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1. V návaznosti na dohodu dosaženou v rámci Pracovní skupiny pro lidská práva dne 

12. dubna 2010 schválil Politický a bezpečnostní výbor dne 20. dubna 2010 zprávu nazvanou 

„Lidská práva a demokracie ve světě: zpráva o činnosti EU – období od července roku 2008 

do prosince roku 2009“, která je uvedena v příloze.

2. COREPER se vyzývá, aby se dohodl na znění, které bude zasláno Radě k přijetí na jejím 

zasedání dne 10. května 2010.
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Příloha: Právní akty přijaté v období od července roku 2008 do prosince roku 2009.

Seznam zkratek
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Předmluva

Od vydání své první zprávy o lidských právech v roce 1999 urazila Evropská unie dlouhou 

cestu. Tehdy si EU stanovila za cíl „zajistit, aby v rámci Unie byly k dispozici všechny 

odpovídající prostředky, včetně případného vydávání výroční zprávy EU o lidských právech“. 

Tato zpráva podává přehled široké škály našich aktivit v této oblasti. 

Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost přechází EU do další fáze svého vývoje. Tento 

okamžik je vhodnou příležitostí k bilancování. Poté, co jsme vynaložili mnoho času a energie 

na přemýšlení o způsobu naší práce, je důležité, abychom se znovu zamysleli nad jejím 

účelem. Občané celé Evropy se vyjadřují jasně. Přejí si, aby EU dělala více pro podporu 

a ochranu lidských práv na celém světě. Jsem přesvědčena, že ukážeme-li, co děláme, 

a budeme-li na světové scéně vystupovat jednotně, dokážeme tato očekávání splnit.

Myšlenka na vypracování zprávy EU o lidských právech vzešla původně z oslav Všeobecné 

deklarace lidských práv. V dobách nejistoty si možná rádi připomeneme, že jsou věci, které 

platí pro všechny, a že každému z nás přináleží úloha při zajišťování toho, aby všichni lidé 

mohli uplatňovat svá lidská práva. 

Catherine Ashtonová

vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

místopředsedkyně Evropské komise
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1. Přehled

Závazek k prosazování lidských práv a demokracie je základem EU. Cílem této zprávy je vysvětlit, 

jak je tento závazek prakticky uskutečňován a proč je důležitý.

Tato zpráva se výjimečně týká osmnáctiměsíčního období od července roku 2008 do prosince 

roku 2009. Účelem tohoto postupu je umožnit, aby se všechny následující zprávy týkaly pouze 

příslušného předchozího kalendářního roku.

Proč EU vynakládá tolik úsilí na podporu lidských práv?

Platí-li tvrzení, že to, kým jsme, je dáno našimi hodnotami a zásadami, je identita EU jasná:

„Unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, 

právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin. Tyto hodnoty jsou 

společné členským státům žijícím ve společnosti, která se vyznačuje pluralismem, 

nepřípustností diskriminace, tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností mezi muži 

a ženami.“ (článek 2 Smlouvy o Evropské unii)

Kromě toho má EU za úkol prosazovat tytéž hodnoty i ve svých vnějších vztazích:

„Činnost Unie na mezinárodní scéně spočívá na zásadách, které se uplatnily při jejím 

založení, jejím rozvoji a jejím rozšiřování a které hodlá podporovat v ostatním světě:

demokracie, právní stát, univerzálnost a nedělitelnost lidských práv a základních svobod, úcta 

k lidské důstojnosti, zásady rovnosti a solidarity a dodržování zásad Charty Organizace 

spojených národů a mezinárodního práva.“ (článek 21 Smlouvy o Evropské unii)

Tato slova je někdy možné považovat za samozřejmá, tvoří však základ veškeré naší činnosti.

Je toho bohužel třeba vykonat velmi mnoho. Po celém světě je lidem nespravedlivě upírána 

možnost prožít svůj život plnohodnotným způsobem. Důvodem této skutečnosti může být politický 

útlak (věznění studentů či novinářů, rušení webových stránek, atd.), nebo okolnosti, které se nedají 

ovlivnit (konflikty, chudoba či izolovanost). EU sama o sobě chod světa změnit nemůže, je však 

odhodlána plnit svou úlohu s přihlédnutím ke své velikosti, bohatství, historii a zeměpisné poloze.
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Takovýto přístup je v neposlední řadě i v našem vlastním zájmu. O globalizaci a vzájemné 

závislosti se dnes možná hovoří velmi často, i nadále však platí, že

„nejlepšími způsoby posílení mezinárodního řádu jsou šíření řádné správy věcí veřejných, 

podpora sociálních a politických reforem, řešení korupce a zneužívání pravomoci, zavádění 

právního státu a ochrana lidských práv.“ (Evropská bezpečnostní strategie, přijatá 

v roce 2003, revidovaná v roce 2008)

V rámci EU

Tato zpráva je zaměřena na lidská práva a demokracii ve světě, za hranicemi EU. V rámci úvah 

o této otázce je užitečné chápat, jakým způsobem EU zajišťuje soudržnost a soulad svých vnitřních 

a vnějších politik.

Hlavní odpovědnost za zajišťování práv občanů přirozeně náleží členským státům EU. Všechny 

členské státy EU mají silné, nezávislé soudnictví a všechny jsou smluvními stranami Evropské 

úmluvy o lidských právech. Právě toto bohatství ústavních tradic jednotlivých členských států 

pomáhalo Evropskou unii od jejího založeníutvářet.

V této souvislosti je cílem EU „podporovat mír, své hodnoty a blahobyt svých obyvatel“ (článek 3, 

Smlouva o Evropské unii). Součástí úsilí o zajištění tolerance, lidské důstojnosti a nediskriminace 

atd. jsou neustálé inovace v politických oblastech, jako je spravedlnost, zaměstnanost, sociální věci 

a migrace.

Agentura pro základní práva se sídlem ve Vídni poskytuje Evropské unii pomoc a odborné znalosti, 

které přispívají k utváření politiky. Ochrana je dále zajišťována „Listinou základních práv“ 

Evropské unie, která je nyní právně závazná. Příslušnou úlohu v této oblasti plní rovněž 

místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za spravedlnost, základní práva a občanství.

V Lisabonské smlouvě bylo navíc stanoveno, že k Evropské úmluvě o lidských právech by měla 

přistoupit i samotná EU (která má nyní právní subjektivitu) a již byly v tomto směru zahájeny 

příslušné kroky. Osoby, které se domnívají, že EU porušila jejich práva, budou mít v budoucnu 

možnost podat žalobu k Evropskému soudu pro lidská práva se sídlem ve Štrasburku.
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Lisabonská smlouva představuje rovněž spolehlivou záruku proti rozsáhlejšímu porušování práv.

Existuje-li zřejmé nebezpečí, že některý členský stát závažně poruší (výše uvedené) hodnoty EU, 

může Rada podle článku 7 Smlouvy o Evropské unii rozhodnout, že určitá práva dotyčného státu, 

včetně jeho hlasovacích práv v Radě, budou pozastavena.

Souhrnně řečeno, Evropská unie své odhodlání dostát svým závazkům míní velice vážně. Splnění 

těchto závazků má klíčový význam z hlediska důvěryhodnosti EU na celosvětové scéně. EU je 

v rostoucí míře bedlivě sledována jinými aktéry, kteří zkoumají její činnost v oblasti lidských práv.

Jedním z charakteristických rysů EU je však to, že je otevřená kritice a vítá svobodnou diskusi, což 

přispívá k zajištění toho, aby veřejné orgány byly i nadále odpovědné občanům, jimž slouží.

EU a její sousední země

Politika EU vůči sousedním zemím je dlouhodobě vedena snahou odstraňovat překážky a šířit 

přínos evropské integrace, a to i v oblasti lidských práv.

Nejúčinnějším nástrojem podpory a prosazování lidských práv v Evropě je zřejmě politika rozšíření 

EU. Podmínkou přistoupení k EU je přijetí evropského práva („acquis“) a splnění „kodaňských 

kritérií“ spočívajících v zajištění „stabilních institucí, které zaručují demokracii, právní stát, lidská 

práva, respektování a ochranu menšin“. Evropská komise každoročně připravuje zprávy o pokroku 

týkající se kandidátských a potenciálních kandidátských zemí, které se zabývají situací v oblasti 

lidských práv v těchto zemích a poukazují na oblasti vyžadující zlepšení.

Na dalších 16 sousedních zemí se vztahuje evropská politika sousedství, v jejímž rámci je rozvoj 

vztahů provázán se závazkem k respektování společných hodnot (demokracie a lidských práv, 

právního státu, řádné správy věcí veřejných, zásad tržní ekonomiky a udržitelného rozvoje). Ve 

vzájemně dohodnutých akčních plánech je stanoven program reforem obsahující krátkodobé 

a střednědobé priority. Evropská komise tyto akční plány monitoruje a současně poskytuje finanční 

a technickou podporu s cílem zlepšit jejich realizaci.
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EU provádí svou činnost rovněž prostřednictvím iniciativ zaměřených na potřeby určitých regionů:

· Unie pro Středomoří, založená dne 13. července 2008 v Paříži, se hlásí k „plnému dodržování 

demokratických zásad, lidských práv a základních svobod“.

· Východní partnerství, které vzniklo dne 7. května 2009 v Praze, je založeno na „respektování 

zásad mezinárodního práva a základních hodnot“.

· Deklarovaným cílem černomořské synergie, založené dne 14. února 2008 v Kyjevě, je „posílit 

demokracii a dodržování lidských práv a podporovat občanskou společnost“.

EU je dlouhodobým partnerem Rady Evropy jakožto předního subjektu, který stanoví standardy pro 

evropský kontinent. Prvořadým cílem této organizace se sídlem ve Štrasburku je vytvořit v celé 

Evropě společný demokratický a právní prostor zajišťující dodržování jejích základních hodnot:

lidských práv, demokracie a právního státu. Mezi úředníky EU a generálním tajemníkem Rady 

Evropy probíhají pravidelná jednání. EU financuje rovněž různé činnosti a programy Rady Evropy, 

např. činnost komisaře Rady Evropy pro lidská práva v návaznosti na konflikt v Gruzii, k němuž 

došlo v roce 2008.

OBSE (Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě) hraje významnou úlohu při dohledu nad 

volbami v Evropě. Tento dohled vykonává prostřednictvím svého úřadu ODIHR (Úřad pro 

demokratické instituce a lidská práva) se sídlem ve Varšavě. EU je odhodlána zajišťovat nezávislost 

úřadu ODIHR a poskytuje mu finanční pomoc určenou na monitorování voleb a vytváření 

vnitrostátních volebních orgánů a institucí zabývajících se lidskými právy. EU vede s OBSE 

pravidelný dialog, jehož součástí byly v roce 2009 mimo jiné i dvě zasedání na ministerské úrovni.

EU a její partneři

Politický dialog patří mezi důležité způsoby podpory dodržování lidských práv v celosvětovém 

měřítku. Vzhledem k neustále sílící multipolární povaze světového dění provádí EU stále větší 

počet konzultací se třetími zeměmi týkajících se všech otázek včetně lidských práv.
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Otázka lidských práv může být předmětem jednání na všech schůzkách EU se třetími zeměmi.

S některými partnery navíc došlo k postupnému rozvinutí dialogů specificky zaměřených na lidská 

práva. Tyto dialogy mají různou podobu, avšak jejich cílem je vždy zlepšení výsledků a sdílení 

informací. V obecných zásadách EU pro dialogy o lidských právech jsou uvedeny osvědčené 

postupy stanovené na základě zkušeností získaných během uplynulých patnácti let. Jedním 

z hlavních pilířů dialogů EU je zapojení zástupců občanské společnosti. EU své dialogy o lidských 

právech průběžně hodnotí, a to zejména ty, které probíhají již několik let.

Doložka o lidských právech je považována za „základní prvek“ dohod EU s více než 120 zeměmi.

Cílem této doložky je provázat otázku lidských práv s dalšími klíčovými částmi jednotlivých dohod.

Na základě této doložky je v případě závažného a soustavného porušování lidských práv možné 

danou dohodu přehodnotit. V průběhu roku 2009 EU rozšířila počet těchto dohod o další dvě, a to 

díky ratifikaci dohody s Albánií a podpisu dohody s Indonésií.

Jako výraz některých ze svých nejdůležitějších vztahů uzavřela EU v minulých letech „strategická 

partnerství“, mezi něž patří strategické partnerství se Spojenými státy, Kanadou, Čínou, Indií, 

Japonskem a Ruskem. Tato partnerství poskytla různé platformy pro řešení problematiky lidských 

práv, a to i přes rozdílnou míru jejich účinnosti, například:

· Spojené státy: strategické partnerství vytvořilo vhodný kontext pro projednání citlivých 

otázek týkajících se lidských práv a boje proti terorismu;

· Čína: lidská práva byla součástí jednání při přípravách summitů EU–Čína a byla 

projednávána rovněž v rámci dialogu o lidských právech zahájeného v roce 1995;

· Rusko: vztahy mezi EU a Ruskem jsou uspořádány do čtyř „společných prostorů“, přičemž 

společný prostor týkající se „svobody, bezpečnosti a práva“ zahrnuje ochranu lidských práv.

Formální dialog není bohužel vždy dostatečný k tomu, aby ovlivnil běh událostí. EU často využívá 

veřejných prohlášení k tomu, aby se svými názory seznámila širší veřejnost. Během hodnoceného 

období bylo zveřejněno 58 prohlášení, tedy téměř jedno prohlášení každý týden.
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V případě zemí, jež EU zahrnula do systému jednostranných obchodních preferencí (GSP+), je 

možné v případě, že partnerská země přestane plnit požadavky tohoto režimu, rozhodnout o zrušení 

těchto preferencí. Dne 27. října 2009 vzala Rada na vědomí zprávu Komise, podle níž Srí Lanka 

nezajistila účinné uplatňování tří úmluv OSN o lidských právech.

Ve zvláštních případech, kdy EU shledá závažná porušení mezinárodního práva, lidských práv či 

demokratických zásad, může EU uplatnit omezující opatření. Tato opatření mohou být zaměřena na 

vlády, nestátní subjekty či jednotlivce a mohou zahrnovat zbrojní embarga, obchodní omezení 

(zákazy dovozu a vývozu), finanční omezení, omezení vstupu (zákaz udělování víz či zákaz 

cestování) nebo další vhodná opatření.

