�vztahů�mezi�EU�a�Afghánistánem,�včetně�trestu�smrti.�

�

Ve�zcela�nedávné�době,�dne�12.�června�2008,�sehrála�EU�vedoucí�úlohu�na�konferenci�na�podporu�

Afghánistánu� konané� v� Paříži.� Všechny� strany� zastoupené� na� konferenci� se� zavázaly� prosazovat�

dodržování�lidských�práv�pro�všechny�Afghánce.�Konference�konstatovala,�že�pro�ochranu�lidských�

práv� má� nesmírný� význam� zřízení� právního� státu.� To� je� oblast,� ke� které� EU� značně� přispěla�

prostřednictvím� policejní� mise� EUPOL� Afghanistan.� Tato� konference� se� rovněž� zavázala�

podporovat� provádění� Národního� akčního� plánu� pro� ženy� a� zdůraznila� pokračující� potřebu�

dodržování�mezinárodního�humanitárního�práva.�

�
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Po� návštěvě� trojky� na� úrovni� regionálních� ředitelů� v� Dháce� ve� dnech� 6.� až� 9.� června� 2007� EU�

nadále� monitorovala� situaci� v� Bangladéši.� V� průběhu� celého� hodnoceného� období� EU�

upřednostňovala� politiku� klidné� diplomacie,� prostřednictvím� které� úřadující� vládě� a� občanské�

společnosti�tlumočila�řadu�cílených�sdělení.�EU�uvítala�kroky�směřující�ke�zřízení�národní�komise�

pro� lidská�práva�pro�Bangladéš�a�vyjádřila�naději,� že�bude� respektovat�pařížské�zásady.�Obecněji�

EU� i� nadále� sledovala� proces� politických� reforem� v� Bangladéši,� včetně� kampaně� proti� korupci,�

s�důrazem� na� to,� aby� Bangladéš� dodržoval� mezinárodní� závazky� v� oblasti� lidských� práv.� EU�

pravidelně� upozorňovala� Bangladéš� na� otázky� související� s� lidskými� právy.� Hlavní� příležitost�

projednat�otázky�společného�zájmu�nastala�během�návštěvy�poradce�pro�zahraniční�věci�(ministra)�

Chowdhuryho�v�dubnu�2008�v�Bruselu,�kde�se�setkal�s�vysokým�představitelem�Javierem�Solanou�

a�komisařkou� FerreroVWaldnerovou.� Hlavním� poselstvím� EU� při� této� příležitosti� byla� naléhavá�

výzva�úřadující�vládě,�aby�dodržovala�stanovený�harmonogram�návratu�k�demokracii.�

�

Od� pozastavení� voleb� v� lednu� roku� 2007� EU� podporuje� zavedení� podmínek� pro� důvěryhodné�

parlamentní� volby� do� prosince� roku� 2008.� Za� tímto� účelem� vyslala� EU� v� červnu� roku� 2008� do�

Bangladéše�průzkumnou�volební�misi.�Cílem�této�mise�bylo�posoudit,�zda�by�opětovné�rozmístění�

volební� pozorovatelské� mise� EU,� přerušené� dne� 11.� ledna� 2007,� k� parlamentním� volbám�

plánovaným�na�prosinec�roku�2008�bylo�užitečné,�uskutečnitelné�a�vhodné�a�zda�by�bylo�v�souladu�

s� kritérii� stanovenými� ve� sdělení� EU� o� sledování� voleb� a� pomoci� při� volbách� (KOM(2000)� 191�

v�konečném�znění).�

�

V�tomto�roce,�který�byl�pro�Bhútán�historický,�Evropská�unie�nadále�podporovala� řádnou�správu�

věcí�veřejných�v� zemi.�Dne�24.�března�2008�bhútánský� lid�poprvé�v�dějinách�volil� do�národního�

shromáždění.� EU� vyslala� volební� pozorovatelskou� misi,� která� měla� tento� proces� sledovat:� mise�

přinesla�celkově�pozitivní�posouzení�transformace�směrem�ke�konstituční�monarchii,�jež�poskytuje�

záruky�základních�práv�občanů.�

�
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V� případě� Indie� je� předmětem� znepokojení� pokračující� diskriminace�menšin� a� sociálně� citlivých�

skupin�a�násilí�vůči�nim.�Vztahy�EU�s�Indií�se�nadále�vyvíjely�v�rámci�společného�akčního�plánu,�

který�byl�dohodnut�v�Novém�Dillí�dne�7.�září�2005.�Dne�30.�listopadu�2007�se�v�Dillí�konal�osmý�

summit� IndieVEvropská� unie.� Obě� strany� opětovně� potvrdily� sdílený� závazek� týkající� se�

demokratických�hodnot,�základních�svobod,�pluralismu,�právního�státu�a�dodržování�lidských�práv.�

Čelní� představitelé� kromě� toho� zdůraznili� význam� zrušení� beztrestnosti� pachatelů� genocidy,�

válečných� zločinů� a�zločinů� proti� lidskosti.�EU� a� Indie� se� na� summitu� rovněž� dohodly,� že� budou�

spolupracovat�na�posílení�úlohy�Rady�pro�lidská�práva�OSN.�Dne�15.�února�2008�uspořádala�trojka�

EU� a� její� indický� protějšek� čtvrtý� dialog� o� lidských� právech,� který� se� EU� zavázala� rozvíjet�

a�posilovat.�

�

EU� použila� prohlášení� vydané� dne� 27.� září� 2007,� aby� vyjádřila� plnou� podporu� procesu�

demokratické� reformy� na� Maledivách.� EU� nadále� využívala� zprostředkovatelské� mise,� aby�

podnítila�vícestrannou�spolupráci�směřující�k�přijetí�ústavy,�která�by�byla�přijatelná�pro�všechen�lid�

Malediv�a�která�by�zajistila�jejich�základní�práva.�

�

V�prosinci�roku�2007,�již�čtvrtým�rokem,�vyslala�EU�regionální�ředitele�trojky�na�návštěvu��epálu.�

Hlavním� cílem� bylo� nabídnout� nepálskému� lidu� trvalou� podporu� EU� k� zajištění� společné�

odpovědnosti� za� mírový� proces.� Důležitou� součást� programu� tvořila� setkání� s� občanskou�

společností,�včetně�obránců� lidských�práv�a�zástupců�okrajových�skupin.�Zvláštní�prioritou� trojky�

byla�naléhavá�výzva�všem�stranám,�aby�hájily�právní�stát�a�vyřešily�otázku�beztrestnosti�ve�snaze�

umožnit� nepálskému� lidu� žít� beze� strachu.� EU� konkrétně� vyzvala� vládu,� aby� jednala� na� základě�

nedávného� rozhodnutí� nejvyššího� soudu� týkajícího� se� porušování� lidských� práv.� Trojka� rovněž�

apelovala�na�vládu,�aby�provedla�své�dohody�s�okrajovými�skupinami.�O�několik�měsíců�později�na�

základě� historické� dohody� mezi� politickými� stranami� sehrála� EU� na� žádost� nepálské� vlády�

významnou�úlohu�při�sledování�voleb�do�ústavodárného�shromáždění.�To�otevřelo�možnosti�nového�

jednotného�Nepálu�založeného�na�rovných�právech�a�rovností�před�zákonem�

�
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V�letech�2007�a�2008�věnovala�EU�Pákistánu�nebývalou�pozornost.�Bylo�to�především�v�důsledku�

příprav�na�všeobecné�parlamentní�volby�konané�dne�18.�února�2008.�EU�sehrála�v� tomto�procesu�

pozitivní,�konstruktivní�úlohu�prostřednictvím�umístění�volební�pozorovatelské�mise.�To�přispělo�ke�

všeobecnému�přijetí�výsledků�v�obtížných�podmínkách,�což�vyústilo�ve�zvýšenou�důvěru�veřejnosti�

v� demokracii� v� Pákistánu.� Rada� uvítala� přechod� k� novým� vládám� na� federální� i� oblastní� úrovni�

a�první� opatření� přijatá� za� účelem� obnovení� nezávislosti� soudů.� Od� té� doby� EU� zdůrazňuje� své�

odhodlání� nadále� podporovat� lid� a� vládu� Pákistánu� prostřednictvím� posilování� dialogu.� Jednou�

z�hlavních�priorit�EU�je�prosazování�lidských�práv,�přičemž�zvláštní�pozornost�je�věnována�právům�

žen� a� dětí.� Tento� závazek� zdůrazňuje� výměna� informací� v� oblasti� lidských� práv� uskutečňovaná�

dvakrát� ročně� mezi� vedoucími� mise� EU� v�Islámábádu� a� pákistánskou� vládou.� EU� je� rovněž�

odhodlána� prozkoumat,� jakými� způsoby� lze� podporovat� posilování� demokratických� institucí,�

s�konkrétním�důrazem�na�vytváření�institucí�a�na�legislativní�reformu.�

�

V� průběhu� hodnoceného� období� Evropská� unie� s� nevolí� sledovala� zhoršující� se� situaci� v� oblasti�

lidských�práv�na�Srí�Lance.�EU�vyslovila�hluboké�politování�zejména�nad�rozhodnutím�vlády�Srí�

Lanky� zrušit� dohodu� o� příměří� uzavřenou� v� roce� 2002� s� Tygry� osvobození� tamilského� Ílámu�

(LTTE).� Toto� rozhodnutí� a� současná� vojenská� kampaň� byly� odpovědné� za� zhoršení� již� tak�

obtížných� podmínek� v� zemi,� včetně� humanitární� situace� a� situace� v� oblasti� lidských� práv.� EU�

vyjádřila�znepokojení�rovněž�nad�teroristickými�činy�LTTE�v�tomto�období,�které�dosáhly�nebývale�

vysokého� stupně,� a� údajně� se� opakovaly� i� nevybíravé� útoky� na� civilní� obyvatelstvo;� znepokojení�

vzbuzuje�i�závažné�porušování�lidských�práv,�kterých�se�LTTE�dopouští,�včetně�cíleného�zabíjení,�

využívání�dětských�vojáků�a�nucených�odvodů.�
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Tváří�v�tvář�této�situaci�se�EU�rozhodla�vyslat�v�březnu�roku�2008�na�Srí�Lanku�trojku�regionálních�

ředitelů.� Ta� zdůraznila� platné� závazky,� které� EU� a� Srí� Lanka� sdílejí� na� základě� mezinárodních�

úmluv�podepsaných�oběma�stranami,�zejména�pokud�jde�o�lidská�práva�a�mezinárodní�humanitární�

právo.�Trojka�vyjádřila�vážné�znepokojení�EU�nad�pokračujícími�zprávami�o�porušování� lidských�

práv�na�Srí�Lance,�jež�popisují�převažující�atmosféru�beztrestnosti�s�rozšířenými�únosy,�zmizeními,�

mučením,� svévolným�zatýkáním�a�útoky�na�novináře.�S�politováním�vzala�na�vědomí� rozhodnutí�

Mezinárodní�nezávislé�skupiny�významných�osobností�(IIGEP)�ukončit�spolupráci�s�prezidentskou�

vyšetřovací� komisí� z� důvodu�obav� o� dodržování�mezinárodních� norem�a� nedostatku�podpory� pro�

práci�komise�ze�strany� institucí.�EU�zdůraznila�závažnost�výzev� IIGEP�a�vysoké�komisařky�OSN�

pro�lidská�práva,�ve�kterých�požadují�konkrétní�výsledky�a�vyzývají�vládu,�aby�řádně�zvážila�jejich�

doporučení,� zahájila� příslušná� soudní� řízení� a� zajistila� účinné� a� nezávislé� monitorování� lidských�

práv.�EU�rovněž�zdůraznila�význam�zajištění�přístupu�norských�zprostředkovatelů�do�Kilinochchi,�

aby� mohli� LTTE� doručit� klíčové� výzvy� k� návratu� k� mírovému� procesu,� zachování� přístupu�

humanitární�pomoci�a�k�dodržování�lidských�práv.��

�

EU�své�obavy�zopakovala�v�červnu�roku�2008�během�společné�komise�EUVSrí�Lanka.�
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Tichomořská�oblast�

�

Evropská� unie� byla� nadále� znepokojena� vnitřní� situaci� Republiky� Fidžijské� ostrovy� a� odklady�

provádění� závazků,� které� fidžijské� orgány� učinily� v� Bruselu� dne� 18.� dubna� 2007� jako� součást�

konzultací�podle�článku�96�Dohody�o�partnerství�AKTVES.�Za�účelem�ověření�pokroku�v�provádění�

závazků� učiněných� v� rámci� konzultací� podle� článku� 96� a� zaměřených� na� oblast� demokracie,�

právního� státu� a� lidských� práv� a� za� účelem� rozptýlení� zbývajících� obav� uskutečnila� EU�

v�červnu�roku�2008�na�Fidži�vyšetřovací�misi.�Mise�měla�za�úkol�opětovně�potvrdit�přístup�EU�ke�

krizi� po� převratu� z� prosince� 2006� a� usilovat� o� zachování� konstruktivního� dialogu� založeného� na�

sdílených� hodnotách.� Jednalo� se� rovněž� o� hlavních� tématech� uvedených� v� dopise� ze� dne�

9.�května�2008� zaslaném� prozatímním� předsedou� vlády� Frankem� Bainimaramou� komisaři� Louisi�

Michelovi,�ve�kterém�byla�zmíněna�možnost�odložení�voleb,�aby�bylo�více�času�na�volební�reformu.�

I�když�mise�jako�taková�byla�úspěšná,�situace�v�zemi�je�nadále�velmi�nestabilní�a�EU�je�odhodlána�ji�

nadále� velmi� pečlivě� sledovat.� EU� vyjádřila� znepokojení� ohledně� zpráv� o� údajném� špatném�

zacházení� armády� a� policie� s�osobami� zatčenými� kvůli� podezření� ze� spiknutí� za� účelem� svržení�

prozatímní� fidžijské�vlády.�V�této�souvislosti�apelovalo�předsednictví�EU�v�zimě�2007�na�orgány,�

aby� zajistily� dodržování� právního� státu� a� řádného� zákonného� postupu.� EU� vyzvala� prozatímní�

fidžijskou�vládu,�aby�dodržovala�lidská�práva�všech�osob�na�Fidži,�a�apelovala�na�ni,�aby�případy�

údajného�porušování�práv�důkladně�prošetřila�v�souladu�s�výše�uvedenými�závazky.�

�

6.7.� Latinská�Amerika�a�karibská�oblast�

�

EU� pozorně� sleduje� situaci� v� oblasti� lidských� práv� a� bezpečnosti� v� Latinské�Americe� a� karibské�

oblasti� (LAK)� a� přikládá� velký� význam� procesu� stálého� budování� demokracie� a� mírové�

demokratické� transformaci� v� tomto� regionu.�EU� v� těchto� otázkách� s� regionem�úzce� spolupracuje�

v�mnohostranném�rámci�a�finančně�podporuje�projekty�a�programy�zaměřené�na�ochranu�a�podporu�

lidských� práv,� včetně� práv� domorodých� národů,� demokratizace� a� nediskriminace,� zejména�

prostřednictvím� Evropského� nástroje� pro� demokracii� a� lidská� práva� a� nástroje� stability.� EU�

napomáhá� demokratické� konsolidaci� v�regionu� mimo� jiné� vysíláním� volebních� pozorovatelských�

misí�EU.�V�roce�2007�byly�vyslány�dvě�takovéto�mise�(do�Ekvádoru�a�Guatemaly).��
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Doložky�o�lidských�právech�tvoří�nedílnou�část�všech�dohod,�které�již�byly�uzavřeny�a�o�kterých�se�

se�zeměmi�v�tomto�regionu�jedná.�EU�v�současné�době�jedná�zejména�o�dohodách�o�přidružení�se�

zeměmi� Střední� Ameriky,� Andského� společenství� a�Mercosuru,� přičemž� jednání� zahrnují� otázku�

politického� dialogu,� spolupráce� a� liberalizace� trhu.� Otázky� lidských� práv� a� bezpečnosti� jsou�

významná� témata� zohledněná� ve� všech� kapitolách� dohod.� O� lidských� právech� se� hovoří� rovněž�

v�souvislosti� s� novými� strategickými� partnerstvími,� která� se� plánují� s� Brazílií� a� Mexikem.�

S�některými�zeměmi,�např.�Argentinou,� jsou�dialogy�o� lidských�právech�v� jednotlivých�odvětvích�

součástí� pravidelných� politických� konzultací.� V� rámci� stávajících� dohod� o� přidružení� byl�

institucionalizovaný� politický� dialog� zahájen� rovněž� s�Chile� a� Mexikem.� Tyto� dialogy� zahrnují�

pravidelné�diskuse�o�otázkách�lidských�práv�na�úrovni�vyšších�úředníků.��

�

Na�pátém�summitu�v�Limě,�v�Peru,�(16.�května�2008)�nejvyšší�představitelé�EU�a�Latinské�Ameriky�

a�karibské�oblasti�opětovně�zdůraznili,�že�dodržování�právního�státu�a�hodnot�a�zásad�demokracie�

a�lidských�práv�v�rámci�solidarity�a�rovnosti�převažují�a�že�tvoří�základ�strategického�biregionálního�

partnerství� EUVLAK.� Zavázali� se� podstatně� zlepšit� kvalitu� života� svých� obyvatel,� pokud� jde�

o�všeobecná� lidská�práva,�včetně�občanských,�kulturních,�hospodářských,�politických�a� sociálních�

práv� a� základních� svobod� bez� diskriminace� pro� všechny.� V� prohlášení� z� Limy� byla� pozornost�

věnována� rovněž� zhoršující� se� situaci� v� oblasti� potravinové� bezpečnosti� a� vlády� a� mezinárodní�

organizace�byly�vyzvány�ke�zlepšení�situace,�pokud�jde�o�právo�občanů�na�výživu,�které�je�jedním�

z�aspektů� lidských� práv.� Lidskými� právy� se� rovněž� zabývaly� menší� summity� pořádané�

v�subregionech�kontinentu� a�v�průběhu�dvoustranných�zasedání�mezi�nejvyššími�představiteli�EU�

a�LAK�v�Limě.�

�

EU�podrobně�sleduje�situaci�v�oblasti�lidských�práv�ve�Střední�Americe�a�podporuje�úsilí�regionů�

o�řešení� problémů� bezpečnosti� demokracie.� Na� summitu� EUVStřední� Amerika� v� Limě�

dne�17.�května�2008�uvítala�EU�významný�pokrok�v� této�oblasti,�kterého� region�Střední�Ameriky�

dosáhl�zejména�díky�přijetí� souboru� iniciativ,�včetně�Bezpečnostní�strategie�pro�Střední�Ameriku,�

jejíž�cílem�je�vyřešit�problém�násilí�a�ohrožených�skupin�mladých�lidí�nebo�mladých�lidí�ve�střetu�se�

zákonem144.� Komise� podporuje� bezpečnostní� snahy� na� vnitrostátní� i� regionální� úrovni� zejména�

prostřednictvím� celé� řady� činností� týkajících� se� spolupráce� v� oblasti� předcházení� trestné� činnosti�

mládeže,�regionální�integrace�a�reformy�soudnictví.�

�������������������������������������������������
144� Dokument�9538/08.�
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Vedoucí� misí� EU� vytvořili� v�Guatemale� pracovní� skupinu,� která� sleduje� zprávy� o� porušování�

lidských�práv,�zejména�pokud�jde�o�obránce�lidských�práv,�a�navrhuje�opatření.�Z�řady�dosažených�

příznivých� výsledků� lze� zdůraznit:� zřízení� Mezinárodní� komise� proti� beztrestnosti� v� Guatemale�

(CICIG),� kterou� finančně� podporuje� řada� členských� států� i� Komise;� ratifikaci� Haagské� úmluvy�

a�přijetí� prováděcích� předpisů� a� rovněž� zřízení� nové� Národní� rady� pro� adopce,� která� schvaluje�

právní�postupy�upravující�mezinárodní�adopce�a�dohlíží�nad�nimi;�přijetí�zákona�proti�vraždění�žen�

a�násilí�na�ženách,�k�nimž�přípravné�práce�podpořila�Komise�v�rámci�projektu�reformy�v�odvětví�

soudnictví;� a� rozsáhlé� zapojení� státu� do� mezinárodních� mechanismů� na� ochranu� lidských� práv,�

včetně� vyjádření� podpory� Radě� pro� lidská� práva.� EU� vyjádřila� guatemalským� orgánům� hluboké�

znepokojení� ohledně� přijetí� tzv.� „zákona� upravujícího� změnu� trestu� smrti“� a� uvítala� rozhodnutí�

guatemalského�prezidenta�tento�zákon�vetovat.�

�

EU�je�znepokojena�stupňující�se�bezpečnostní�situací�a�rostoucím�násilím�v�Mexiku�a�oceňuje�úsilí�

země�podporovat�a�chránit�lidská�práva�na�vícestranné�úrovni,�a�zejména�v�Radě�pro�lidská�práva,�

a�v�rámci�pravidelných�politických�dialogů,�včetně�dialogů�na�ministerské�úrovni,�nadále�pokračuje�

v� jednáních� o� lidských� právech� a� bezpečnostních� otázkách,� jako� je� např.� vraždění� žen.� Komise�

nadále� podporuje� projekty� a� opatření� zaměřené� na� zlepšení� lidských� práv� Mexiku,� zejména� na�

vnitrostátní�a�místní�úrovni.�

�



�

14146/1/08�REV�1� � jpe/JPE/mho� 199�
� DG�E�HR� �LIMITE� CS�

Pokud�jde�o�Andské�společenství,�EU�v�uplynulém�roce�soustavně�odsuzovala�porušování�lidských�

práv�a�teroristické�útoky�v�Kolumbii,�ať�byl�jejich�viníkem�kdokoli.�Rada�uznala,�že�bezpečnostní�

situace�se�zlepšila�a�že�kolumbijská�vláda�vynakládá�větší�úsilí�na�obnovení�míru�a�spravedlnosti�ve�

velmi� složité� situaci.� Pokud� však� jde� o� provádění� zákona� o� spravedlnosti� a�míru,� kolumbijského�

právního�rámce�pro�přechodné�soudnictví,�zbývá�ještě�hodně�práce.�EU�apelovala�na�kolumbijskou�

vládu,� aby� podpořila� a� finančně� zaštítila� rychlé� a� účinné� provedení� všech� aspektů� zákona�

o�spravedlnosti� a� míru,� a� to� způsobem,� který� upřednostní� právo� obětí� na� pravdu,� spravedlnost�

a�odškodnění.�EU�se�zapojila�do�různých�aspektů�procesu�prostřednictvím�spolupráce;�např.�v�rámci�

nástroje� stability� poskytuje� pomoc� organizacím� obětí.� EU� vyzvala� všechny� nelegální� ozbrojené�

skupiny,� aby� skutečně� usilovaly� o� nalezení� vyjednaného� řešení� vnitřního� ozbrojeného� konfliktu.�

Rada�zopakovala�svůj�požadavek,�aby�nelegální�ozbrojené�skupiny,�které�dosud�drží�rukojmí,�tyto�

osoby�neprodleně�a�bezpodmínečně�propustily,�a�požadovala,�aby�tyto�skupiny�v�budoucnu�upustily�

od�veškerých�únosů.�V� rámci� četných�kontaktů� s�kolumbijskými�orgány�EU�podpořila�odhodlání�

kolumbijské� vlády� zvýšit� dodržování� lidských� práv� ze� strany� ozbrojených� sil� a� ocenila� pokrok,�

jehož�bylo�v�tomto�směru�již�dosaženo.�Rovněž�vyjádřila�obavu�z�nové�vlny�hrozeb�a�útoků�proti�

obráncům�lidských�práv,�odborářům�a�dalším�zranitelným�skupinám�a�vyzvala�vládu,�aby�tyto�akce�

veřejně� odsoudila� a� zesílila� opatření� na� ochranu� ohrožených� osob.�Rada� vyjádřila� obavy� ohledně�

výskytu�nových�polovojenských�a�jiných�ozbrojených�zločineckých�skupin�a�vyzvala�kolumbijskou�

vládu,� aby� zvýšila� dosavadní� úsilí� a� zostřila� opatření� k� boji� s� těmito� skupinami145.� EU� rovněž�

udržuje�pravidelné�kontakty�s�nevládními�organizacemi�v�Bogotě�a�v�Bruselu.�V�květnu�2008�byly�

provedeny�demarše�a�vydáno�prohlášení,�ve�kterém�EU�vyjádřila�znepokojení�v�souvislosti�s�vlnou�

vražd�a�vyhrožování�smrtí�vůdcům�sociálních�organizací�a�obráncům�lidských�práv.�

�

Pokud�jde�o�Peru,�vydala�EU�několik�demarší�týkajících�se�pokusů�kongresu�rozšířit�oblast�použití�

trestu�smrti�a�připomněla�závazky�Peru�v�rámci�dohody�ze�San�José�a�meziamerický�systém�ochrany�

lidských� práv.� Částečně� v� důsledku� aktivního� diplomatického� úsilí� EU� peruánský� kongres�

navrhované�změny�ústavy�odmítl.�

�������������������������������������������������
145� Závěry�Rady,�dokument�15040/07.�
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EU�uvítala�účast�lidu�Venezuely�v�prosincovém�druhém�referendu�o�ústavní�reformě�a�konstatovala,�

že� se� uskutečnilo� transparentním� způsobem.� V� rámci� kontaktů� s� představiteli� různých�

venezuelských� skupin� EU� připomněla� potřebu� dodržování� demokratických� zásad� a�lidských� práv�

a�znovu�zdůraznila�své�odhodlání�podporovat�konsolidaci�demokracie�a�řádné�správy�věcí�veřejných�

ve�Venezuele,�jakož�i�zmírňování�chudoby,�nerovnosti�a�vyloučení.�

�

Pokud�jde�o�oblast�Karibiku,�v�závěrech�o�politice�EU�vůči�Kubě�přijatých�v�červnu�roku�2008�

Rada�apelovala�na�kubánskou�vládu,�aby�účinně�zlepšila�situaci�v�oblasti�lidských�práv�mimo�jiné�

bezpodmínečným� propuštěním� všech� politických� vězňů� včetně� osob,� které� byly� zadrženy�

a�odsouzeny� v� roce� 2003.� To� je� pro� EU�i� nadále� klíčovou� prioritou.� Rovněž� vyzvala� kubánskou�

vládu,�aby�usnadnila�mezinárodním�humanitárním�organizacím�přístup�do�kubánských�věznic.�Rada�

dále�vyzvala�kubánské�orgány,� aby� ratifikovaly� a�provedly� nedávno�podepsaný�Mezinárodní�pakt�

o�občanských� a�politických� právech� a�Mezinárodní� pakt� o�hospodářských,� sociálních� a�kulturních�

právech�a�aby�Kuba�skutečně�dostála�svému�závazku�v�oblasti� lidských�práv,�který�učinila� tím,�že�

tyto�dva�pakty�týkající�se�lidských�práv�podepsala.�

�

V� rámci� obnovení� společného� postoje� ke� Kubě� Rada� potvrdila� přístup� ve� dvou� rovinách,� podle�

něhož�EU�nadále�udržuje�dialog�o�lidských�právech�s�vládou�i�s�pokojnou�občanskou�společností.�

Mezi�členskými�státy�panuje�shoda�v�tom,�že�během�návštěv�na�vysoké�úrovni�by�měly�být�vždy�na�

programu�jednání�otázky�lidských�práv�a�součástí�návštěv�na�vysoké�úrovni�by�měla�být�případně�

i�setkání�s�demokratickou�opozicí.�

�

EU�rovněž� znovu� zopakovala� svou� výzvu� kubánské� vládě,� aby� zajistila� svobodu� informací�

a�projevu,�včetně�přístupu�k�internetu,�a�vybídla�ji�ke�spolupráci�v�této�záležitosti146.�

�������������������������������������������������
146� Závěry�Rady�v�dokumentu�11076/08.�
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Prostřednictvím� podpory� mírové� operace� Rady� bezpečnosti� OSN� MINUSTAH� a� pomoci� při�

procesu�voleb�na�Haiti�EU�nadále�napomáhala�opětovnému�nastolení�demokracie.�Celkové�zvýšení�

bezpečnosti� ve� slumech� na� předměstích� největších� haitských�měst,� zejména� díky� akcím� v� rámci�

o�operace� MINUSTAH,� umožnilo� zahájit� činnosti� směřující� ke� konsolidaci� křehké� stability.�

V�rámci� nového� nástroje� EU� pro� stabilitu� byl� zahájen� program� rekonstrukce� čtvrti� Martissant�

v�PortVauVPrince.� EU� pokračuje� v�podpoře� úsilí� vlády� o� vyřešení� složité� situace� soudnictví�

a�vězeňství�na�Haiti.�Lidská�práva�se�zvláštním�důrazem�na�situaci�dětí�a�potravinovou�bezpečnost�

budou�i�nadále�patřit�k�tématům�politického�dialogu�mezi�EU�a�haitskou�vládou�v�rámci�iniciativy�

ES�pro�země�v�nestabilní�situaci.�

�

7.� A�ALÝZA�ČI��OSTÍ�A��ÁSTROJŮ�EU�Z�HLEDISKA�JEJICH�ÚČI��OSTI�

�

Podpora� a� ochrana� lidských� práv� a� základních� svobod,� demokracie� a� právního� státu� jsou� zásady,�

které�je�Evropská�unie�odhodlána�zohledňovat�nejen�ve�vnitřních�politikách,�ale�rovněž�ve�vnějších�

vztazích.��

�

V�důsledku� toho,� jak� je� v� celé� této� zprávě� zdůrazňováno,� se�EU� stala� jedním� z� klíčových� aktérů�

v�oblasti� lidských�práv.�Za� tímto�účelem�vytvořila�celou�škálu�nástrojů�na�prosazování� a�ochranu�

lidských� práv.� Z� nástrojů,� které� má� EU� k� dispozici� na� prosazování� lidských� práv,� lze� jmenovat�

pokyny�k�prioritním�tematickým�otázkám�(trest�smrti,�mučení,�obránci�lidských�práv,�dětští�vojáci,�

práva� dítěte� atd.),� veřejná� prohlášení,� demarše� o� jednotlivých� případech� porušení� lidských� práv,�

dialogy�nebo�konzultace�se�třetími�zeměmi,�společné�postoje�a�nástroje�Společenství�na�financování�

projektů�občanské�společnosti�v�oblasti�lidských�práv�a�demokracie.��
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Závěry�Evropské�rady�

�

Jedním�z�klíčových�výsledků�období,�které�je�předmětem�této�zprávy,�je�nepochybně�přijetí�závěrů�

Evropské�rady�z�června�roku�2008�o�lidských�právech,�konkrétně�o�právech�dítěte,�zejména�pokud�

jde�o�děti�postižené�ozbrojenými�konflikty.�V�závěrech�se�znovu�zdůrazňuje�potřeba�komplexního�

přístupu�k�právům�dětí�postižených�ozbrojenými�konflikty,�který�by�zahrnoval�bezpečnost,� rozvoj�

a�lidská�práva.�Závěry�odrážejí�úsilí�o�intenzivnější�začleňování�práv�dětí�postižených�ozbrojenými�

konflikty� do� rozvojové� politiky� a� programů� EU� (v� květnu� přijala� Rada� ve� složení� pro� obecné�

záležitosti� a�vnější� záležitosti�závěry�na� toto� téma)�a�do�operací�EBOP�(v�květnu�přijala�Rada�ve�

složení� pro� obecné� záležitosti� a� vnější� vztahy� revidovaný� kontrolní� seznam),� jakož� i� přijetí�

revidovaných�obecných�zásad�a�zveřejnění�dokumentů�souvisejících�se�začleňováním�lidských�práv�

do�operací�EBOP.�

�

Začleňování�otázky�lidských�práv�

�

Začleňování� otázky� lidských� práv� do� politik� EU� v� posledních� letech� značně� pokročilo,� a� to�

zejména� v�souvislosti� s� evropskou� bezpečnostní� a� obrannou� politikou,� zejména� díky� tomu,� že�

v�rámci� všech� misí� EBOP� jsou� ve� stále� větší� míře� jmenováni� poradci� pro� otázky� lidských� práv�

a�rovnosti� žen� a�mužů.� Tuto� strategii� začleňování� dokládá� úzus� systematicky� zohledňovat� lidská�

práva�při�vnějších�operacích,�zejména�prostřednictvím�jmenování�poradců�pro�otázku�lidských�práv�

a�pro�otázky�rovnosti�žen�a�mužů.�Tito�poradci�odpovídají�mimo�jiné�za�monitorování�a�pravidelné�

podávání� zpráv� o� problémech� dětí� v� ozbrojených� konfliktech.� Během� hodnoceného� období�

vynaložila�EU�další�úsilí�na�posílení�provázanosti�a�transparentnosti�své�politiky�v�oblasti�lidských�

práv.� Je� důležité� tuto� politiku� zefektivnit� a� plně� začlenit� problematiku� lidských� práv� do� všech�

příslušných� politik� a� opatření� v� rámci�EU� i�mimo�ni,� aby� bylo�možné�zajistit� důvěryhodnost�EU�

vůči� třetím� zemím,� mimo� jiné� prostřednictvím� systematického� začleňování� doložek� o� lidských�

právech� a� základních� pracovních� norem� do� všech� jednání� ES� a� dohod� EU� se� třetími� zeměmi.�

Obecné� zásady� EU� v� oblasti� lidských� práv� a� další� standardy� budou� dále� rozpracovány�

a�konkretizovány�prostřednictvím�vývoje�praktických�nástrojů�pro�jejich�uplatňování.�
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Od�té�doby,�co�byla�v�prosinci�2004�vytvořena�funkce�osobního�zástupce�generálního�tajemníka,�

vysokého�představitele�pro�lidská�práva,�se�zvýšilo�povědomí�o�tomto�tématu�v�EU�a�zviditelnila�

se�opatření� směřující�k�dodržování� lidských�práv�po�celém�světě.�Riina�Kionková,�která� je�v� této�

funkci� od� ledna� roku� 2007� a� vede� oddělení� pro� lidská� práva� sekretariátu� Rady,� velkou� měrou�

přispěla� ke� kontinuitě� a� zohlednění� otázek� lidských� práv� tím,� že� v� dubnu� roku� 2008� oslovila�

Pracovní� skupinu� pro�Afriku� a� v� červnu� Politický� a� bezpečnostní� výbor� a� Pracovní� skupinu� pro�

AsiiVOceánii.�Riina�Kionková�se�rovněž�zasazuje�o�to,�aby�byla�tato�otázka�plně�zohledněna�v�rámci�

politických�dialogů�a�aby�ji�zohlednili�i�zvláštní�zástupci�EU.�Tento�horizontální�přístup�k�otázce�

lidských�práv�ve�vnější�politice�EU�však�představuje�jednu�z�hlavních�výzev,�před�níž�stojí�členské�

státy,� sekretariát� Rady� a�Komise.Pracovní� skupina� pro� lidská� práva� (COHOM)� v� rámci� Rady� se�

zasazuje�o�systematické�začleňování�problematiky� lidských�práv�do�programu�zasedání�odborníků�

týkajících� se� tematických� otázek� (např.� terorismu)� a�rozhodnutí� prvního� a� třetího� pilíře� a� na�

summity�mezi�EU�a� třetími� zeměmi147.� Lepší�horizontální� přístup�by� rovněž�zviditelnil� opatření�

EU� v� oblasti� lidských� práv� po� celém� světě.� Ačkoli� je� EU� v�oblasti� lidských� práv� jedním�

z�nejodhodlanějších� aktérů,� jak� ve� smyslu� financování� (roční� rozpočet� Evropského� nástroje� pro�

demokracii�a�lidská�práva�představuje�140�milionů�EUR),�tak�i�politicky�(více�než�30�konkrétních�

dialogů�o� lidských�právech�se� třetími�zeměmi),� tato� iniciativa� si�zaslouží�u� široké�veřejnosti� ještě�

větší�zviditelnění.�

�������������������������������������������������
147� Viz�dokument�sekretariátu�Rady�10076/06�ze�dne�7.�července�2006.�
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Obecné�zásady�EU�

�

S�cílem�zaměřovat�svou�činnost�na�mezinárodní�úrovni�na�ochranu�a�podporu�lidských�práv,�přijala�

EU�v�roce�1998�obecné�zásady�týkající�se�lidských�práv�jakožto�základ�svých�intervencí�ve�třetích�

zemích.�Tyto�obecné�zásady�stanoví�kritéria,�kterými�se�intervence�řídí,�druh�provedených�demarší�

a� obsah� prohlášení.� Například� na� základě� obecných� zásad� týkajících� se� obránců� lidských� práv�

mohou� velvyslanectví� EU� vyslat� k� soudním� řízením� pozorovatele� a� uvědomit� své� hlavní� město,�

pokud� jsou�obránci� lidských�práv�v�nebezpečí.�Tyto�obecné�zásady� jsou�neocenitelnou�pomůckou�

k�řízení� akcí� EU� na� místě� a� obvykle� je� doplňují� prováděcí� strategie,� např.� v� případě� mučení�

kampaně�na�zvýšení�povědomí,� jejichž�cílem�je�přesvědčit� třetí�země,�aby� ratifikovaly�a�provedly�

úmluvy� OSN� a� opční� protokoly.� Koncem� roku� 2008� by� mohly� být� přijaty� nové� obecné� zásady�

týkající� se�násilí� vůči� ženám,�které�doplňují� šest� již�zpracovaných� tematických�problematik� (trest�

smrti,�dialogy�se�třetími�zeměmi,�mučení,�obránci�lidských�práv,�dětští�vojáci�a�práva�dítěte).�

�

V� roce� 2008,� deset� let� po� přijetí� těchto� zásadních� tematických� směrnic� a� v� souvislosti� se�

60.�výročím� Všeobecné� deklarace� lidských� práv,� se� EU� rozhodla� všechny� obecné� zásady�

aktualizovat.� V� prvním� pololetí� roku� 2008� byly� aktualizovány� obecné� zásady� týkající� mučení,�

trestu�smrti�a�dětí�a�ozbrojených�konfliktů�a�ve�stejném�období�byla� rovněž�přijata�nová�strategie�

pro� jejich� uplatňování.� EU� rovněž� provedla� hodnocení� uplatňování� obecných� zásad� týkajících� se�

obránců�lidský�práv:�s�ohledem�na�určení�možností�zlepšení�byly�hodnoceny�místní�strategie�na�toto�

téma�ve�26�zemích.�Obecné�zásady�týkající�se�obránců�lidských�práv�a�dialogu�se�třetími�zeměmi�

budou�aktualizovány�ve�druhé�polovině�roku�2008.��

�

Pravidelné�posuzování�účinnosti�obecných�zásad�zůstává�jedním�z�témat,�jimž�je�věnována�zvláštní�

pozornost.� Hlavním� cílem� EU� je� zajistit,� aby� stávající� obecné� zásady� byly� účinně� uplatňovány.�

Nadále�existuje�prostor�ke�zlepšování�v�oblasti�zvyšování�povědomí�o� těchto�obecných�zásadách�

v�misích�EU,�mezi�rozhodovacími�orgány�v�hlavních�městech�i�v�Bruselu�a�těmi�subjekty,�jimž�jsou�

tyto�obecné�zásady�určeny.�
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Pokud� jde� o� trest� smrti,� v� souladu� s� obecnými� zásadami�EU� je� vyvíjena� neustálá� činnost,� která�

přispívá� k� procesu� zrušení� trestu� smrti� na� celém� světě.�Kromě�pravidelných� demarší� a� veřejných�

prohlášení� agitovala� EU� i� v� Organizaci� spojených� národů� a� zajistila,� že� na� plenárním� zasedání�

Valného� shromáždění� OSN� byla� schválena� rezoluce� vyzývající� k� moratoriu� na� provádění� trestu�

smrti.� Tato� rezoluce� předložená� EU� a� dalšími� devíti� spoluautory� ze� všech� světadílů� byla� přijata�

dostatečnou�většinou�hlasů,�přestože�přibližně�padesát�států�vedlo�proti�rezoluci�kampaň.�Rezoluce�

62/149� byla� přijata� dne� 18.� prosince� 2007,� přičemž� ve� prospěch� návrhu� byly� 104� hlasy,� proti�

54�států�a�29�zemí�se�zdrželo�hlasování.�Na� jaře� roku�2008�byly�ve�48�zemích�provedeny�obecné�

demarše�upozorňující�na�otázku�trestu�smrti.�

�

V�prosinci�roku�2007�byly�přijaty�nové�obecné�pokyny�týkající�se�práv�dítěte.�Poté�se�EU�v�úzké�

spolupráci�s�fondem�UNICEF�a�nevládními�organizacemi�pustila�do�přípravy�konkrétně�navržených�

strategií� pro� deset� prioritních� zemí.� Tento� přístup� by�měl� vést� k� lepšímu� uplatňování� uvedených�

obecných�zásad.�

�

Dialog�se�třetími�zeměmi�

�

Zavedení� dialogů� o� lidských� právech� se� třetími� zeměmi� je� klíčovým� prvkem� politiky� EU� na�

podporu� dodržování� lidských� práv� na� celém� světě.� EU� v� současné� době� vede� zhruba� třicet�

dialogů�s�odborníky�v�hlavních�městech�nebo�na�místní�úrovni�a�přibližně�deset�nových�dialogů�se�

připravuje.��

�

Obecné�zásady�z�roku�2001�týkající�se�dialogů�stanoví�rámec�pro�dialogy�o�lidských�právech�se�

třetími�zeměmi.�V�roce�2004�byly�nahrazeny�sdělením�Politického�a�bezpečnostního�výboru�o�jejich�

uplatňování.�Tento�komplexní�pracovní�rámec�nebrání�tomu,�aby�konkrétní�prvky�každého�dialogu�

byly� pružně� a� pragmaticky� uzpůsobeny�místním� podmínkám.�Ať� je� přijat� jakýkoli� formát,� cílem�

všech�těchto�dialogů�je�upozornit�dotčené�třetí�země�na�otázku�lidských�práv�za�účelem�projednání�

možností�nápravy�situace�na�místě.�
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Relevance� tohoto�nástroje�při�prosazování� lidských�práv�ve� světě�vzbudila�mezi� třetími�zeměmi�

opravdový�zájem�o�dialog�o�lidských�právech,�jak�je�patrné�ze�zvýšeného�počtu�těchto�dialogů�za�

poslední� rok.�Další�dialogy�se�plánují� s�pěti� středoasijskými�státy�a�zeměmi�Kavkazu.�Ve�sdělení�

přijatém� v� únoru� roku� 2008� Politický� a� bezpečnostní� výbor� uvítal� pokrok� ve� vývoji� dialogů�

zaměřených�na�lidská�práva,�které�dostatečně�dokládají�úspěch�činnosti�EU�v�této�oblasti.�Sdělení�

rovněž�uvedlo,�že�EU�potřebuje�zajistit�provázanost�mezi�různými�dialogy�a�kapacitu,�aby�mohla�

reagovat�na�žádosti�třetích�zemí.�

�

Tento� projekt� vedený�EU�vyžaduje� rovněž� ochotu�diskutovat� v� rámci�EU�o� otázkách� lidských�

práv,�na�které�v�rámci�dialogů�upozorňují�třetí�země�stále�častěji.�EU�musí�proto�nadále�zajišťovat�

vnitřní� i� vnější� provázanost� svých� činností� v� oblasti� lidských� práv� tím,� že� bude� na� svém� území�

nadále�zkoumat�způsoby�provádění�základních�hodnot.�

�

Konzultace�a�činnost�na�mezinárodních�fórech�

�

Z�hlediska�výsledků�lze�činnost�Evropské�unie�v�rámci�Třetího�výboru�na�62.�zasedání�Valného�

shromáždění� Organizace� spojených� národů� hodnotit� jako� velmi� úspěšnou.� EU� nadále� aktivně�

spolupracovala�se�Třetím�výborem�Valného�shromáždění�OSN,�v�rámci�něhož�zachovala�společný�

postoj� u� všech� hlasování� o� rezolucích.� Konkrétní� výsledky� lze� považovat� za� vcelku� plodné.�

Například�po�deklaraci�o�trestu�smrti,�kterou�v�roce�2007�podepsalo�95�členských�států�OSN,�a�po�

celosvětové� kampani� demarší� na� podporu� návrhu� rezoluce� na� toto� téma� zajistila� EU� v� čele�

nadregionální� aliance,� že� byla� poprvé� přijata� rezoluce� vyzývající� k� zavedení� všeobecného�

moratoria� na� provádění� trestu� smrti.� Přijetí� této� rezoluce� je� navzdory� neoblomnému� odporu�

některých� zemí,� které� jej� chtějí� zachovat,� skutečným�milníkem� na� cestě� k� všeobecnému� zrušení�

trestu�smrti.�
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V� prvním� pololetí� � druhého� roku� existence�Rady� pro� lidská� práva� vedly� institucionální� otázky�

k�podstatným�změnám.�EU�byla�intenzivně�zapojena�zejména�do�přijímání�mechanismů�a�pravidel�

fungování�Rady� (včetně� všeobecného�pravidelného� přezkumu)� a� dokázala� zachovat� nejdůležitější�

prvky:�zvláštní�postupy�týkající�se�jednotlivých�zemí�(kromě�Kuby�a�Běloruska)�a�účast�nevládních�

organizací.�Ačkoli�diskuse�o�základních�otázkách�byly�výrazně�polarizované�a�přidělení�míst�nebylo�

ve� prospěch� EU,� uhájila� Evropská� unie� všeobecnou� platnost� lidských� práv� proti� relativistickému�

pojetí�některých�států.�Na�8.�zasedání�Rady�pro�lidská�práva�umožnil�pevný�a�jednotný�postoj�EU�

zajistit,�aby�byla�bez�hlasování�přijata�rezoluce�o�Myanmaru.�EU�se�dařilo�upozorňovat�na�situaci�

v�jednotlivých� zemích� díky� tomu,� že� využívala� všech� příslušných� částí� programu,� jako� jsou�

interaktivní� dialogy,� tematické� diskuse� a� obecná� prohlášení,� a� tento� přístup� bude� uplatňovat�

i�nadále.� Je� důležité,� aby� mezinárodní� společenství� přispělo� k� účinnému� a� důvěryhodnému�

fungování�Rady�pro�lidská�práva.�EU�bude�v�rámci�tohoto�úsilí�nadále�příslušet�klíčová�úloha.�

�

V� dubnu� roku� 2008� byl� zaveden� všeobecný� pravidelný� přezkum,� inovativní� mechanismus�

poskytující� každé� čtyři� roky� automatické� vzájemné� hodnocení� stavu� lidských� práv� v� každém�

členském� státě�OSN.� První� dvě� kola� přezkumu,� která� proběhla� v� dubnu� a� květnu� roku� 2008,� lze�

hodnotit�poměrně�kladně,�přičemž�členské�státy�EU�se�aktivně�zapojily�do�interaktivního�dialogu.�

Možnostem�všeobecného�pravidelného�přezkumu,�pokud�jde�o�získání�objektivního�přehledu�situací�

v� jednotlivých� zemích,� však� bude� nadále� nutné� věnovat� péči,� pozornost� a� vážnost.� Již� byly�

zaznamenány�pokusy�o�oslabení�tohoto�procesu,�EU�jim�však�důsledně�čelí.�
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EU�nadále�zvažuje,�jakými�způsoby�zvýšit�účinnost�svých�činností�na�vícestranných�fórech.�EU�

se�nadále�snažila�hledat�možná�řešení�otázky,�jak�předkládat�svá�stanoviska�radě,�a�při�předkládání�

dohodnutých� společných� postojů� EU� prostřednictvím� předsednictví� se� nadále� vyjadřovala�

„mnohostí� hlasů“,� čímž�posílila�pádnost� svých� sdělení.�EU� rovněž�nadále� zastávala�konstruktivní�

přístup�otevřený�dialogu�a�jednání�se�zeměmi�z�odlišných�regionálních�skupin,� třebaže�uznává,�že�

v�této� oblasti� by� mohlo� být� vykonáno� více.� Rovněž� zvyk,� kterým� je� přizvat� příslušné� nevládní�

organizace� k� účasti� na� setkání� odborníků� v� oblasti� lidských� práv� ze� zemí�EUV27� konanými� před�

zasedáními� Rady� pro� lidská� práva,� v� jejich� průběhu� i� v� návaznosti� na� ně,� se� ukázal� být� velmi�

přínosný�jak�pro�nevládní�organizace,�tak�pro�EU.�

�

Do� budoucna� je� zapotřebí,� aby� se� EU� více� soustředila� na� plánování� svých� iniciativ� s� větším�

předstihem,�aby�si�přesněji�stanovila�priority�pro�zásahy,�zintenzivnila�kontakty�se�třetími�zeměmi,�

do� větší� míry� sdílela� závazky� s� dalšími� stejně� smýšlejícími� zeměmi� a� napomohla� racionalizaci�

používání� rezolucí� na� různých� fórech.� Síla� EU� jakožto� aktéra� v� orgánech� OSN� je� založena� na�

jednotě�jejích�členských�států�a�je�důležité�co�nejlépe�využívat�společné�zdroje.�

8.� ZÁVĚRY�

�

Tato�10.�výroční�zpráva�o�lidských�právech�dokládá�význam,�jaký�Evropská�unie�přisuzuje�lidským�

právům,� demokracii� a� řádné� správě� věcí� veřejných� při� vedení� své� zahraniční� politiky.� Podpora�

a�dodržování�lidských�práv�jsou�podstatné�pro�rozvoj,�mír�a�bezpečnost�ve�světě.�

�

Počet� činností� EU� v� oblasti� lidských� práv� v� minulém� roce� plynule� narůstal� spolu� s� rostoucím�

počtem�dialogů�o�lidských�právech,�rozšiřující�se�škálou�otázek�projednávaných�v�rámci�Pracovní�

skupiny�pro�lidská�práva�a�se�zaváděním�nových�mechanismů�v�Radě�pro�lidská�práva.�
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Ačkoli�EU�dosáhla�nepopiratelných�úspěchů�(např.�rezoluce�Valného�shromáždění�OSN�vyzývající�

k�moratoriu�na�trest�smrti),�čekají�ji�nové�úkoly:��

�

•� V� letošním� roce� 60.� výročí�Všeobecné� deklarace� lidských� práv� je� všeobecná� platnost�

lidských� práv� více� než� kdy� předtím� zpochybňována� těmi,� kdo� se� na� základě� tradic,�

náboženství,�kulturního�zaměření�či�historické�zkušenosti�kloní�k�relativismu.��

�

•� V�době,�kdy�se�od�Evropské�unie�stále�více�očekává,�že�se�bude�zodpovídat�za�situaci�v�

oblasti� lidských�práv�na� svém�území,�musí� jít�příkladem.�Je� to�otázka� jak�důslednosti,�

tak�i�důvěryhodnosti�na�mezinárodní�scéně.��

�

•� Klíčem�k�zajištění�důslednosti�je�začlenění�lidských�práv�do�všech�vnitřních�i�vnějších�

politik� EU.� Rozhodující� význam� má� v� tomto� ohledu� činnost� osobní� zástupkyně�

vysokého� představitele� pro� společnou� zahraniční� a� bezpečnostní� politiku� Riiny�

Kionkové.� Ta� bude� nadále� informovat� geografické� a� tematické� pracovní� skupiny�

o�otázkách�lidských�práv.�Lidská�práva�je�rovněž�třeba�více�zohledňovat�v�rámci�operací�

evropské� bezpečnostní� a� obranné� politiky� a� ve� všech� dalších� příslušných� evropských�

politikách�i�v�obchodních�dohodách.�

�

•� Nyní,� když� byla� zřízena� Rada� pro� lidská� práva� a� její� poradní� výbor� a� když� byla�

definována�hlavní�pravidla� jejich� fungování,�musí� se�EU�snažit� nadále� zajistit,� aby� se�

prosadily�jako�účinné�a�důvěryhodné�nástroje.��

�

Za�účelem�splnění�těchto�úkolů�bude�EU,�která�má�v�Radě�pro�lidská�práva�menšinové�postavení,�

muset�odolat�pokušení�zůstat�osamocena�a�bude�se�muset�snažit�vést�dialog�překonávající�regionální�

rozdělení.�Vynasnaží� se�vyvíjet� nové�nadnárodní� iniciativy� a�prohlubovat� spolupráci� s� občanskou�

společností,� a� zejména� s� obránci� lidských� práv.� Jen� tak� se� Evropská� unie� dokáže� plně� prosadit�

v�diskusích�a�sehrát�roli�patřičnou�v�prosazování�a�obraně�lidských�práv�ve�světě.�

�
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PŘÍLOHA�I�

�

Přehled�dialogů�a�konzultací�o�lidských�právech:�období�od�1.�července�2007�do�

30.�června�2008�

�

1.� Projects�selected�through�Global�Calls�for�Proposals1�

�

Organisation� Project�Title� Country� Max.�EC�

contribution�
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1� This�list�does�not�include�sensitive�projects�which�will�not�be�published�for�security�reasons.�
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2.� Country�Calls�for�Proposals�

�

CountryVbased� support� schemes,� CBSS,� are� being� concluded� for� the� following� 72� countries:�

Afghanistan,� Albania,� Algeria,� Angola,� Argentina,� Armenia,� Azerbaijan,� Bangladesh,� Belarus,�

Bolivia,� Bosnia� Herzegovina,� Brazil,� Burundi,� Cambodia,� Chile,� Colombia,� Costa� Rica,� Croatia,�

Cuba,�DRC,�Ecuador,�Egypt,�Ethiopia,�Fiji,�fYRoM,�Georgia,�Guatemala,�Guyana,�Haiti,�Honduras,�

Indonesia,� Israel,� Jordan,�Kazakhstan,�Kosovo,� Kyrgyzstan,� Laos,� Lebanon,�Mauritania,�Mexico,�

Moldova,� Montenegro,� Morocco,� Mozambique,� Nepal,� Nicaragua,� Nigeria,� Pakistan,� Panama,�

Papua�New�Guinea,� Paraguay,� Peru,� Philippines,�RCA,�Russia,�Rwanda,�Salvador,� Serbia,� Sierra�

Leone,� Solomon� Islands,� Sri� Lanka,� Sudan,� Tajikistan,� Turkey,� Uganda,� Ukraine,� Uruguay,�

Venezuela,�Vietnam,�West�Bank�and�Gaza,�Yemen,�Zimbabwe.�
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1.� Funding/projects�selected�without�Calls�for�Proposals1�

�

Organisation� Project�Title� Country� Max.�EC�

contribution�
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PŘÍLOHA�II�

�

EU/I�TER�ATIO�AL�DAYS�I��THE�FIELD�OF�HUMA��RIGHTS�

�

DATE� DAY�

6�February� International�Day�of�Zero�Tolerance�against�Female�Genital�Mutilation�

8�March� International�Women's�Day�

21�March� International�Day�for�the�Elimination�of�Racial�Discrimination�

8�April� International�Roma�Day�

3�May� World�Press�Freedom�Day�

17�May� International�Day�against�Homophobia�

18�October� EU�Day�against�Trafficking�in�Human�Beings�

20�June� World�Refugee�Day�

26�June� International�Day�in�Support�of�Victims�of�Torture�

9�August� International�Day�of�the�World's�Indigenous�People�

10�October� World�Day�Against�the�Death�Penalty�

20�November� Universal�Children's�Day�

25�November� International�Day�for�the�Elimination�of�Violence�against�Women�

3�December� International�Day/EU�Day�of�Disabled�People�

10�December� Human�Rights�Day�

�

�

�
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PŘÍLOHA�III�

�

Další�informace�o�politice�EU�v�oblasti�lidských�práv�se�nacházejí�na�adresách:�

�

http://www.consilium.europa.eu/humanVrights�

http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/intro/index.htm�

http///www.europarl.europa.eu/comparl/human_rights/�

�

Jak� bylo� uvedeno� v� této� zprávě,� existuje� řada� mezinárodních� organizací,� které� se� věnují� práci�

v�oblasti�lidských�práv.�Podrobnější�informace�o�jejich�činnosti�v�této�oblasti�jsou�uvedeny�na�jejich�

internetových�stránkách:�

�

Organizace�spojených�národů;�http://www.un.org�

Mezinárodní�organizace�práce;�http://www.ilo.org/global/langVVen/index.htm�

Úřad�vysoké�komisařky�OSN�pro�lidská�práva;�http://www.ohchr.org�

Mezinárodní�trestní�soud;�http://www.iccVcpi.int�

Rada�Evropy;�http://www.coe.int�

Evropský�soud�pro�lidská�práva;�http://www.echr.coe.int/echr�

Organizace�pro�bezpečnost�a�spolupráci�v�Evropě;�http://www.osce.org�

Africká�unie;�http://www.africaVunion.org�

Organizace�amerických�států;�http://www.oas.org�

�

Existuje� řada� mezinárodních� nevládních� organizací,� které� na� svých� internetových� stránkách�

poskytují�množství�informací�o�otázkách�lidských�práv�na�celém�světě,�například:�

�

Amnesty�International;�http://www.amnesty.org�

Human�Rights�Watch;�http://www.hrw.org�

Mezinárodní�federace�pro�lidská�práva;�http://www.fidh.org�

Mezinárodní�výbor�Červeného�kříže;�http://www.icrc.org�

�

________________�
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SEZ�AM�ZKRATEK�

�

ACHPR� African�Commission�on�Human�and�Peoples�Rights�
ACP� African,�Caribbean�and�Pacific�
AIHRC� Afghanistan�Independent�Human�Rights�Commission��
ALDE� Alliance�of�Liberals�and�Democrats�for�Europe�
AMIS� African�Union�Mission�in�the�Darfur�region�of�Sudan�
ANP� Afghan�National�Police��
ASEAN� Association�of�Southeast�Asian�Nations�
ASEF� Asia�Europe�Foundation�
ASEM� AsiaVEurope�Meeting�
AT� Austria�
AU� African�Union�
BiH� Bosnia�and�Herzegovina�
CAAC� Children�affected�by�armed�conflict��
CARDS� Programme�of�Community�assistance�for�reconstruction,�development�and�

stabilisation�
CBM� ConfidenceVbuilding�measures�
CBSS� CountryVBased�Support�Schemes�
CEAS� Common�European�Asylum�System�
CEDAW� Committee�on�the�Elimination�of�Discrimination�against�Women�
CFSP� Common�Foreign�Security�Policy�
CICIG� International�Commission�against�Impunity�in�Guatemala�
CMI� Crisis�Management�Initiative�
COAFR� EU�Council's�Working�Party�on�Africa�
COASI� EU�Council's�Working�Party�on�AsiaVOceania�
CoE� Council�of�Europe�
COEST� EU�Council's�Working�Party�on�Eastern�Europe�and�Central�Asia�
COHOM� Council�Human�Rights�Working�Party�
CONOPS� Concept�of�operations�
COTER� EU�Council's�Working�Party�on�terrorism�
CPA� Comprehensive�Peace�Agreement�
CPT� European�Committee�for�the�Prevention�of�Torture�
CSP� Comprehensive�Status�Proposal�
CSR� Corporate�Social�Responsibility�
DCCA� Development�and�Cooperation�in�Central�Asia�
DCI� Development�Cooperation�Instrument�
DDPA� Durban�Declaration�and�Programme�of�Action�
DDR� disarmament,�demobilization�and�reintegration�
DK� Denmark�
DPRK� Democratic�People's�Republic�of�Korea�
DRC� Democratic�Republic�of�the�Congo�
DRC� Durban�Review�Conference�
EC� European�Commission�
ECCC� Extraordinary�Chambers�in�the�Constitutional�Court�of�Cambodia�
ECHR� European�Court�of�Human�Rights�
ECOSOC� Economic�and�Social�Council�
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ECRI� European�Commission�against�Racism�and�Intolerance�
EE� Estonia�
EEG� Eastern�European�Group�
EFA� European�Free�Alliance,�European�Parliament�political�group�
EIDHR� European�Instrument�for�Democracy�and�Human�Rights�
EIUC� European�Inter�University�Centre�for�Human�Rights�and�Democratisation�
ELIAMEP� Hellenic�Foundation�for�European�and�Foreign�Policy�
ENP� European�Neighbourhood�Policy�
ENPI� European�Neighbourhood�and�Partnership�Instrument�
EOM� Election�Observation�Mission�
EP� European�Parliament�
EPAs� Economic�Partnership�Agreements�
EPD� Enhanced�Permanent�Dialogue�
EPLO� European�Peacebuilding�Liaison�Office�
ESDP� European�Security�and�Defence�Policy�
EU� European�Union�
EUBAM� European�Union�Border�Assistance�Mission�to�Moldova�and�Ukraine�
EUFOR� European�Military�Force�
EUFOR�Tchad/RCA� Bridging�military�operation�in�Eastern�Chad�and�North�Eastern�Central�

African�Republic��
EUJUST�LEX� Integrated�Rule�of�Law�Mission�for�Iraq��
EULEX�Kosovo� European�Union�Rule�of�Law�Mission�in�Kosovo�
EUPM� European�Union�Police�Mission�
EUPOL�Afghanistan� EU�Police�mission�in�Afghanistan�
EUPOL�COPPS� European�Union�Police�Mission�for�the�Palestinian�Territories��
EUPOL�RD�Congo� European�Union�Police�Mission�in�the�Democratic�Republic�of�Congo�
EUPT�Kosovo� EU�Planning�Team�Kosovo�
EUR� Euro�
EUSEC�RD�Congo� EU�mission�to�provide�advice�and�assistance�for�security�sector�reform�in�

the�Democratic�Republic�of�Congo�
EUSR� EU�Special�Representative�
FAO� Food�and�Agriculture�Organisation�
FDLR� Forces�démocratiques�de�libération�du�Rwanda�
FIDH� Fédération�Internationale�des�Droits�de�l'Homme�
FR� France�
FRA� Fundamental�Rights�Agency�
FRIDE� Fundación�para�las�Relaciones�Internacionales�y�el�Diálogo�Exterior�
FYROM� former�Yugoslav�Republic�of�Macedonia�
GAERC� General�Affairs�and�External�Relations�Council�
GFMD� Global�Forum�on�International�Migration�and�Development�
GRULAC� Group�of�Latin�American�and�Caribbean�countries�
GRULAC� Group�of�Latin�America�and�Caribbean�Countries�
GSP� EU's�Generalised�System�of�Preferences�
GSP+� Special�Incentive�Arrangement�for�Sustainable�Development�and�Good�

Governance�
GSPC� Salafist�Group�for�Preaching�and�Combat�
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HDIM� Human�Dimension�Implementation�Meeting�
HoMs� Heads�of�Mission�
HQ� Headquarters�
HRC� Human�Rights�Council�
HRDs� Human�Rights�Defenders�
IA� International�Alert�
ICC� International�Criminal�Court�
ICCPR� International�Covenant�on�Civil�and�Political�Rights�
ICESCR� International�Covenant�on�Economic,�Social�and�Cultural�Rights�
ICTJ� International�Center�for�Transitional�Justice�
ICTY� International�Criminal�Tribunal�for�the�former�Yugoslavia�
IDPS� Institut�de�Développement�de�Produits�de�Santé�
IER� Fairness�and�Reconciliation�Commission�
IfP� Initiative�for�Peace�building�
IHL� International�humanitarian�law�
IIGEP� Independent�International�Group�of�Eminent�Persons�
ILO� International�Labour�Organisation�
IOM� International�Organisation�for�Migration�
IPA� Instrument�on�PreVAccession�Assistance�
IPA� Instrument�on�PreVAccession�Assistance�
IT� Italy�
IWGIA� International�Work�Group�for�Indigenous�Affairs�
JMA� Joint�Military�Affairs�
JPA� Joint�Parliamentary�Assembly�
JPL� Justice�and�Peace�Law�
LAC� Latin�American�and�Caribbean�countries�
LIBE� Committee�on�Civil�Liberties,�Justice�and�Home�Affairs�
LRA� Lord's�Resistance�Army�
LTTE� Liberation�Tigers�of�Tamil�Eelam�
MDC� Movement�for�Democratic�Change�
MDG� Millennium�Development�Goal�
MEP� Member�of�the�European�Parliament�
Mercosur� Common�market�of�the�south��
MINUSTAH� Mission�des�Nations�Unies�pour�la�stabilisation�en�Haiti�
MLC� Mouvement�de�Libération�du�Congo�
MoI� Ministry�of�the�Interior�
NATO� North�Atlantic�Treaty�Organization�
NCCM� National�Council�for�Childhood�and�Motherhood�
NCHR� National�Council�for�Human�Rights�
NGOs� NonVgovernmental�organisations�
NL� Netherlands�
ODIHR� Office�for�Democratic�Institutions�and�Human�Rights�
OECD� Organisation�for�Economic�CoVoperation�and�Development�
OJ� Official�Journal�of�the�European�Union�
OP� Optional�Protocol�
OPCAT� Optional�Protocol�to�the�International�Convention�against�Torture�and�

Other�Cruel,�Inhuman�or�Degrading�Treatment�or�Punishment�
OSCE� Organisation�for�Security�and�Cooperation�in�Europe�
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PACE� Parliamentary�Assembly�of�the�Council�of�Europe�
PCP� Palestinian�Civil�Police��
PDCI� Partners�for�Democratic�Change�International�
PHARE� Programme�of�Community�aid�to�the�countries�of�Central�and�Eastern�

Europe�
PSC� Political�and�Security�Committee�
RCP� Rafah�Crossing�Point��
RPM� Reform�Process�Monitoring�
RRI� Review,�rationalisation�and�improvement�
SA� Stabilisation�and�Association�
SAA� Stabilisation�and�Association�Agreement�
SADC� Southern�African�Development�Community�
SAp� Stabilisation�and�Association�process�
SE� Sweden�
SG/HR� Secretary�General/High�Representative�for�the�Common�Foreign�and�

Security�Policy�
SPS� Milosevic's�former�Socialist�party�
SSR� Security�sector�reform��
STM� SAp�Tracking�Mechanism�
SuR� State�under�Review�
SW� Saferworld�
TAIEX� Technical�Assistance�and�Information�Exchange�
TEU� Treaty�of�European�Union�
UK� United�Kingdom�
UN� United�Nations�
UNAMA� United�Nations�Assistance�Mission�in�Afghanistan�
UNAMID� UN/AU�Hybrid�Operation�in�Darfur�
UNDP� United�Nations�Development�Programme�
UNDP� United�Nations�Development�Programme�
UNESCO� United�Nations�Educational,�Scientific�and�Cultural�Organization�
UNGA� United�Nations�General�Assembly��
UNHCR� United�Nations�High�Commissioner�for�Refugees�
UNHRC� UN�Human�Rights�Council�
UNICEF� United�Nations�Children's�Fund�
UNODC� United�Nations�Office�on�Drugs�and�Crime�
UNPFII� UN�Permanent�Forum�on�Indigenous�Issues�
UNSC� United�Nations�Security�Council�
UNSCR� United�Nations�Security�Council�Resolution�
UNSG� United�Nations�SecretaryVGeneral�
UNSRSG� Special�Representative�of�the�UN�Secretary�General�
UPR� Universal�Periodic�Review��
US� United�States�
WEOG� Western�European�and�Others�Group�
WG� Working�Group�
WTO� World�Trade�Organisation�
ZANUVPF� Zimbabwe�African�National�Union�–�Patriotic�Front�
�

�
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(TEXT�NA�ZADNÍ�STRANU)�

�

�

�

Tato� 10.� výroční� zpráva� EU� o� lidských� právech� zahrnuje� opatření� a� politiky,� které� EU� provedla�

v�období� od� 1.� července� 2007� a� 30.� června� 2008� za� účelem� dosažení� svých� cílů� na� podporu�

celosvětového� dodržování� lidských� práv� a� základních� svobod.� Tato� zpráva� neposkytuje�

vyčerpávající�přehled,�zdůrazňuje�však�otázky�v�oblasti�lidských�práv,�které�vzbuzují�obavy,�jakož�

i�kroky�pro�jejich�řešení,�které�EU�podnikla�v�rámci�i�mimo�rámec�Unie.�

�

�

�

________________�
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