EU na mnohostranných fórech

EU je odhodlána „podporovat vícestranná řešení společných problémů, především v rámci 

Organizace spojených národů“ (článek 21, Smlouva o Evropské unii). V žádné oblasti není tento 

závazek důležitější než v oblasti lidských práv, která jsou ze své podstaty všeobecná.

EU proto v New Yorku a v Ženevě vynakládá značné prostředky na budování široké meziregionální 

základny pro podporu rezolucí OSN. Od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost postoupila 

koordinace prováděná Evropskou unií v rámci OSN o další krok vpřed.

V průběhu hodnoceného období dosáhla EU několika význačných úspěchů v rámci Třetího výboru 

Valného shromáždění OSN (zabývajícího se sociálními, humanitárními a kulturními otázkami).

· Podařilo se zajistit širší podporu pro rezoluci vyzývající k vyhlášení moratoria na používání 

trestu smrti, kterou předložila EU v rámci meziregionální aliance.

· Významným úspěchem byla souhrnná rezoluce o právech dítěte, která byla předložena ve 

spolupráci se skupinou GRULAC a obsahovala důležitá ustanovení týkající se dětské práce.

· Na plenárním zasedání byly převážnou většinou členských států OSN schváleny obě rezoluce 

předložené EU, které se týkaly Barmy/Myanmaru a KLDR.
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EU dosáhla určitého úspěchu i v rámci Rady OSN pro lidská práva. Na jejím devátém řádném 

zasedání (2008) hrála EU rozhodující úlohu při (úspěšném) jednání o obnovení mandátů týkajících 

se Burundi, Kambodži, Haiti a Súdánu.

EU je pevně odhodlána podporovat nezávislost Úřadu vysoké komisařky OSN pro lidská práva 

(OHCHR). Aby svou podporu vyjádřila v praxi, poskytuje Evropská unie úřadu OHCHR 

každoročně přibližně 4 miliony EUR, které může tento úřad použít podle vlastních priorit.

Kromě OSN nabyla během hodnoceného období na důležitosti činnost skupiny G20, a to zejména 

v období od londýnského summitu konaného dne 2. dubna 2009. EU usiluje o to, aby se program 

této skupiny vedle ekonomických a obchodních otázek rozšířil i o obecnější „lidský rozměr“.

Jak účinná jsou opatření a nástroje EU?

V této zprávě je uvedena řada informací o činnosti EU, může však být užitečné zabývat se otázkou, 

jak účinné byly tyto činnosti z hlediska plnění cílů EU. Účelem zbývající části tohoto přehledu je 

proto ukázat, jaký pokrok toto úsilí vlastně přineslo.

Pomoc zaměřená na změnu života jednotlivců

EU přijala zcela veřejný závazek chránit obránce lidských práv, tzn. ty osoby, které upozorňují na 

porušování lidských práv a snaží se obětem zajistit nápravu. V obecných směrech EU týkajících se 

obránců lidských práv je uvedena řada praktických opatření:

· 46 veřejných prohlášení vydaných v průběhu období, které je předmětem této zprávy,

· systematické upozorňování na jednotlivé případy v rámci politického dialogu se třetími

zeměmi,

· demarše (formální diplomatická prohlášení): během období, jímž se tato zpráva zabývá, bylo 

vydáno 30 demarší, 

· během tohoto období byla v rámci evropského nástroje pro demokracii a lidská práva (dále 

jen „EIDHR“) poskytnuta finanční pomoc ve výši více než 10 milionů EUR,

· z přezkumu obecných zásad provedeného v prosinci roku 2008 vyplynula různá zlepšení 

související s místními prováděcími strategiemi, od té doby jich bylo vypracováno více než 60,

· závazek navštěvovat zatčené obránce lidských práv a účastnit se soudních řízení vedených 

proti nim,

· vydávání mimořádných víz a umožnění provizorního přijetí v členských státech EU,
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Iniciativa s názvem „Shelter City“ ( „Město-útočiště“), předložená v roce 2009, je jedním z pokusů, 

jak obráncům lidských práv, jimž hrozí nebezpečí, poskytnout přímou, koordinovanou pomoc tím, 

že se těmto osobám nabídne v EU dočasná úleva od obtíží, jimž jsou vystaveny ve svém 

každodenním životě.

Sacharovova cena za svobodu myšlení udělovaná Evropským parlamentem vzbuzuje větší 

pozornost veřejnosti a poskytuje platformu vybranému počtu předních osobností nacházejících se 

ve zvláště obtížné situaci. V prosinci roku 2009 byla tato cena udělena Olegu Orlovovi, Sergeji 

Kovalevovi a Ludmile Alexejevě zastupujícím organizaci Memorial (financovanou v rámci 

EIDHR), která se zabývá prosazováním základních práv v zemích Společenství nezávislých států.

EU pokračuje rovněž ve své činnosti zaměřené na pomoc osobám postiženým obchodováním 

s lidmi:

· v březnu roku 2009 byl zahájen nový rámec Komise pro boj proti obchodování s lidmi 

a ochranu obětí,

· v prosinci roku 2009 přijala Rada dokument týkající se „posílení vnějšího rozměru EU 

ohledně opatření proti obchodování s lidmi“,

· EU posiluje kapacitu třetích zemích umožňující řešit problematiku obchodování s lidmi,

· tato otázka se řeší zahrnutím do akčních plánů (a ekvivalentních dokumentů) dohodnutých se 

zeměmi v rámci evropské politiky sousedství.

Pomoc zaměřená na změnu skupin obyvatelstva

EU aktivně podporuje demokratický proces v jiných zemích tak, aby jejich občané mohli požívat 

stejná občanská a politická práva jako občané EU. Dne 17. listopadu 2009 se Rada dohodla na 

posílení politiky EU v oblasti podpory demokracie. Potvrdila doporučení ohledně individuálního 

přístupu k jednotlivým zemím založeného na dialogu a partnerství.

V průběhu hodnoceného období EU poskytla přibližně 45 milionů EUR na projekty v oblasti 

volební pomoci, mezi něž patřil projekt na podporu politické stabilizace a národního usmíření 

v Libanonu založený na posílení demokratických institucí. EU svůj přístup průběžně hodnotí 

a zaujímá vedoucí úlohu v úsilí o vytvoření dlouhodobých strategií pomoci.
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Volební pozorovatelské mise pomáhají při posuzování toho, zda volby proběhly v souladu 

s osvědčenými postupy, včetně aspektů, jako je transparentnost volebního procesu, nestrannost při 

využívání státních prostředků či vyvážené zpravodajství poskytované veřejnými sdělovacími 

prostředky. V průběhu hodnoceného období EU financovala 16 volebních pozorovatelských misí, 

které byly vyslány do tak vzdálených zemí, jako je Bolívie a Kambodža.

V rámci projektu NEEDS (Evropská síť na podporu voleb a demokracie) EU podpořila odbornou 

přípravu více než 100 pozorovatelů a volebních expertů; akce zaměřené na vytváření regionálních 

sítí se konaly v Johannesburgu, Bangkoku, Kostarice a Bukurešti.

V rámci EIDHR bylo v letech 2008 až 2009 poskytnuto více než 235 milionů EUR na podporu 

lidských práv a demokracie, díky čemuž bylo možné financovat 900 projektů v přibližně 

100 zemích. Z této částky bylo 101,7 milionu EUR věnováno na místní iniciativy organizací 

občanské společnosti v 77 zemích s cílem napomoci rozvoji reforem, dialogu a projektů 

zaměřených na politickou účast v jejich komunitách.

EU citlivě vnímá problémy, jimž mohou čelit příslušníci menšin. Během tohoto období EU 

podpořila například dlouhodobá řešení zaměřená na otázku pokračující přítomnosti muslimských 

uprchlíků z Barmy/Myanmaru v Bangladéši.

EU je rovněž odhodlána podporovat dodržování hospodářských a sociálních práv, a to mimo jiné 

i prostřednictvím svých opatření na podporu rozvoje. EU spolu se svými členskými státy 

každoročně přispívá více než polovinou z celosvětové rozvojové pomoci, a to v hodnotě

50 miliard EUR. Tato částka představuje náš příspěvek, který má některým z nejchudších lidí 

pomoci při uplatňování svých lidských práv.

Pomoc zaměřená na změnu situací

Konflikty a jejich hrozba představují nebezpečí pro lidská práva a upíráním lidských práv se naopak 

zvyšuje riziko konfliktů. Z tohoto důvodu EU pokračuje ve zlepšování svých kapacit v oblasti 

řešení krizí a předcházení konfliktům a v rámci tohoto úsilí současně přihlíží k aspektům lidských 

práv. Řešit hlavní příčiny určitého konfliktu znamená chránit práva všech osob, které jsou do tohoto 

konfliktu zapojeny, a to bez ohledu na jejich náboženské vyznání či etnický původ.
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EU v průběhu celého hodnoceného období pokračovala ve svém úsilí o zajištění toho, aby její 

bezpečnostní a obranná politika plně zohledňovala lidská práva, otázky rovnosti žen a mužů 

a dopady ozbrojených konfliktů na děti. Většiny operací a misí se nyní účastní rovněž odborníci na 

otázky lidských práv a rovnosti žen a mužů, jejichž činnost je zaměřena na zvyšování povědomí 

o těchto otázkách.

Například mise EUSEC RD Congo je poradní a pomocnou misí zaměřenou na reformu 

bezpečnostního sektoru v Demokratické republice Kongo. Tato mise byla zřízena v roce 2005 

s jasně stanoveným mandátem, jehož cílem bylo zajistit prosazování politik, které jsou v souladu 

s těmito standardy: lidskými právy a mezinárodním humanitárním právem, otázkami rovnosti žen 

a mužů a problematikou dětí postižených ozbrojenými konflikty, demokratickými standardy, 

zásadami řádné správy věcí veřejných, transparentnosti a právního státu. Také v Demokratické 

republice Kongo byla v roce 2007 zřízena mise EUPOL RD Congo s cílem přispět k reformě 

a restrukturalizaci konžské národní policie (PNC). Jejím úkolem je přispívat k aspektům mírového 

procesu ve východní části Demokratické republiky Kongo, které se týkají rovnosti žen a mužů, 

lidských práv a problematiky dětí postižených ozbrojenými konflikty. Obě tyto mise úzce 

spolupracují a společně využívají poradce pro oblast rovnosti žen a mužů, jakož i odborníky na 

lidská práva a na otázky týkající se dětí postižených ozbrojenými konflikty.

Zvláštní zástupci EU (EUSR) zastupují Evropskou unii v některých z nejproblematičtějších zemí 

světa. Jejich mandát obsahuje zvláštní ustanovení zaměřená na problematiku lidských práv, rovnosti 

žen a mužů a dětí postižených ozbrojenými konflikty. Většina zvláštních zástupců EU určila 

kontaktní místa pro problematiku lidských práv a rovnosti žen a mužů, což přispívá 

k uskutečňování závazků EU.

Evropské unii přináleží jedinečná úloha v oblasti řešení krizí, neboť umožňuje současné využívání 

civilních a vojenských odborných znalostí. V prosinci roku 2008 se Evropská rada dohodla, že toto 

úsilí podpoří vytvořením jednotného strategického plánování v oblasti civilního a vojenského řešení 

krizí. Nové ředitelství pro řešení krizí a krizové plánování (CMPD), vytvořené v roce 2009, zajistilo 

lepší koordinaci a umožnilo Evropské unii maximalizovat účinnost.
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Pomoc zaměřená na změnu smýšlení

Důležitou součástí strategie EU je zajištění přijetí všeobecných zásad v těch částech světa, které 

nemají příliš rozvinutou tradici svobody, demokracie, rovnoprávnosti, právního států či dodržování 

lidských práv. Tato práce je dlouhodobá, ale má zásadní význam pro stanovení podmínek diskuse 

o tom, jakým způsobem uspořádat mezinárodní záležitosti. Na tom bude záviset náš úspěch při 

„rozvoji silnější mezinárodní společnosti, dobře fungujících mezinárodních institucí 

a mezinárodního řádu založeného na pravidlech“, což je cílem Evropské bezpečnostní strategie.

Za tímto účelem EU neustále usiluje o navázání širších kontaktů s různými partnery. Jak bylo 

uvedeno výše, těmito partnery mohou být vlády či nevládní organizace; mohou jimi však být rovněž 

podniky, jejichž důležitá úloha při šíření mezinárodních standardů je rostoucí měrou uznávána. Toto 

navazování kontaktů se týká všech složek EU: členských států, Evropského parlamentu a dalších 

aktérů.

V konečném důsledku se však lidská práva netýkají politik, nýbrž lidí jakožto specifických 

jednotlivců. Činnost EU proto zahrnuje mnohem více než politické rozpravy a rozpočty na 

rozvojovou spolupráci. Její součástí je rovněž poskytování příležitostí nadějným univerzitním 

studentům ke studiu lidských práv a demokratizace v rámci magisterských programů v Benátkách 

(Itálie), Pretorii (Jihoafrická republika), Sarajevu (Bosna a Hercegovina), Sydney (Austrálie) 

a Buenos Aires (Argentina).

Závěr

V závěru hodnoceného období, v prosinci roku 2009, vstoupila v platnost Lisabonská smlouva.

Změny vyplývající z této Smlouvy mohou dále zvýšit účinnost, soudržnost a transparentnost 

politiky EU v oblasti lidských práv. Tato skutečnost sama o sobě možná nezmění svět, Evropské 

unii však umožňuje pokračovat v práci zaměřené na změnu života lidí.
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2. Nástroje a iniciativy EU ve třetích zemích

EU se v uplynulých desetiletích vybavila celou řadou nástrojů pro praktické uplatňování jejích

hodnot a zásad. Mnoho práce bylo věnováno tomu, aby se všech 27 členských států EU shodlo na 

podrobném postoji. Takto vypracovaný konsenzus je základem obecných zásad EU a umožňuje 

Unii jasně se vyjádřit prostřednictvím prohlášení a demarší.

Interní dohoda v rámci EU však nestačí; Smlouva vyžaduje, aby EU své zásady šířila dále do světa.

Snaží se o to tím, že hovoří s lidmi, hledá společná východiska a překonává rozdíly. Lze toho 

dosáhnout formálními dialogy a konzultacemi o lidských právech či méně okázalými neformálními 

kontakty s protějšky.

Tam, kde tato jednání nestačí, prokázala EU ochotu investovat značné finanční prostředky, aby 

přispěla ke změně v praxi. Financovala širokou škálu činností v rámci evropského nástroje pro 

demokracii a lidská práva (EIDHR) podporovaných doložkami o lidských právech v dohodách se 

třetími zeměmi.

Tam, kde to situace vyžaduje, EU vysílá po celém světě muže a ženy, aby ovlivnili události svou 

účastí v operacích pro řešení krizí.

2.1 Obecné zásady EU týkající se lidských práv a mezinárodního humanitárního práva 

(IHL)

Páteří politiky EU v oblasti lidských práv je osm tzv. obecných zásad. Přestože nejsou právně 

závazné, Rada EU je přijímá jednomyslně, a představují tak jasné politické vyjádření priorit EU.

Zároveň poskytují představitelům EU po celém světě praktické nástroje šíření naší politiky lidských 

práv. Obecné zásady tak posilují soudržnost a důslednost politiky EU v oblasti lidských práv.
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EU dosud přijala obecné zásady lidských práv v těchto oblastech:

· trest smrti (přijaty v roce 1998, aktualizovány v roce 2008)

· mučení a jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání (přijaty v roce 2001, 

aktualizovány v roce 2008)

· dialogy o lidských právech (přijaty v roce 2001, aktualizovány v roce 2009)

· děti a ozbrojené konflikty (přijaty v roce 2003, aktualizovány v roce 2008)

· obránci lidských práv (přijaty v roce 2004, aktualizovány v roce 2008)

· prosazování a ochrana práv dítěte (přijaty v roce 2007)

· násilí páchané na ženách a dívkách a boj proti všem formám jejich diskriminace (přijaty

v roce 2008)

· podpora dodržování mezinárodního humanitárního práva (přijaty v roce 2005, aktualizovány

v roce 2009)

Více informací o obecných zásadách je k dispozici v brožuře vydané v březnu roku 2009.

V nezkrácené podobě jsou k dispozici na internetových stránkách Rady ve všech jazycích EU jakož 

i rusky, čínsky, arabsky a persky.

Při obraně dodržování lidských práv v ozbrojených konfliktech hraje důležitou roli mezinárodní 

humanitární právo. Nabylo pro EU na významu s tím, jak rostl počet operací a misí v rámci 

společné bezpečnostní a obranné politiky. Je také důležité pro zajištění toho, aby protiteroristická 

činnost byla prováděna v mezích mezinárodního práva a v souladu se zásadami Smlouvy 

o Evropské unii.
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V prosinci roku 2009 přijala Rada EU závěry o podpoře dodržování mezinárodního humanitárního 

práva a znovu potvrdila výraznou podporu prosazování a ochraně mezinárodního humanitárního 

práva. Položila důraz zejména na začlenění dodržování mezinárodního humanitárního práva do celé 

škály činností EU v oblasti řešení krizí, a to od rozhodovacího procesu až po odbornou přípravu 

personálu. Přijala také aktualizovanou verzi obecných zásad EU na podporu dodržování 

mezinárodního humanitárního práva a znovu zdůraznila své odhodlání zajistit jejich provádění 

a význam dalšího zlepšování začleňování mezinárodního humanitárního práva do vnější činnosti 

EU. Ve snaze o lepší začlenění provádění obecných zásad mezinárodního humanitárního práva do 

ostatních obecných zásad EU týkajících se lidských práv byla v mnoha zemích provedena řada 

kombinovaných tematických demarší. Rada v roce 2009 vydala také dvě veřejná prohlášení 

související s mezinárodním humanitárním právem: v prvním z nich se připomíná 150. výročí bitvy 

u Solferina a ve druhém 60. výročí přijetí čtyř Ženevských úmluv, jež tvoří základ mezinárodního 

humanitárního práva.

2.2 Dialogy a konzultace o lidských právech

Dialogy o lidských právech jsou jedním z nástrojů, které EU využívá k uskutečňování své politiky 

v oblasti lidských práv a představují zásadní součást všeobecné strategie EU vůči třetím zemím. EU 

zavedla téměř 40 dialogů zaměřených na lidská práva. Tyto dialogy nemají nahradit předkládání 

otázek lidských práv v rámci jiných fór politického dialogu, ale dávají EU možnost jednat 

s určitými partnery o lidských právech podrobněji, než by jinak bylo možné. Nejedná se o pouhé 

diplomatické rozhovory; jejich cílem je urychlit skutečná a hmatatelná zlepšení v dodržování 

lidských práv po celém světě. Dávají EU také možnost předložit jednotlivé případy, které považuje 

za důležité.

Dialogy EU o lidských právech mají v současnosti čtyři formy:

a) strukturované dialogy o lidských právech;

· Čína

· Bělorusko

· Arménie
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· Gruzie

· Moldavsko

· Africká unie

· Kazachstán

· Kyrgyzská republika

· Tádžikistán

· Turkmenistán

· Írán (dialog od roku přerušen 2006)

· Indonésie

b) 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;

· Kambodža

· Egypt

· Jordánsko

· Laos

· Libanon

· Maroko

· Pákistán

· Palestinská samospráva

· Tunisko

· Uzbekistán

· Vietnam

c) místní dialogy o lidských právech;

· Argentina

· Brazílie

· Chile
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· Kolumbie

· Indie

· Mexiko

· Srí Lanka

· Vietnam

d) konzultace o otázkách lidských práv

· Spojené státy

· Kanada

· Japonsko

· Nový Zéland

· Rusko

· Izrael

· kandidátské země: Chorvatsko, Turecko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie

O lidských právech se někdy jedná i v rámci dialogů podle ustanovení dohody z Cotonou mezi EU 

a africkými, karibskými a tichomořskými zeměmi. Vedle EU je stranou dohody z Cotonou těchto 

79 zemí: Angola – Antigua a Barbuda – Belize – Bahamy – Barbados – Benin – Botswana –

Burkina Faso – Burundi – Čad – Demokratická republika Kongo – Cookovy ostrovy – Džibutsko –

Dominika – Dominikánská republika – Eritrea – Etiopie – Fidži – Gabon – Gambie – Ghana –

Grenada – Guinea – Guinea-Bissau – Rovníková Guinea – Guayana – Haiti – Jamajka – Kamerun –

Kapverdy – Keňa – Kiribati – Komory – Kongo – Kuba – Lesotho – Libérie – Madagaskar –

Malawi – Mali – Marshallovy ostrovy – Mauritánie – Mauricius – Mikronésie – Mosambik –

Namibie – Nauru – Niger – Nigérie – Niue – Palau – Papua-Nová Guinea – Rwanda – Pobřeží 

slonoviny – Svatý Kryštof a Nevis – Svatá Lucie – Svatý Vincenc a Grenadiny – Šalamounovy

ostrovy – Samoa – Středoafrická republika – Svatý Tomáš a Princův ostrov – Senegal – Seychely –

Sierra Leone – Somálsko – Jihoafrická republika – Súdán – Surinam – Svazijsko – Tanzanie – Togo 

– Tonga – Trinidad a Tobago – Tuvalu – Uganda – Vanuatu – Východní Timor – Zambie –

Zimbabwe.
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Článek 8 strany zavazuje k účasti na „souhrnném, vyváženém a hlubokém“ dialogu, který vede 

k „podpoře vzájemného porozumění“ a „rovněž zahrnuje pravidelné posouzení vývoje ohledně 

dodržování lidských práv, demokratických zásad, právního státu a řádné správy věcí veřejných“.

Téměř všechny výše uvedené země jsou zapojeny do dialogu podle článku 8.

Podle článku 9 dohody z Cotonou patří mezi podstatné prvky této dohody dodržování lidských 

práv, demokratických zásad a právního státu. Článek 96 stanoví, že v případě porušení jednoho 

z těchto podstatných prvků, může jedna strana vyzvat druhou stranu ke konzultacím s cílem nalézt 

řešení přijatelné pro obě strany. Pokud není řešení nalezeno, ve zvláště naléhavých případech či 

pokud jedna ze stran konzultace odmítne, mohou být přijata vhodná opatření včetně (jako krajní

opatření) pozastavení platnosti dohody s dotyčnou zemí.

Během období, které je předmětem této zprávy, byl článek 96 použit v případě těchto zemí:

· Fidži

· Guinea

· Madagaskar

· Mauritánie

· Niger

· Zimbabwe

2.3 Společné akce, společné postoje a operace pro řešení krizí

Společné akce jsou závazné právní nástroje jednomyslně přijímané Radou EU v případech 

vyžadujících operační akci Unie, jako je například operace pro řešení krize ve třetí zemi. Stanovují 

cíle a rozsah akce, prostředky, které je třeba vyčlenit, a podmínky jejich užití.

Společné postoje určují přístup Unie ke konkrétní zeměpisné nebo tematické otázce. Rada EU je 

přijímá jednomyslně a členské státy EU musí následně zajistit, aby jejich vnitrostátní politiky byly 

s daným postojem EU v souladu.
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Termíny „společná akce“ a „společný postoj“ byly po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost 

nahrazeny termínem „rozhodnutí“.

Úplný seznam společných akcí, společných postojů a rozhodnutí Rady přijatých v období od 

července roku 2008 do prosince roku 2009 a týkajících se lidských práv je uveden v příloze I.

Operace pro řešení krizí v rámci společné bezpečnostní a zahraniční politiky (SZBP)

EU vyvíjí značné úsilí o to, aby její SZBP plně zohledňovala lidská práva, otázky rovnosti žen 

a mužů a dopady ozbrojených konfliktů na děti. Tyto otázky jsou brány v úvahu ve všech fázích, při 

plánování a provádění misí a operací i v rámci následných procesů zaměřených na shromažďování

poznatků pro další práci. Bylo dosaženo řady níže uvedených pozitivních výsledků, stále však 

pochopitelně zbývá mnoho práce.

Součástí různých operací a misí SZBP jsou nyní odborné znalosti v oblasti rovnosti žen a mužů:

· V rámci mise EUFOR Tchad/RCA, která působila od března roku 2008 do března roku 2009,

byla k operačnímu velitelství přidělena poradkyně pro genderové otázky, která mimo jiné 

vedla školení věnovaná otázkám rovnosti žen a mužů a navrhla ucelenou strukturu pro 

monitorování a podávání zpráv a organizovala setkání s nevládními organizacemi a místními 

ženskými skupinami.

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

zajišťuje nejen soulad politik a rozhodnutí operace EULEX Kosovo se standardy v oblasti 

lidských práv a rovnosti žen a mužů, ale má zároveň interní vyšetřovací jednotku, která je 

kontaktním místem pro podávání veškerých externích stížností týkajících se údajného 

porušení kodexu chování.

· EUSEC RD Congo a EUPOL RD Congo mají společné genderové poradce a odborné znalosti

o lidských právech a otázkách souvisejících s dětmi a ozbrojenými konflikty.

· EUPOL Afghanistan má genderového poradce, který poskytuje afghánským úřadům 

poradenství o genderové politice v afghánské národní policii.

Mandáty s konkrétními ustanoveními zaměřenými na lidská práva, genderové otázky a děti 

a ozbrojené konflikty mají i zvláštní zástupci EU. Většina zvláštních zástupců EU jmenovala 

kontaktní osoby pro lidská práva a genderové otázky, což přispívá k uskutečňování závazků EU.
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Význam toho, aby se genderové otázky staly základní součástí SZBP, byl dále zdůrazněn 

v dokumentech pro tvorbu politik EU. V těchto dokumentech je jako priorita stanoveno provádění 

rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1325, 1820, 1888 a 1889 s cílem dosáhnout konkrétnějšího 

pokroku v praxi. V této souvislosti EU uspořádala v Bruselu dne 2. října 2009 zasedání členských 

států za účelem výměny jejich zkušeností s vnitrostátními akčními plány na provádění rezoluce 

Rady bezpečnosti OSN 1325. Setkání se zúčastnili i zástupci občanské společnosti, OSN, NATO, 

Africké unie, Libérie, Nepálu a Bosny a Hercegoviny. EU také uspořádala ve dnech 

9. a 10. listopadu 2009 setkání genderových poradců a kontaktních osob SZBP umožňující 

rozsáhlou výměnu zkušeností a budování kontaktů. Na počátku roku 2009 vznikla na úrovni 

jednotlivých útvarů společná neformální pracovní skupina pro rezoluci Rady bezpečnosti OSN 

1325 a 1820, která se během roku sešla na čtyřech zasedáních, včetně jednodenního semináře, jehož 

cílem bylo dosáhnout pokroku při vytváření ukazatelů výkonnosti pro použití v rámci komplexního 

přístupu EU.

V listopadu roku 2009 Rada schválila dokument nazvaný „Provádění rezolucí Rady bezpečnosti 

OSN 1325 a 1820 v rámci přípravy na mise a operace SZBP – doporučení pro další postup“.

V dokumentu jsou navrženy opatření pro zlepšení soudržnosti a kvality odborné přípravy před 

rozmístěním a přípravy rozmístěného personálu v misích a operacích SZBP. Dokument předpokládá 

rozšířenou odbornou přípravu v oblasti genderových otázek, včetně vypracování dohodnutých

osnov pro provádění rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1325 a 1820 v rámci SZBP. Práce vycházela

ze studie stávající praxe v členských státech EU a z odborného semináře uspořádaného švédským 

předsednictvím v červenci roku 2009. Navázala na sympozium věnované genderovému hledisku 

konané v Aténách pod záštitou Evropské bezpečnostní a obranné školy.

EU pracuje na výrazném navazování kontaktů s ohledem na prosazování rezoluce Rady bezpečnosti 

OSN 1325 a dalších rezolucí Rady bezpečnosti OSN o ženách, míru a bezpečnosti. Ženy, mír 

a bezpečnost jsou jedním z klíčových témat spolupráce EU s Africkou unií. EU organizovala v New 

Yorku dvě akce týkající se rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1325, včetně kulatého stolu v únoru 

roku 2009, kde se sešla celá řada zúčastněných stran z EU, AU, OSN a nevládních organizací, aby 

diskutovaly o tom, jak mohou regionální opatření doplnit činnost v rámci OSN a na úrovni 

jednotlivých zemí. EU pořádala v září roku 2009 také ministerské setkání věnované krokům 

souvisejícím s nadcházejícím 10. výročím rezoluce RB OSN 1325 a zbývajícím nedostatkům při 

jejím provádění.
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2.4. Demarše a prohlášení

EU klade velký důraz na to, aby otázky lidských práv zůstaly v centru pozornosti veřejnosti. Proto 

hojně využívá veřejných prohlášení, aby vyjádřila své znepokojení nebo aby uvítala pozitivní vývoj.

Tato prohlášení jsou přijímána jednomyslně.

V případech, kdy to EU považuje za účinnější, může dát přednost demarším. Demarše, neboli 

formální diplomatické postoje, jsou důležitým nástrojem veškeré zahraniční politiky a EU je 

používá k tomu, aby jejich prostřednictvím upozornila orgány třetích zemí na problematické otázky 

v oblasti lidských práv. EU rovněž pravidelně vydává demarše po celém světě na podporu 

všeobecné platnosti a integrity Římského statutu Mezinárodního trestního soudu. Demarše většinou 

diskrétně odevzdávají místní zástupci EU.

Tyto prostředky se nejčastěji zabývají těmito otázkami: 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.

2.5 Doložky o lidských právech v dohodách o spolupráci se třetími zeměmi

EU se od roku 1995 snaží do dohod se třetími zeměmi (s výjimkou dohod věnovaných specifickým

odborným otázkám) vkládat doložku o lidských právech:

„Dodržování lidských práv, demokratických zásad a právního státu, které jsou základem 

partnerství, jsou základem domácích a mezinárodních politik stran a představují podstatné 

prvky této dohody.“
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Cílem této formulace je prosazovat hodnoty a zásady EU, které jsou základem jejích zahraničních 

vztahů. Potvrzuje společný zájem obou stran dialogu o lidská práva a slouží jako východisko 

k provádění pozitivních opatření na stejné úrovni jako ostatní klíčová ustanovení v dané dohodě.

V případě vážného a trvalého porušování lidských práv doložka o lidských právech umožňuje jedné 

straně dohody přijmout omezující opatření vůči straně, která ustanovení porušila, a to úměrně 

k závažnosti porušení.

EU ratifikovala dne 26. února 2009 dohodu o stabilizaci a přidružení s Albánií obsahující doložku 

o lidských právech. Dne 9. listopadu 2009 EU podepsala rámcovou dohodu o komplexním 

partnerství a spolupráci s Indonésií, která obsahuje doložku o lidských právech. V současnosti je 

v platnosti 45 dohod s doložkou o lidských právech, včetně dohody z Cotonou o partnerství mezi 

EU a členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států, kterou tvoří 79 zemí. Přehled 

dohod EU je k dispozici na internetových stránkách Rady a Komise1.

Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 7. května 2009 o výroční zprávě o lidských právech 

ve světě za rok 2008 a o politice EU v této oblasti vyzval k neustálému dohledu nad dodržováním 

doložky o lidských právech dohodách podepsaných EU a k tomu, aby tyto doložky byly 

systematicky začleňovány do budoucích dohod. Parlament zopakoval výzvu k tomu, aby doložku 

systematicky doprovázel mechanismus skutečného prosazování.

2.6 Osobní zástupkyně Javiera Solany pro lidská práva

Od ledna 2007 do listopadu 2009 byla osobní zástupkyní Javiera Solany (bývalého vysokého 

představitele EU) Riina Kionková, která měla na starosti lidská práva v rámci zahraniční 

a bezpečnostní politiky. Riina Kionková je za lidská práva i nadále odpovědná v rámci sekretariátu 

Rady, kde pokračuje v práci na zlepšování soudržnosti a kontinuity politiky EU v oblasti lidských 

práv.

  
1 http://ec.europa.eu/world/agreements/default.home.do
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Riiona Kionková v tomto období vyvíjela širokou škálu aktivit od veřejné diplomacie po tvorbu 

politik, včetně začleňování lidských práv do SZBP a EBOP, a současně se účastnila dialogů 

a konzultací o lidských právech se třetími zeměmi a obecně přispívala k uskutečňování obecných 

zásad EU v oblasti lidských práv.

V průběhu hodnoceného období se snažila zlepšit soudržnost, zejména pokud jde o dodržování 

závazků členských států v oblasti začleňování otázek lidských práv a rovnosti žen a mužů do 

operací SZBP. Pokračovala i ve své snaze častěji upozorňovat činitele EU s rozhodovacími 

pravomocemi na otázky lidských práv. Jednou z priorit bylo rovněž zlepšování povědomí veřejnosti 

o politice EU v oblasti lidských práv, přičemž se zájmu veřejnosti využívalo k rozšíření podpory 

pro činnost EU po celém světě.

Riiona Kionková v zastoupení Javiera Solany a Rady pronesla rozsáhlé projevy při mnoha 

mezinárodních konferencích a seminářích. Vybrané příspěvky osobní zástupkyně pronesené na 

různých veřejných vystoupeních jsou k nahlédnutí na internetových stránkách Rady.

Riiona Kionková se setkala i s řadou obránců lidských práv z různých regionů, zastupovala Radu 

v diskusích o lidských právech v Evropském parlamentu a udržovala kontakty s OSN, Radou 

Evropy a OBSE.

Riiona Kionková věnovala velké úsilí tomu, aby se otázky lidských práv a rovnoprávnosti žen 

a mužů dostaly do středu zájmu misí a operací v rámci SZBP. Riiona Kionková spolupracovala se 

zvláštními zástupci na společných návštěvách krizových oblastí. Pokračovala i v úsilí o upevnění 

problematiky lidských práv jakožto jedné z hlavních oblastí pozornosti diplomacie členských 

států EU.

V době vypracovávání této zprávy probíhají úvahy o nejlepším způsobu, jak prosadit zastoupení 

politiky v oblasti lidských práv v rámci připravované Evropské služby pro vnější činnost.
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2.7 Evropská politika sousedství (EPS)

V současnosti jsou v platnosti akční plány evropské politiky sousedství s Arménií, Ázerbájdžánem, 

Egyptem, Gruzií, Izraelem, Jordánskem, Libanonem, Marokem, Moldavskem, Palestinskou 

samosprávou a Tuniskem, zatímco s Ukrajinou byl stanoven program přidružení. Jedná se 

o dvoustranné dohody s konkrétními cíli v oblasti demokracie, právního státu a lidských práv, 

přičemž důraz na jednotlivá témata se v jednotlivých zemích liší. Akční plány stanovují 

harmonogram politických a hospodářských reforem s krátkodobými a střednědobými prioritami.

Lidská práva a otázky demokratizace zůstávají základem vztahů EU s partnery evropské politiky 

sousedství, a to i pokud jde o zvýšení formální úrovně vztahů v budoucnosti.

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, prosazování uplatňování mezinárodních úmluv o lidských 

právech, boj proti rasové nenávisti a xenofobii, odborná příprava v oblasti lidských práv, 

prosazování mezinárodních úmluv o základních pracovních právech).

Kromě zasedání na všech úrovních v rámci politického dialogu nabízejí platformu k pravidelné 

výměně názorů na tyto otázky i vyhrazené podvýbory či dialogy o lidských právech a napomáhají 

společnému sledování provádění závazků. Dialog s jižními partnery vychází především z úmluv 

OSN a byl výrazně posílen strukturami evropské politiky sousedství. Klíčová fóra k posílení snah 

v této oblasti s východními partnery poskytují Rada Evropy a OBSE a závazky přijaté v rámci 

těchto organizací jsou základem závazků uvedených v akčních plánech.

Před veškerými dvoustrannými dialogy o lidských právech i po nich je konzultována občanská 

společnost.
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Během hodnoceného období se konalo několik zasedání podvýborů o lidských právech s jižními 

partnery, především s Jordánskem (18. června 2009), Marokem (8. října 2008 a 24. července 2009), 

Palestinskou samosprávou (2. prosince 2008), Tuniskem (17. října 2008) a Libanonem

(17. listopadu 2008). Neformální pracovní skupina o lidských právech s Izraelem se konala dne

3. září 2009. 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 7. a 8. července 2009.

Pokud jde o východní partnery, konala se zasedání podvýborů pro spravedlnost, svobodu 

a bezpečnost, a to v září roku 2008 s Moldavskem a v květnu roku 2009 s Ukrajinou. Útvary 

Komise uspořádaly tři „neformální zasedání odborníků v oblasti lidských práv“ s Moldavskem 

(květen a září roku 2008, říjen roku 2009), na nichž byl zhodnocen pokrok v plnění závazků 

akčního plánu týkajících se lidských práv. Aktivně se jich účastnili zástupci OBSE a Rady Evropy.

EU se snažila navázat dialog věnovaný problematice lidských práv se všemi třemi jihokavkazskými 

zeměmi. V roce 2009 proběhla dvě kola dialogu o lidských právech s Gruzií. Jako doplněk 

k mezivládnímu dialogu se v listopadu roku 2009 konal seminář občanské společnosti o svobodě 

sdělovacích prostředků a vnitřně vysílených osobách. S Arménií byl dialog o lidských právech 

zahájen v prosinci roku 2009. S Ázerbájdžánem probíhají jednání o formách podvýboru pro 

spravedlnost, svobodu a bezpečnost, lidská práva a demokracii. EU zahájila dialog o lidských 

právech také s Běloruskem, první kolo se konalo v červnu roku 2009 v Praze.

Evropská komise zhodnotila ve výročních zprávách o pokroku evropské politiky sousedství1

vydaných dne 23. dubna 2009 konkrétní výsledky reforem 12 zemí zařazených do evropské politiky 

sousedství a určila oblasti, kde je třeba vynaložit další úsilí. Ve sdělení o provádění evropské 

politiky sousedství2 Komise uvedla přehled vývoje ve všech 16 zemích zapojených do evropské 

politiky sousedství.

  
1 http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm
2 http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/progress2009/com09_188_en.pdf
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I přes obtížnou politickou a hospodářskou situaci v roce 2008 vyznačující se zpomaleným tempem 

reforem, především v oblasti správy věcí veřejných, zaznamenaly partnerské země řadu úspěchů.

Došlo i k výraznému posílení vazeb prostřednictvím dvou nových regionálních rámců, které mají 

doplňovat dvoustranné vztahy: Unie pro středomoří a Východní partnerství. Jedna ze čtyř 

mnohostranných platforem Východního partnerství je věnována demokracii, řádné správě věcí 

veřejných a stabilitě. Fórum občanské společnosti doplňuje aktivity vlády tím, že poskytuje prostor, 

aby regionální občanská společnost mohla poskytovat doporučení.

V roce 2008 zvýšila EU pomoc partnerům evropské politiky sousedství v rámci evropského nástroje 

sousedství a partnerství:bylo přiděleno 1,71 miliard EUR ve srovnání s 1,67 miliardami EUR 

přidělenými v roce 2007. Kromě toho může každá země využívat individuálních příspěvků 

(program podpor v rámci jednotlivých zemí) v rámci evropského nástroje pro demokracii a lidská 

práva (EIDHR), který podporuje místní občanskou společnost v oblasti lidských práv. EIDHR 

podporuje rovněž společné programy Evropské komise a Rady Evropy.

Případová studie: seminář občanské společnosti o svobodě sdělovacích prostředků v Gruzii

· Ve dnech 10. a 11. listopadu 2009 uspořádala Evropská komise seminář občanské společnosti 

o svobodě sdělovacích prostředků financovaný pomocí EIDHR a určený pro gruzínské 

a evropské novináře, akademiky, aktivisty v oblasti lidských práv a jiné zástupce občanské 

společnosti.

· Všech pět panelů bylo zaměřeno na elektronická média – transparentnost vlastnictví, pluralitu, 

úlohu veřejnoprávních stanic, přístup k informacím, profesionální novinářské standardy, 

sdělovací prostředky jakožto podnikatelská činnost.

· Účastníci semináře přijali doporučení pro dialog o lidských právech EU–Gruzie a vyzvali ke 

zvýšené transparentnosti vlastnictví sdělovacích prostředků, zachování nezávislosti dozorčího 

orgánu, zajištění odpovídajícího financování gruzínského veřejnoprávního vysílání i jeho 

nezávislosti, zlepšení přístupu k veřejným informacím a zkvalitnění odborné přípravy 

novinářů.
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2.8 Činnost financovaná v rámci evropského nástroje pro demokracii a lidská práva

Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva (EIDHR)1 je nezávislý finanční nástroj EU 

zaměřený na podporu demokracie a právního státu a prosazování a ochranu všech lidských práv 

a základních svobod po celém světě. Byl speciálně vytvořen jako doplněk pomoci poskytované 

Evropskou unií v rámci dvoustranné rozvojové spolupráce. Zatímco dvoustranná spolupráce se 

zaměřuje na spolupráci na úrovni vlád, partnery evropského nástroje pro demokracii a lidská práva 

jsou zejména místní a mezinárodní organizace občanské společnosti (90 % příspěvků), ale mohou 

jimi být i mezinárodní mezivládní orgány se zvláštními odbornými znalostmi (10 % příspěvků).

EIDHR má pět cílů:

1. Zlepšovat dodržování lidských práv a základních svobod v zemích a regionech, kde jsou 

nejvíce ohroženy.

2. Posilovat úlohu občanské společnosti při prosazování lidských práv a demokratických 

reforem, podpoře pokojného sladění zájmů různých skupin a upevňování politické účasti 

a politického zastoupení.

3. Podporovat opatření týkající se otázek, na něž se vztahují obecné zásady EU.

4. Podporovat a posilovat mezinárodní a regionální rámce ochrany lidských práv, spravedlnosti, 

právního státu a podpory demokracie.

5. Budovat důvěru v demokratické volební procesy a zvyšovat jejich spolehlivost 

a transparentnost, zejména prostřednictvím pozorování voleb. 

V letech 2008 a 2009 dosáhly prostředky na lidská práva a demokracii více než 235 milionů EUR, 

díky čemuž bylo možné financovat 900 projektů v přibližně 100 zemích. Do této částky nejsou 

započítány prostředky na financování volebních pozorovatelských misí, které činí dalších

(přibližně) 50 milionů EUR za osmnáctiměsíční období, jehož se týká tato zpráva.

Velmi významný počet projektů byl financován v zemích zapojených do evropské politiky 

sousedství, přičemž nejvyšší částka byla přidělena zemím AKT.

  
1 http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/eidhr_en.htm
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EIDHR vyniká tím, jak pracuje napříč občanskou společností, pro ni a spolupracuje s ní. Prosazuje 

typ otevřené společnosti potřebný pro občanskou společnost, pokud se chce rozvíjet, a podporuje to, 

aby se občanská společnost stala účinnou silou při dialogu a reformách. Jednou z klíčových výhod

EIDHR je, že nezávisí na souhlasu hostitelské vlády. Může se tedy zaměřovat na citlivá politická 

témata a inovační přístupy a přímo spolupracovat s místními organizacemi občanské společnosti, 

jež si potřebují uchovat nezávislost na veřejných orgánech.

Boj za svobodu a lidskou důstojnost sice zaznamenal v uplynulých letech výrazné úspěchy, 

v četných zemích jsou však základní práva i nadále pošlapávána. EIDHR lze využívat v obtížných 

podmínkách, kde jsou základní práva systematicky vážně ohrožena. EU využívá EIDHR k reakci na 

počínající ohrožení lidských práv a k poskytování rostoucí podpory obráncům lidských práv či 

obětem porušování lidských práv. Síť jedenácti organizací financovaných EIDHR se zaměřuje 

konkrétně na ochranu obránců lidských práv a rychlou reakci v nouzových situacích. EIDHR nyní 

získal větší pružnost, aby jeho příjemci mohli udělovat drobné granty jiným místním subjektům či 

jednotlivým obráncům lidských práv1.

V zemích, kde má občanská společnost možnost fungovat svobodněji, nebo tam, kde k tomu 

opravňuje politika EU, poskytuje EIDHR významné příspěvky na drobné projekty jednotlivých 

zemí prostřednictvím programů podpor v rámci jednotlivých zemí. Ty vycházejí z vědomí, že pro 

rozvoj důrazného postupu na ochranu demokracie a lidských práv je klíčová odpovědnost na místní 

úrovni. Reagují na iniciativy místních organizací občanské společností podněcující k reformám, 

dialogu a politické účasti. Výše jednotlivých grantů se může pohybovat v rozmezí od 10 000 do

300 000 EUR. Projekty EIDHR v jednotlivých zemích mají na starosti delegace EU, které jsou 

zároveň vyzývány, aby vedly pravidelný dialog s místními organizacemi občanské společnosti.

V letech 2008 a 2009 byla na místní projekty v 77 zemích uvolněna částka 101,7 milionů EUR.

  
1 Další informace o ochranných mechanismech v nouzových situacích naleznete na

http://ec.europa.eu/europeaid/what/human-rights/human-rights-defenders_en.htm
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Pro formování, programování a používání EIDHR je důležitý vklad a zpětná vazba organizací 

občanské společnosti. Zaměstnanci Komise se v Bruselu pravidelně setkávají se zástupci občanské 

společnosti a rovněž organizují regionální semináře po celém světě na podporu dialogu s těmito 

partnery, kteří uplatňují projekty v terénu. Vyvrcholením tohoto úsilí je tzv. „Palermský protokol“1.

Ten od roku 2002 sdružuje Evropskou komisi, Evropský parlament, členské státy EU a organizace 

občanské společnosti v diskusích o hlavních překážkách zapojení občanské společnosti do 

uplatňování rozvojové pomoci. V roce 2010 k němu přibude prvek zaměřený konkrétně na 

demokracii a lidská práva.

Po tematické stránce je EIDHR velmi rozmanitý.

· Na úrovni jednotlivých zemí určují priority delegace EU po konzultaci místních organizací 

občanské společnosti, členských států EU a jiných dárců. Témata se pohybují od podpory 

správy věcí veřejných, politické účasti a slaďování skupinových zájmů po boj proti domácímu 

násilí, rasismu, xenofobii a diskriminaci.

· Na globální úrovni EIDHR prosazuje priority zdůrazněné v obecných zásadách EU týkajících 

se lidských práv, boje proti trestu smrti, mučení, ochrany obránců lidských práv, žen a dětí.

· EIDHR financuje také volební pozorovatelské mise EU.

V prosinci roku 2009 EU a OSN společně oslavily Mezinárodní den lidských práv a delegace EU 

po celém světě tento den připomenuly zvláštními akcemi s cílem zvýšit všeobecné povědomí 

o činnostech financovaných EU na podporu lidských práv.

Kromě všeobecného hodnocení podpory poskytované prostřednictvím EIDHR mezinárodnímu

trestnímu soudu (viz případová studie) provedly delegace EU v Kolumbii, Rusku2 a na Srí Lance3

hodnocení svých místních projektů v oblasti lidských práv.

  
1 http://ec.europa.eu/europeaid/who/partners/civil-society/structured-dialogue_en.htm
2 http://ec.europa.eu/europeaid/what/human-

rights/documents/revised_report_eidhr_russia_en.pdf
3 http://ec.europa.eu/europeaid/what/human-

rights/documents/eidhr_sri_lanka_final_report_executive_summary_en.pdf
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Tematický seznam projektů financovaných prostřednictvím EIDHR v období od ledna roku 2007 do 

dubna roku 2009 je uveden v posledním přehledu na: http://ec.europa.eu/europeaid/what/human-

rights/documents/eidhr_compendium_en.pdf).

Případová studie: regionální magisterské programy

EIDHR podporuje regionální magisterské studijní programy v oblasti lidských práv 

a demokratizace ve čtyřech různých světových regionech mimo EU. Tyto magisterské programy 

jsou inspirovány evropským magisterským programem v oblasti lidských práv a demokratizace1 se 

sídlem v italských Benátkách (podporovaným Evropskou komisí od roku 1997) a jsou zaměřeny na 

klíčové hodnoty EU a politiky všeobecné podpory lidských práv a demokracie.

· Afrika – Univerzita Pretoria (Jihoafrická republika)

· Jihovýchodní Evropa – Univerzita Sarajevo (Bosna a Hercegovina)

· Asie/Tichomoří – Univerzita Sydney (Austrálie)

· Latinská Amerika – Národní univerzita generála San Martína (Argentina)

Případová studie: obránci lidských práv v Ruské federaci

Středisko pro lidská práva Memorial, kterému Evropský parlament udělil v roce 2009 Sacharovovu 

cenu, je financováno z EIDHR prostřednictvím programu podpor v rámci jednotlivých zemí.

K uskutečnění byly v roce 2007 vybrány dva projekty: Regionální síť pro ochranu menšin před 

etnickou diskriminací a Posilování právního státu a podpora demokratických reforem na severním 

Kavkazu. Delegace EU v Rusku jako projev uznání práce střediska Memorial souhlasila s podporou 

doplňkového projektu prosazujícího předcházení konfliktům a zlepšování mezietnických vztahů 

v Severní Osetii hospodářskou stabilizací a budováním mezietnické tolerance.

  
1 http://www.emahumanrights.org/



8363/1/10 REV 1 el/EL/jg 38
PŘÍLOHA DGE HR CS

Případová studie: budování kapacit Mezinárodního trestního soudu

EU podporuje Mezinárodní trestní soud od jeho vzniku v roce 2002 přímými příspěvky na program 

pracovních návštěv odborníků a stáží. Od roku 2009 jsou tyto finanční prostředky používány rovněž 

na podporu každoročního semináře a odborné přípravy pro všechny právníky na seznamu advokátů 

Mezinárodního trestního soudu. Cílem tohoto projektu je posílení základních principů Římského 

statutu: komplementarity a univerzality.

Pro fungování Mezinárodního trestního soudu má zásadní význam přístup k vysoce kvalitnímu 

právnímu zastupování. Stejně tak je pro Mezinárodní trestní soud důležité mít možnost svolat 

skupinu dobře vyškolených právních odborníků z různých zemí schopných pracovat na mezinárodní 

úrovni. To předpokládá rozvoj výměn mezi Mezinárodním trestním soudem a vnitrostátními 

soudními systémy. EIDHR k tomu přispívá financováním skutečně celosvětových a inkluzivních 

programů, které jsou otevřeny účastníkům ze všech zemí, bez ohledu na příslušnost k Římskému 

statutu. Očekává se, že se účastníci po skončení programů podělí při návratu na pracoviště o nově 

nabyté zkušenosti, ať už pracují ve vládě, v místních orgánech či organizacích občanské 

společnosti.

V prosinci roku 2008 proběhlo za podpory EIDHR zhodnocení založení a fungování Mezinárodního 

trestního soudu1. Bylo hodnoceno 29 jednotlivých projektů, které byly od roku 2000 podporovány 

pomocí EIDHR. Z hodnocení vyplynulo, že podpora EU měla významný vliv na ratifikaci 

Římského statutu jednotlivými státy, avšak v oblasti vnitrostátního provádění právních předpisů 

a prosazování komplementarity Mezinárodního trestního soudu a vnitrostátních soudních systémů 

byl její vliv menší. Celkově byla podpora EIDHR účinná při posilování kapacity vlád, organizací 

občanské společnosti a právních expertů ve vztahu k Mezinárodnímu trestnímu soudu.

  
1 http://ec.europa.eu/europeaid/what/human-

rights/documents/final_report__main__december_2008_en.pdf
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2.9 Jak vzniká politika EU v oblasti lidských práv

Politika EU v oblasti lidských práv se bezvýhradně zakládá na ustanoveních Smlouvy o Evropské 

unii a čerpá i z ústavních tradic 27 členských států EU. Za celou tu dobu vznikl na základě 

spolupráce těchto důležitých činitelů rozsáhlý soubor dohodnutých postojů.

· Evropský parlament pořádá pravidelná jednání o lidských právech, a to i v příslušném 

podvýboru Výboru pro zahraniční věci;

· Rada EU vytváří a koordinuje politiku EU v oblasti lidských práv; její rozhodnutí se 

připravují na měsíčních zasedáních odborné pracovní skupiny pro lidská práva (COHOM);

· dvacet sedm členských států přijímá politiku Rady jednomyslně a následně odpovídají za 

podporu politiky EU i za uvádění vlastní práce do praxe;

· spoluodpovědnost za uskutečňování politiky EU má Evropská komise, která k tomu má 

několik prostředků, mimo jiné poskytování podpory v rámci EIDHR.

Politika EU je ve své podstatě konsenzuální, inkluzivní a podléhá neustálému přezkumu. Toto je 

činnost EU, která se vznikem služby pro vnější činnost nezmění. Jednotlivci či organizace, jež mají 

zájem předložit jakékoli otázky, se mohou písemně obrátit na kteroukoliv z institucí EU na této 

adrese:

· Evropský parlament

Rue Wiertz

1047 Brusel

Belgie

· Rada Evropské unie

Rue de la Loi 175

1048 Brusel

Belgie



8363/1/10 REV 1 el/EL/jg 40
PŘÍLOHA DGE HR CS

· Evropská komise

Rue de la Loi 200

1049 Brusel

Belgie
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3. Činnost Evropského parlamentu v oblasti lidských práv

Evropský parlament je významným mluvčím v záležitostech týkajících se lidských práv 

a demokracie. Usiluje o obhajování a prosazování práv a svobod uvnitř i vně EU. Otázky lidských 

práv patří mezi přední body pořadu jednání Parlamentu.

Parlament každoročně uděluje Sacharovovu cenu za svobodu myšlení, jejímž cílem je oceňovat 

jednotlivce i organizace po celém světě za jejich úsilí ve prospěch lidských práv, demokracie 

a svobody slova a za jejich boj proti netoleranci a útlaku.

Rok 2009 byl v Evropském parlamentu volebním rokem. Odcházející i nastupující předseda Hans-

Gert Pöttering a Jerzy Buzek se důrazně zavázali hájit v rámci všeobecné činnosti Evropského 

parlamentu lidská práva.

Ke konci 6. volebního období se podvýbor pro lidská práva zamyslel nad svou pětiletou činností 

a nad uceleným přístupem k politice EU týkající se lidských práv, který podporoval analýzou 

nástrojů v oblasti lidských práv (dialogy o lidských právech, sankce a doložky o lidských právech 

v dohodách) a obecných zásad. Od počátku sedmého volebního období získal podvýbor nový 

potenciál tím, že se zaměřil na závažnější situace, jako je krize po vysoce rizikových volbách 

v Afghánistánu a Íránu, obtížná humanitární situace na Srí Lance a v Myanmaru, lidská práva 

v sousedních zemích, Rusku a Turecku a přetrvávající znepokojení nad lidskými právy v Číně.

V prosinci roku 2009 udělil Evropský parlament Sacharovovu cenu Olegu Orlovovi, Sergeji 

Kovalevovi a Ljudmile Alexejevové v zastoupení Memorialu, organizace prosazující základní práva 

v zemích Společenství nezávislých států, a všem dalším obráncům lidských práv v Rusku.
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Evropský parlament má i nadále vůdčí roli v záležitostech týkajících se lidských práv 

a demokracie1. V průběhu hodnoceného období se účastnil navrhování, provádění a hodnocení 

politik v oblasti lidských práv prostřednictvím 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 Komise. Parlament také dále rozvinul úspěšně 

probíhající dialog s Radou. Předseda Parlamentu a jednotliví předsedové výborů, podvýborů 

a delegací rovněž pravidelně projednávají problematiku lidských práv se zástupci třetích zemí 

formou přímých rozhovorů nebo dopisů.

Podvýbor pro lidská práva v rámci Výboru pro zahraniční věci je v Parlamentu centrem jednání 

o lidských právech. V hodnoceném období vedla jeho činnost do voleb do Evropského parlamentu 

v červenci roku 2009 Hélène Flautreová, kdy na její místo nastoupila Heidi Hautalová

(FI, Zelení/EPA), nově zvolená předsedkyně podvýboru pro lidská práva (DROI).

Ve svém šestém volebním období přijal Parlament řadu zpráv, jež analyzují používání jednotlivých 

nástrojů v oblasti lidských práv, které jsou k dispozici na úrovni EU, ve snaze o vypracování 

celostního přístupu k politice EU týkající se lidských práv (Doložka o lidských právech 

a demokracii v dohodách EU se třetími zeměmi2 od Vittoria Agnoletta z roku 2006, Rozvoj dialogu 

a konzultace se třetími zeměmi v oblasti lidských práv od Eleny Valenciano Martínez-Orozcové 

z roku 20073 a Účinnost sankcí EU od Hélène Flautreové z roku 20084). Podvýbor tak ukončil své 

volební období výměnou názorů s Radou a Komisí na doporučení uvedená v těchto zprávách.

K podobné výměně názorů došlo i na prvním kompletním zasedání podvýboru po volbách.

  
1 Přehled hlavních činností Evropského parlamentu v oblasti lidských práv v rámci vnějších 

vztahů lze nalézt na http://www.europarl.europa.eu/DROI
2 P6_TA(2006)0056, 14. února 2006
3 P6_TA(2007)0381, 6. září 2007
4 P6_TA(2008)0405, 14. září 2008
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V průběhu hodnoceného období měl podvýbor rovněž příležitost pořádat pravidelné výměny názorů 

s předsedou Pracovní skupiny Rady pro lidská práva, který představil pracovní program této 

pracovní skupiny a informoval členy podvýboru. Předsedkyně podvýboru pro lidská práva byla také 

při několika příležitostech vyzvána k výměně názorů se členy Pracovní skupiny Rady pro lidská 

práva.

K nejúčinnějším nástrojům, kterými 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 lidských právech ve světě a o politice EU c této oblasti, která je obsahuje podrobné hodnocení 

politik EU, což je součástí odpovědnosti Parlamentu. Poslední výroční zprávu Evropského 

parlamentu vypracoval Raimon Obiols i Germà (PSE) a Parlament ji přijal na plenárním zasedání 

dne 7. května 2009. Letošní usnesení1 pozitivně hodnotí postupné upouštění od trestu smrti ve světě 

a pokrok v oblasti práv žen a dětí. Upozorňuje se v něm také, že EU by mohla lidská práva 

prosazovat viditelněji a účinněji. Naléhavě vyzývá všechny členské státy EU, aby ratifikovaly 

úmluvy OSN a Rady Evropy v oblasti lidských práv a klade otázku, zda se EU vlastními zásadami 

řídí například v otázkách terorismu a přistěhovalectví.

V průběhu hodnoceného období uspořádal podvýbor pro lidská práva řadu výměn názorů a jednání, 

která byla věnována situaci v oblasti lidských práv v jednotlivých zemích a regionech:

· Kuba;

· Moldavsko;

· Turkmenistán;

· Kašmír pod správou Indie;

· Kambodža, Laos a Vietnam;

· Maroko;

· Rusko;

· Turecko;

· západní Balkán;

· Čína po skončení olympijských her;

  
1 P6_TA(2009)0385, 7. května 2009
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· Filipíny v otázkách mimosoudních, okamžitých či svévolných poprav;

· evropská politika sousedství na příkladu Tuniska a Arménie;

· arabský svět se zaměřením na Arabskou chartu lidských práv;

· Unie pro Středomoří;

· pásmo Gazy, lidská práva a humanitární rozměr konfliktu.

Jiná jednání byla věnována spíše tematickým otázkám lidských práv:

· hospodářská, sociální a kulturní práva, včetně práva na výživu;

· obchod a lidská práva;

· orgány Africké unie na ochranu lidských práv;

· zvláštní postavení dětí v rámci vnější činnosti EU;

· úloha EU v boji proti porušování lidských práv soukromými společnostmi poskytujícími 

vojenské a bezpečnostní služby;

· politika EU týkající se Barmy po opětovném zadržení Aun Schan Su Ťij;

· uplatňování Prohlášení o právech původního obyvatelstva s důrazem na dopad změn klimatu 

na práva původního obyvatelstva po studii „Původní obyvatelstvo a změny klimatu“ zadané 

podvýborem pro lidská práva.

Podvýbor pro lidská práva uspořádal od počátku nového volebního období jednání o situaci 

lidských práv v Rusku, Číně a Turecku, jakož i v Afghánistánu po volbách a na Srí Lance po 

skončení války.

V průběhu roku 2008 byla uspořádána řada připomínkových akcí k 60. výročí Všeobecné deklarace 

lidských práv. Parlament podpořil spolu s Evropskou komisí a OSN konferenci nazvanou 60. výročí 

Všeobecné deklarace lidských práv: obránci lidských práv se ujímají slova1. Na konferenci 

promluvila Navanethem Pillayová, vysoká komisařka OSN pro lidská práva, spolu s Benitou 

Ferrero-Waldnerovou, evropskou komisařkou, a Hans-Gertem Pötteringem, předsedou Evropského 

parlamentu a řadou dalších účastníků z občanské společnosti.

  
1 http://www.defenderstakethefloor.org/
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V prosinci roku 2008 Parlament také oslavil 20. výročí Sacharovovy ceny za svobodu myšlení.

Součástí oslav byla i konference s názvem 20 let aktivní podpory lidských práv: laureáti 

Sacharovovy ceny vyprávějí svůj příběh, jíž se zúčastnili všichni předchozí laureáti. Do Štrasburku 

se sjelo třináct laureátů a vdova po Andreji Sacharovovi, Elena Bonnerová. Někteří se zúčastnit 

nemohli, Parlament vyjádřil politování nad neúčastí Aun Schan Su Ťij, kubánských laureátů 

Oswalda Josého Payá Sardiñase a Dam v bílém (Damas de Blanco), jakož i uvězněného čínského 

aktivisty v oblasti lidských práv a disidenta Chu Ťia, laureáta Sacharovovy ceny z roku 2008. V sále 

byla místo něj prázdná židle: Chu Ťia si ještě odpykává tříapůlletý trest za „podněcování podvratné 

protistátní činnosti“. K Parlamentu pohovořila jménem Chu Ťia prostřednictvím videokonference 

jeho manželka Ceng Ťin-jen.

V prosinci roku 2009 byla Sacharovova cena udělena Olegu Orlovovi, Sergeji Kovalevovi 

a Ljudmile Alexejevové v zastoupení MEMORIALU, organizace prosazující základní práva 

v zemích Společenství nezávislých států, a všem dalším obráncům lidských práv v Rusku.

Parlament se prostřednictvím demokratické kontroly EIDHR aktivně účastní dohledu nad 

prováděním tohoto nástroje ustaveného dne 20. prosince 2006. V rámci Výboru pro zahraniční věci 

byla za tímto účelem vytvořena zvláštní pracovní skupina, které předsedá předsedkyně podvýboru 

pro lidská práva. Pracovní skupina pravidelně zasedá s útvary Komise, aby projednaly víceletý 

strategický dokument a roční akční plán, jakož i všeobecné navazující hodnocení současné situace, 

pokud jde o provádění tohoto nástroje. Kromě toho došlo na zasedáních podvýboru pro lidská práva 

k několika výměnám názorů na provádění a přezkum EIDHR.
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Pokud jde o dialogy a konzultace se třetími zeměmi v oblasti lidských práv, zástupci Komise 

a Rady podrobně informovali Parlament prostřednictvím neveřejných zasedání s poslanci konaných 

před zahájením i po ukončení každého kola některých dialogů a konzultací v oblasti lidských práv 

i jednání příslušných struktur věnovaných dialogu o lidských právech, jako jsou podvýbory pro 

lidská práva evropské politiky sousedství či dialog o lidských právech mezi EU a Africkou unií.

Podvýbor pro lidská práva pořádal při některých příležitostech speciální jednání, např. o situaci 

v oblasti lidských práv v Rusku a o výsledku konzultací o lidských právech EU–Rusko a o situaci 

lidských práv v Číně s ohledem na dialog o lidských právech EU–Čína a summit EU–Čína.

Parlament je díky těmto zasedáním informován, získává materiál pro pořad jednání 

dialogů/konzultací/podvýborů a může hodnotit výsledky, jichž bylo na těchto fórech dosaženo.

Politické oddělení pro vnější vztahy Parlamentu doplňuje práci podvýborů v oblasti lidských práv 

přípravou informativních poznámek a dalších podkladů nebo zadáváním externích studií. Během 

hodnoceného období byly vypracovány tyto studie týkající se zahraniční politiky a lidských práv:

· Obchod a lidská práva ve vnějších vztazích EU;

· Nenásilná občanská akce na podporu lidských práv a demokracie;

· Začlenění otázky lidských práv do vnějších vztahů EU;

· Svoboda náboženského vyznání nebo přesvědčení a svoboda slova;

· Zohlednění rovnosti žen a mužů a posílení postavení žen v nástrojích EU pro vnější vztahy;

· Aktualizace o uplatňování obecných zásad EU týkajících se mučení či jiného krutého, 

nelidského a ponižujícího zacházení nebo trestání;

· Uplatňování dodržování lidských práv jako podmínky dvoustranných obchodních dohod 

a jiných obchodních ujednání mezi EU a třetími zeměmi;

· Původní obyvatelstvo a změna klimatu;

· Konzulární pomoc a demarše na podporu státních příslušníků EU ve třetích zemích.
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Významným orgánem pro spolupráci v oblasti lidských práv je Rada OSN pro lidská práva 

v Ženevě, jejíž práci Parlament s velkým zájmem dále sledoval. Laima Liucija Andriková (LT, 

PPE) vypracovala zprávu1 o vývoji Rady OSN pro lidská práva včetně role EU. Parlament 

v usnesení vyzývá EU, aby hrála významnější roli při prosazování jasné vize, politického programu 

a dlouhodobé strategie tohoto orgánu OSN. Parlament vývoj v rámci Rady pro lidská práva pozorně 

sleduje, například vysíláním delegací do Rady pro lidská práva, zvaním osob zmocněných ke 

zvláštním postupům, pořádáním veřejných jednání a výměn názorů s příslušnými zúčastněnými 

stranami. Během hodnoceného období proběhla v podvýboru výměna názorů s profesorem Johnem 

Ruggiem, zvláštním zástupcem generálního tajemníka OSN pro lidská práva a nadnárodní 

společnosti a jiné obchodní podniky a úřadujícím předsedou Rady OSN pro lidská práva, jeho 

excelencí Alexem Van Meeuwenem.

Evropský parlament sleduje také práci generálního shromáždění OSN a dne 24. března 2009 přijal 

doporučení Radě o prioritách EU pro 64. zasedání generálního shromáždění OSN, v němž 

vyjmenoval omezení EU a jasně vyzval členské státy, „aby znovu zvážily svou účast na hodnotící 

konferenci výsledků z Durbanu, která se bude konat v Ženevě v dubnu 2009, pokud se v rámci 

následných jednání předcházejících této konferenci potvrdí, že došlo k porušení všech čtyř pravidel 

(tzv. „red lines“).“

Někteří členové podvýboru se v listopadu roku 2009 zúčastnili výroční delegace Výboru pro 

zahraniční věci na generální shromáždění OSN. Tato návštěva byla koncipována v rámci tří pilířů 

OSN: bezpečnost, rozvoj a spravedlnost se silným důrazem na lidská práva, především novou 

strukturu OSN v oblasti rovnosti žen a mužů, situaci lidských práv na Blízkém východě 

a Goldstoneovu zprávu, dopad vstupu Lisabonské smlouvy v platnost na zahraniční zastoupení EU 

na mnohostranných fórech, zejména v New Yorku a Ženevě, jež mají silný mandát v oblasti 

lidských práv. V neposlední řadě vzali členové na vědomí zahájení debaty o nadcházejícím 

přezkumu Rady pro lidská práva.

  
1 P6-TA(2009)0021, 14. ledna 2009
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Podvýbor 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 komisařem Rady Evropy pro lidská práva Thomasem Hammarbergem.

Jedním z hlavních cílů podvýboru je podporovat začleňování otázek lidských práv do všech aspektů 

vnějších vztahů EU. V Parlamentu se tak děje v součinnosti s výbory v oblasti vnějších vztahů, 

meziparlamentními delegacemi a parlamentními shromážděními, kde se s poslanci v různých 

zemích pravidelně diskutují otázky lidských práv. Generální tajemník Parlamentu založil pracovní 

skupinu složenou z pracovníků různých útvarů Parlamentu za účelem posílení soudržnosti práce 

institucí v této oblasti.

Od roku 2008 organizuje podporu Parlamentu nabízenou novým a nově vznikajícím demokraciím 

Úřad pro podporu parlamentní demokracie (OPPD), který pomáhá při zakládání parlamentů 

posilováním zákonodárné kapacity, sdílením zkušeností a výměnou osvědčených postupů. OPPD 

vyvinul podporu pro regionální parlamenty, od roku 2004 například s Panafrickým parlamentem, 

a pořádal konkrétní tematické návštěvy poslanců a zaměstnanců chilského, gruzínského 

a kyrgyzského parlamentu. Cílem programu OPPD na předávání zkušeností s demokracií je posílení 

institucionální a správní kapacity parlamentů a v jeho rámci jsou přijímáni stážisté do individuálně 

upraveného programu odborné přípravy v Parlamentu.

V přijatém usnesení o budování demokracie v rámci vnějších vztahů s EU1 Evropský parlament 

zdůrazňuje, že demokracii nelze vyvážet či vnucovat z vnějšku a úspěšná strategie na podporu 

demokracie musí vycházet z dialogu a vyžaduje značné úsilí o posílení občanské společnosti.

  
1 P7_TA(2009)0056, 22. října 2009
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Evropsko-středomořské parlamentní shromáždění (EMPA) poskytuje příležitost k parlamentnímu 

dialogu o otázkách lidských práv a demokracie se zeměmi Středomoří. Jeho výbor pro politické 

záležitosti, bezpečnost a lidská práva pravidelně zařazuje otázku lidských práv na každý pořad 

jednání. Ve dnech 12. a 13. října 2008 se v Jordánsku konalo mimořádné plenární zasedání EMPA 

věnované obnovenému rámci barcelonského procesu a mírovému procesu na Blízkém východě.

U příležitosti 5. plenárního zasedání konaného ve dnech 16. a 17. března 2009 v Evropském 

parlamentu v Bruselu přijalo shromáždění doporučení k situaci v Gaze, ve kterém odsoudilo útoky

na civilní obyvatelstvo v Gaze a jižním Izraeli i porušování mezinárodního humanitárního práva.

Evropsko-latinskoamerické parlamentní shromáždění (EUROLAT) zůstává důležitým fórem 

meziparlamentního dialogu o otázkách lidských práv a demokracie v Latinské Americe. EUROLAT 

založil Výbor pro politické záležitosti, bezpečnost a lidská práva, na jehož posledním zasedání 

ve dnech 29. a 30. října 2009 v Ciudad de Panamá byla projednávána politická situace v Hondurasu 

a ochrana menšin v Evropě a Latinské Americe. Třetí řádné plenární zasedání EUROLATU konané 

ve dnech 6. až 8.dubna 2009 v Madridu přijalo usnesení o právu na vodu a jiné s vodou související 

otázky v kontextu vztahů EU–Latinská Amerika.

Hlavním fórem pro politický dialog mezi Evropským parlamentem a poslanci z afrických, 

karibských a tichomořských zemí je Smíšené parlamentní shromáždění AKT–EU. Na 16. zasedání 

Smíšeného parlamentního shromáždění konaném ve dnech 24. až 28. listopadu 2008 v Port 

Moresby (Papua-Nová Guinea) bylo přijato společné usnesení společného parlamentního 

shromáždění AKT–EU o ochraně civilistů při mírových operacích OSN a regionálních organizací.

Bylo přijato i společné usnesení o sociálních dopadech a strategiích boje proti dětské práci. Práce 

Smíšeného parlamentního shromáždění byla doplněna společným seminářem AKT–EU zaměřeným 

na zdraví a nemoci, jako je malárie, tuberkulóza a HIV/AIDS.

Sedmnácté zasedání Smíšeného parlamentního shromáždění se konalo ve dnech 4. až 9. dubna 2009 

v Praze (Česká republika), kde bylo přijato usnesení o problematice demokratického začlenění 

etnické, kulturní a náboženské rozmanitosti v zemích AKT a EU.
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U příležitosti 18. zasedání Smíšeného parlamentního shromáždění konaného v Luandě (Angola) ve 

dnech 30. listopadu až 3. prosince 2009 bylo přijato usnesení o společenském a kulturním začlenění 

a účasti mládeže. Dne 1. prosince (světový den boje proti AIDS) vyzvali spolupředsedové 

Smíšeného parlamentního shromáždění AKT–EU Louis Michel (Belgie) a Wilkie Rasmussen 

(Cookovy ostrovy) k tomu, aby byl lidem nakaženým HIV/AIDS umožněn přístup 

k antiretrovirálním lékům za rozumné ceny. Vydali také prohlášení k situaci v Nigeru. Smíšené 

parlamentní shromáždění přijalo usnesení k situaci na Madagaskaru. Dne 29. listopadu 2009 byla 

vydána zpráva Smíšeného parlamentního shromáždění o právu na potraviny.

Nedávno bylo dosaženo dohody o založení parlamentního shromáždění východních sousedů EU, 

EURONEST, což je další fórum, kde se bude rozvíjet meziparlamentní dialog o otázkách lidských 

práv a demokracie.

Výbor pro rozvoj pořádá pravidelná jednání o lidských právech a jiných konkrétních otázkách, jako 

jsou násilí páchané na ženách v konfliktech a po jejich ukončení či dopad prezidentských voleb 

v Afghánistánu na budoucnost země.

Otázky lidských práv tvoří součást činnosti rovněž dalších výborů, například Výboru pro obchod.

V hodnoceném období proběhlo důkladné šetření schématu obchodních pobídek EU GSP+ 

(všeobecný systém preferencí) pro Srí Lanku, protože Komise vyšetřovala záležitosti vyvolávající 

vážné znepokojení ohledně situace lidských práv v uvedené zemi.

Součástí příspěvku EU k posilování lidských práv a demokracie ve třetích zemích je pozorování

voleb. Evropský parlament se aktivně účastní volebních pozorovatelských misí vysíláním delegací 

na krátkodobé pozorování začleněné do dlouhodobých volebních pozorovatelských misí 

i prostřednictvím hlavních pozorovatelů v rámci volebních pozorovatelských misí EU, což jsou 

většinou poslanci Evropského parlamentu. Poslanci Evropského parlamentu sledují v den voleb

průběh hlasování a sčítání. Během hodnoceného období vyslal Parlament krátkodobé delegace do 

zemí Latinské Ameriky (Ekvádor, Bolívie, Salvador), Afriky (Rwanda, Angola a Mosambik), Asie 

(Bangladéš a Kambodža), Blízkého východu (Libanon) a oblasti OBSE (Moldavsko 

a Ázerbájdžán). Důležitým výběrovým kritériem je pro Parlament také dodržování zeměpisné 

rovnováhy.
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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, 

jež se projednávají během měsíčních plenárních rozprav o naléhavých tématech. Rada, Komise 

a dotčené vlády se naléhavě vybízejí, aby přijaly opatření. Kromě jmenovaných usnesení provádějí 

předseda Parlamentu, předseda podvýboru a předsedové delegací Parlamentu pravidelné demarše.

Reakce vlád nasvědčuje tomu, že jsou na kritiku ze strany Evropského parlamentu často značně 

citlivé.

Usnesení Evropského parlamentu se týkala mimo jiné:

· lidských práv v oblasti Kašmíru pod správou Indie (údajné masové hroby);

· Tanzanie (zabíjení albínů);

· Barmy/Myanmaru;

· Demokratické republiky Kongo (střety v oblastech poblíž východní hranice);

· Venezuely (občanská a politická práva);

· Somálska;

· Izraele a palestinských území (zejména případ rodiny al-Kurdových);

· Zimbabwe;

· Keni (svoboda tisku);

· Guiney;

· Thajska (zacházení s barmskými uprchlíky);

· Srí Lanky;

· Súdánu (vyhoštění nevládních organizací z Dárfúru);

· Filipín;

· Guiney-Bissau;

· Iráku (humanitární situace obyvatel tábora Ašraf);

· Afghánistánu (práva žen);

· Madagaskaru;

· Íránu;

· Laosu a Vietnamu;

· Nikaraguy;
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· Ázerbájdžánu (svoboda tisku);

· Ugandy (diskriminace na základě pohlaví);

· trestu smrti, zejména v případu Troye Davise (Spojené státy) a poprav v Íránu, Nigérii a Číně 

(v souvislosti s právy příslušníků menšin);

· útoků na obránce lidských práv, novináře a členy politické opozice v Rusku (a výsledku 

procesu vraždy Anny Politkovské);

· Nikaraguy;

· Íránu (zejména případ Širín Ebadíové a Roxany Saberiové);

· Sýrie (případ Muhannada Al Hassaniho);

· Kazachstánu (případ Jevgenije Žovtise);

· Venezuely (případ Manuela Rosalese).

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. Výbor 

pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci se v hodnoceném období zaměřil na otázky 

související s lidskými právy, například boj proti terorismu v Evropě, sexuální zneužívání 

a vykořisťování dětí a dětská pornografie, a na předcházení obchodování s lidmi a boj proti němu.

Podvýbor se nedávno na společném zasedání s Výborem pro občanské svobody setkal s ředitelem 

Agentury EU pro základní práva k jednání o otázkách prosazování a ochrany základních práv.

Na pořadu jednání Parlamentu jsou často diskuse a výměny názorů na Stockholmský program –

nový mnohaletý program EU v oblasti policejní a celní spolupráce, záchranných služeb, spolupráce 

v oblasti trestního a občanského práva, azylu, přistěhovalectví a vízové politiky na dané období.

Parlament v usnesení ze dne 25. listopadu 20091 vyzdvihl nutnost posílení společné politiky EU 

v boji proti terorismu, organizovanému zločinu, nelegálnímu přistěhovalectví, obchodování s lidmi 

a sexuálnímu vykořisťování, jakož i nutnost udržení rovnováhy mezi bezpečností a zaručováním 

základních práv.

  
1 P7_TA(2009)0090, 25. listopadu 2009
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4. Tematické otázky

EU pokračovala v rozvíjení své koncepční činnosti v oblasti lidských práv zahrnující širokou škálu 

otázek. Cílem přístupu EU je stanovit pozitivní podmínky diskuse. EU se nejprve snaží stanovit 

standardy spíše na základě nejvyššího společného činitele než na základě nejnižšího společného 

jmenovatele, a poté se snaží je dodržovat.

Při své tematické činnosti v oblasti lidských práv má EU k dispozici širokou škálu nástrojů.

V případě určitých tematických otázek, které byly stanoveny jako zvláštní priority Unie, EU 

využívá specifického souboru praktických nástrojů, který má zastoupením EU působícím v dané 

oblasti pomoci lépe prosazovat její politiku lidských práv: obecné zásady EU týkající se lidských 

práv.

Tematické otázky související s obecnými zásadami EU týkajícími se lidských práv

4.1 Trest smrti

EU dále upevnila své postavení vedoucího institucionálního aktéra v celosvětovém boji proti trestu 

smrti. Vzhledem k tomu, že její činnost v této oblasti představuje jednu z klíčových priorit její 

vnější politiky v oblasti lidských práv, EU při svém úsilí o zrušení trestu smrti nadále využívala 

všechny své dostupné nástroje v oblasti diplomacie a spolupráce1.

EU zaujímá pevný a principiální postoj proti trestu smrti. EU považuje trest smrti za krutý 

a nehumánní trest, který nemá z hlediska trestné činnosti odrazující účinek a nepřijatelným 

způsobem popírá lidskou důstojnost a integritu. Jakýkoli justiční omyl, kterému se v žádném 

soudním systému nedá zabránit, nelze napravit. EU vyzývá ty země, kde trest smrti i nadále 

existuje, aby jeho uplatňování postupně omezily, a trvá na tom, aby byl vykonáván v souladu 

s mezinárodními minimálními standardy.

  
1 Další informace o politice EU v otázce trestu smrti:

http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/adp/index_en.htm.
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Obecné zásady EU pro politiku EU vůči třetím zemím týkající se trestu smrti1, které byly 

revidovány v roce 2008, zůstávají i nadále nezbytným nástrojem pro systematickou činnost. V této 

souvislosti EU uvítala, že se Burundi a Togo, jakož i americký stát Nové Mexiko, v roce 2009 

rozhodly zrušit trest smrti a další země podnikly kroky k přijetí moratoria, čímž byl posílen 

celosvětový trend směřující ke zrušení trestu smrti.

EU rovněž odsoudila pokračující nadměrné používání trestu smrti v některých zemích, znovu však 

potvrdila svůj záměr pokračovat v úsilí s cílem přesvědčit země, které trest smrti nadále uplatňují, 

aby jej zrušily. EU dále vydala ve značném počtu zemí demarše vycházející z minimálních 

standardů stanovených v mezinárodním právu a v obecných zásadách EU týkajících se trestu smrti, 

mimo jiné v souvislosti s případy nezletilých osob, osob trpících duševní nemocí, s tresty smrti 

ukamenováním a s případy porušujícími zásadu, že trest smrti smí být uplatňován pouze pro 

nejzávažnější trestné činy.

EU na tuto otázku i nadále upozorňovala na všech příslušných fórech, zejména v rámci OSN 

a OBSE. EU hrála zásadní úlohu při přijetí rezoluce Valného shromáždění OSN 63/168

(18. prosince 2008), v níž byla znovu potvrzena výzva k přijetí moratoria na používání trestu smrti.

Rezoluce byla schválena počtem 106 hlasů, což je dokladem rostoucí jednotnosti celosvětového 

postoje proti trestu smrti. Dne 10. října, ve Světový den proti trestu smrti, si EU spolu s Radou 

Evropy jako každoročně připomněla Evropský den proti trestu smrti. Delegace EU po celém světě 

při této příležitosti uspořádaly řadu seminářů, tiskových konferencí, výstav a akcí. U příležitosti 

20. výročí Druhého opčního protokolu k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech 

v roce 2009 EU rovněž zdůraznila svou podporu tohoto protokolu a bude státy nadále vyzývat 

k jeho ratifikaci.

  
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/10015.cs08.pdf
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EU je i nadále hlavním dárcem podporujícím úsilí organizací občanské společnosti na celém světě 

v zájmu zrušení trestu smrti. Zrušení trestu smrti je totiž jednou z tematických priorit v rámci 

EIDHR. Na základě dobrých výsledků v předcházejících letech bylo v roce 2009 v rámci EIDHR 

přiděleno více než 8 milionů EUR na 16 projektů zaměřených na zrušení trestu smrti. Tyto projekty 

slouží k monitorování podmínek, za nichž je trest smrti používán, a k monitorování uplatňování 

minimálních mezinárodních standardů. Slouží rovněž k poskytování podpory vězňům, prosazování 

právní a ústavní reformy zaměřené na omezení či zrušení trestu smrti a k prosazování podpisu, 

ratifikace a uplatňování Druhého opčního protokolu k Mezinárodnímu paktu o občanských 

a politických právech (či obdobných regionálních nástrojů). Projekty kromě toho zajišťují 

i provádění odborné přípravy, výzkumu a studií, jakož i k poskytování poradenství určeného 

veřejnosti, organizování informačních kampaní, budování kapacit a vypracovávání vědeckých 

přístupů umožňujících odhalování justičních omylů.

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

V souladu s obecnými zásadami EU týkajícími se mučení (přijatými v roce 2001 a aktualizovanými 

v roce 2008)1 EU i nadále plnila svou vedoucí úlohu a pokračovala ve své celosvětové činnosti 

zaměřené na boj proti mučení a jiným formám špatného zacházení prostřednictvím iniciativ na 

mezinárodních fórech, dvoustrannými demaršemi adresovanými třetím zemím a poskytováním 

značné podpory projektům organizací občanské společnosti v této oblasti2.

V průběhu 63. a 64. zasedání Valného shromáždění OSN podpořily členské státy EU rezoluci 

o mučení a jiném krutém, nelidském či ponižujícím zacházení nebo trestání, která byla přijata na 

základě konsenzu3. Na zasedání Valného shromáždění OSN EU ve svých prohlášeních opakovaně 

zdůraznila absolutní zákaz mučení a dalších forem špatného zacházení stanovený v mezinárodním 

právu. Členské státy EU podpořily rovněž rezoluci o mučení a špatném zacházení přijatou na 

zasedání Rady OSN pro lidská práva v březnu roku 2009, která je zaměřena na úlohu a odpovědnost 

lékařského a dalšího zdravotnického personálu při ochraně vězněných a zadržovaných osob proti 

mučení a jiným formám špatného zacházení4.

  
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/8590.cs08.pdf
2 Více informací o politice EU týkající se předcházení mučení a rehabilitace obětí naleznete na 

adrese: http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/torture/index_en.htm.
3 Viz rezoluci Valného shromáždění OSN 63/166 na adrese 

http://www.un.org/ga/63/resolutions.shtml.
4 Viz rezoluci Rady OSN pro lidská práva 10/24 na adrese 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/10session/resolutions.htm.



8363/1/10 REV 1 el/EL/jg 56
PŘÍLOHA DGE HR CS

Ve svém výročním prohlášení u příležitosti Mezinárodního dne na podporu obětí mučení vydaném 

dne 26. června 20091 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 jiných forem špatného zacházení. EU zdůraznila, že v rámci 

boje proti mučení a při podpoře obětí přikládá prvořadý význam zejména úloze Organizace 

spojených národů a zdůraznila svou podporu zvláštního zpravodaje OSN pro otázky mučení, Úřadu 

vysoké komisařky OSN pro lidská práva, Výboru OSN proti mučení, Podvýboru pro předcházení 

mučení, Dobrovolného fondu OSN pro oběti mučení i dalších mechanismů, jež v této oblasti 

představují cenný přínos, jako je Evropský výbor Rady Evropy pro zabránění mučení2.

EU uvítala, že byl v průběhu loňského roku Ázerbájdžánem, Bosnou a Hercegovinou, Bývalou 

jugoslávskou republikou Makedonií, Černou Horou, Chile, Kazachstánem, Kyrgyzskou republikou, 

Libanonem a Nikaraguou ratifikován 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 64 signatářů

a 50 smluvních stran uvedeného opčního protokolu, přičemž 13 členských států EU je smluvními 

stranami; dalších 8 členských států EU tento protokol nyní podepsalo3. V první polovině roku 2009 

Evropská unie uskutečnila kampaň demarší zaměřenou na země zapojené do Východního 

partnerství, Rusko a země Střední Asie s cílem vyzvat tyto země, aby se k tomuto protokolu 

připojily a účinně jej uplatňovaly.

  
1 http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/hr/news215.pdf
2 Pro informace o příslušných orgánech OSN viz http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/;

pro informace o Evropském výboru Rady Evropy pro zabránění mučení viz 
http://www.cpt.coe.int/.

3 http://www2.ohchr.org/english/bodies/ratification/9.htm
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V souladu s obecnými zásadami EU týkajícími se mučení Evropská unie třetí země prostřednictvím 

politického dialogu a demarší i nadále aktivně upozorňovala na své znepokojení v souvislosti 

s mučením. Cílem těchto kontaktů – ať už důvěrných nebo veřejných – je řešit jak otázky 

související s mučením a jednotlivé případy vztahující se ke konkrétním zemím, tak i obecnější 

záležitosti. V průběhu hodnoceného období se EU i nadále zabývala jednotlivými případy v řadě 

zemí včetně Íránu, Iráku, Zimbabwe, Číny, Bangladéše a Súdánu. Na situaci ohledně mučení 

a špatného zacházení Evropská unie soustavně upozorňovala v rámci všech svých pravidelných 

dialogů o lidských právech se třetími zeměmi. Na otázku mučení a špatného zacházení se zaměřila 

pozornost rovněž v průběhu řady seminářů občanské společnosti, které byly uspořádány s cílem 

doplnit tyto dialogy o lidských právech, a během několika zasedání podvýborů pro lidská práva 

konaných v rámci evropské politiky sousedství. Například první dialog o lidských právech vedený 

zástupci občanské společnosti Evropské unie a Africké unie, který se konal ve dnech

16. a 17. dubna 2009 v Bruselu, se zaměřil na „boj proti mučení v Africe a v EU, založený na 

nastrojích a institucích v oblasti lidských práv v Africe a EU“ a učinil v této oblasti řadu 

doporučení1. S cílem usnadnit informovaný dialog pokračovala EU v systematickém podávání 

pravidelných důvěrných zpráv o otázce lidských práv, včetně zpráv o mučení, vypracovávaných 

vedoucími misí v třetích zemích. EU učinila řadu prohlášení týkajících se mučení, a to mimo jiné 

i v rámci mnohostranných fór, například OSN a OBSE.

V roce 2009 se EU v rámci svých vnitřních úvah začala zabývat otázkou, jak posílit Podvýbor OSN 

pro předcházení mučení (SPT). Do tohoto procesu byl zapojen předseda Podvýboru OSN pro 

předcházení mučení spolu s Úřadem vysoké komisařky OSN pro lidská práva. V prosinci roku 2009 

EU zahájila první fázi iniciativy, jejímž cílem je posílit na místní úrovni uplatňování obecných 

zásad EU týkajících se mučení.

4.3 Práva dítěte

Hlavním cílem vnější politiky EU v oblasti lidských práv týkajících se práv dítěte je zabývat se 

přednostně prosazováním a ochranou všech práv dítěte ve vnějších vztazích EU na základě trvalého 

a systematického působení.

  
1 http://africa-eu-partnership.org/pdf/090511_joint_press_release_version_finale.pdf
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EU ve svých vnějších vztazích vypracovala řadu politických nástrojů na prosazování a ochranu práv 

dítěte1. Sdělením Komise nazvaným „Směrem ke strategii EU o právech dítěte“2 (2006) byla 

zahájena dlouhodobá strategie EU zaměřená na prosazování a ochranu práv dítěte ve vnitřních 

a vnějších vztazích EU. V letech 2008 až 2009 pokročila Evropská komise ve vývoji této strategie 

posouzením prioritních oblastí budoucích opatření EU. UNICEF byla dále pověřena přípravou 

souboru nástrojů, které by odborníkům EU ukázaly, jak účinně začlenit práva dítěte do politických, 

právních, rozpočtových a programovacích činností.

Cílem obecných zásad EU týkajících se práv dítěte3 (2007) je prosazovat práva dítěte na celém 

světě uplatňováním Úmluvy OSN o právech dítěte a jejích dvou opčních protokolů a zajištěním 

zohledňování práv dítěte ve všech politikách a činnostech EU. Za první tematickou oblast pro 

používání těchto obecných zásad byl zvolen boj proti násilí páchanému na dětech. V těsné 

spolupráci s UNICEF a občanskou společností bylo vybráno deset pilotních zemí: Arménie –

Barbados – Brazílie – Ghana – Indie – Írán – Jordánsko – Keňa – Maroko – Ruská federace. Za 

českého předsednictví byly dokončeny specificky zaměřené prováděcí strategie odpovídající 

zvláštním potřebám pilotních zemí a jejich uplatňování bylo zahájeno ve druhé polovině roku 2009.

Ve sdělení Komise nazvaném „Zvláštní místo pro děti v rámci vnější činnosti EU“4 (2008) 

a v přiloženém akčním plánu je určen politický rámec, nástroje pro programování a hlavní zásady 

pro dosažení pokroku v oblasti práv dítěte ve vybraných prioritních oblastech. V návaznosti na toto 

sdělení přijala Rada EU závěry o boji proti dětské práci (květen 2008) s cílem posílit vnější politiku 

EU týkající se práv dítěte se zvláštním zřetelem na rozvojový a humanitární aspekt. S odvoláním na 

tyto závěry požádala Rada Komisi, aby v roce 2010 vypracovala studii o opatřeních pro boj proti 

dětské práci, včetně opatření souvisejících s obchodem.

  
1 Více informací o právech dítěte ve vnějších vztazích EU:

http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/child/index_en.htm
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006DC0367:EN:NOT
3 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/16031.07.pdf
4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0055:FIN:EN:PDF
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EU disponuje řadou nástrojů na rozvíjení své politiky v oblasti práv dítěte. Příležitostí k prosazení 

ratifikace a účinného uplatňování příslušných mezinárodních nástrojů v oblasti práv dítěte je 

především politický dialog. V letech 2008 až 2009 byla práva dítěte pravidelně zařazována na pořad 

jednání politických dialogů se třetími zeměmi, a to především dialogů a konzultací věnovaných 

otázce lidských práv.

Práva dítěte musí být plně zohledňována také v rámci dvoustranné a mnohostranné spolupráce. EU 

se aktivně zapojila do prosazování práv dítěte na nejrůznějších fórech OSN. V březnu roku 2009 

předložila EU (spolu se skupinou GRULAC) na 10. zasedání Rady pro lidská práva tematické 

usnesení o účasti dětí a na 63. a 64. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů 

předložila souhrnná usnesení. Poslední z těchto usnesení bylo poprvé v historii přijato bez 

hlasování. Mimo to se EU během 10. zasedání Rady OSN pro lidská práva zúčastnila celodenní 

akce věnované právům dítěte. EU rovněž podpořila práci Marty Santos Paisové, nové zvláštní 

zástupkyně generálního tajemníka OSN pro násilí páchaného na dětech, která byla jmenována 

v roce 2009.

Koordinace s mezinárodními organizacemi a občanskou společností se dále rozvíjí. Evropská 

komise uspořádala řadu akcí s cílem konzultovat jednotlivé zúčastněné strany ohledně politických 

priorit a uskutečňování politik. Uskutečnily se dvě akce na vysoké úrovni: Evropské fórum 

o právech dítěte na téma „Dětská práce“, které se vůbec poprvé zaměřilo na vnější vztahy EU 

(Brusel, červen 2009), a 11. fórum EU a nevládních organizací o lidských právech1 věnované 

otázce boje proti násilí páchanému na dětech, pořádané ve spolupráci se švédským předsednictvím

(Stockholm, červenec 2009).

EU vedle toho podnikla několik iniciativ ke zvýšení povědomí o prosazování a ochraně práv dítěte 

a k zajištění odpovídajícího zviditelnění činnosti EU v této oblasti. K těmto krokům patří např. tyto 

projekty: vzdělávání v oblasti lidských práv a práv dítěte na základních školách (březen 2009), 

konference o právech dítěte v informačním centru Úřadu pro zahraniční pomoc EU (AidCo) 

v Bruselu (duben 2009), příspěvek místopředsedy Jacquese Barrota a komisařů Benity Ferrero-

Waldnerové a Luise Michela ke zprávě fondu UNICEF o postavení dětí na světě (květen 2009), 

školení o právech dítěte pro pracovníky evropských orgánů a členských států (červen 2008,

březen 2009).

  
1 http://www.humanrightsngoforum.eu/
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U příležitosti 20. výročí Úmluvy OSN o právech dítěte (20. listopadu 2009) uspořádala Evropská 

komise několik akcí jak v Bruselu, tak prostřednictvím celosvětové kampaně vedené ve spolupráci 

s fondem UNICEF a Regionálním informačním centrem OSN pro západní Evropu (UNRIC).

Součástí těchto oslav a akcí byla také výstava fotografií pod záštitou komisařky Benity Ferrero-

Waldnerové, promítání filmu, den pro veřejnost, společné prohlášení místopředsedy Jacquese 

Barrota a komisařů Benity Ferrero-Waldnerové a Karla de Guchta, jakož i akce pořádané na místní 

úrovni jednotlivými delegacemi po celém světě.

Mezi akce EU pořádané na místní úrovni ve třetích zemích patřily konference na vysoké úrovni za 

účasti prezidentů států, jejich manželek a ministrů, konference se specializovanými nevládními 

organizacemi, panelové diskuze přístupné široké veřejnosti, akce se silným zastoupením dětí, 

tiskové konference s rozsáhlou mediální propagací, spuštění internetových stránek pro děti, široká 

distribuce propagačních materiálů, zveřejnění výzev k předkládání návrhů v rámci Evropského 

nástroje pro demokracii a lidská práva (EIDHR).

Dalším účinným nástrojem používaným k prosazování a ochraně práv dítěte je rozvojová 

spolupráce. V rámci EIDHR bylo vybráno pět projektů, které se zabývají různými aspekty násilí 

páchaného na dětech pro účely uplatňování obecných zásad EU týkajících se práv dítěte 

v roce 2009. V rámci tematického programu nazvaného „Investice do lidí“ zveřejnila Komise 

v říjnu roku 2009 výzvu k předkládání návrhů zaměřených na účast dětí (11 miliónů EUR). Další 

projekty získaly podporu Komise v podobě různých příspěvků podle zeměpisné polohy.
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4.4 Děti a ozbrojené konflikty

Za vysoce prioritní EU považuje pomoc dětem spojeným s ozbrojenými konflikty. Obecné zásady 

EU týkající se dětí postižených ozbrojenými konflikty (přijaté v roce 2003 a revidované 

v roce 2008) zavazují EU k tomu, aby se komplexním způsobem zabývala otázkou dopadu 

ozbrojených konfliktů na děti. To se děje prostřednictvím sledování a podávání zpráv vedoucími 

misí EU, vojenskými veliteli a zvláštními zástupci, diplomatických iniciativ, politického dialogu, 

mnohostranné spolupráce, a řešení krizí. EU zaměřuje používání obecných zásad na 19 prioritních 

zemí nebo území: Afghánistán – Burundi – Čad – Demokratická republika Kongo – Filipíny – Haiti 

– Irák – Izrael – Kolumbie – Libanon – Libérie – Myanmar – Nepál – Okupovaná palestinská území 

– Pobřeží slonoviny – Somálsko – Srí Lanka – Súdán – Uganda.

Seznam prioritních zemí EU je v souladu s prioritním seznamem zvláštní zástupkyně OSN pro děti 

postižené ozbrojenými konflikty. V roce 2009 zahájilo české předsednictví EU proces hodnocení 

jednotlivých prováděcích strategií pro prioritní země s cílem využít osvědčené postupy a získané 

zkušenosti, ale také vypracovat doporučení pro budoucí činnost. Používání obecných zásad bylo 

doplněno konkrétními projekty. V roce 2008 byly v rámci tematického programu nazvaného 

„Investice do lidí“ vybrány první projekty na podporu používání obecných zásad. V roce 2009 byla 

dále zveřejněna jedna výzva EIDHR k předkládání návrhů se zvláštním zaměřením na uvedených 

19 prioritních zemí. Na podporu ochrany dětí postižených ozbrojenými konflikty, jejich rehabilitace 

a začlenění do společnosti a na posílení kapacit pro sledování a podávání zpráv o porušování práv 

dítěte během ozbrojených konfliktů bylo vybráno pět projektů s cílem dosáhnout předvedení 

pachatelů před soud.

EU rovněž usilovala o stále těsnější spolupráci s OSN, zejména se zvláštní zástupkyní generálního 

tajemníka OSN pro otázky dětí a ozbrojených konfliktů, pracovní skupinou Rady bezpečnosti OSN 

pro otázky dětí a ozbrojených konfliktů a v rámci mechanismu pro sledování a podávání zpráv 

v souvislosti s problematikou dětí a ozbrojených konfliktů, který byl zřízen na základě rezoluce 

Rady bezpečnosti OSN 1612. EU rovněž uvítala a podpořila novou rezoluci Rady bezpečnosti OSN 

1882 (2009), která znamená další posílení ochrany dětí postižených ozbrojenými konflikty díky 

rozšíření mechanismu sledování a podávání zpráv na zabíjení a mrzačení dětí, znásilnění a další 

formy sexuálního násilí páchaného na dětech.
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4.5 Obránci lidských práv

Podpora obránců lidských práv je dlouhodobou součástí politiky EU v oblasti lidských práv, 

zalouženou na deklaraci OSN o obráncích lidských práv z roku 1998.

Během hodnoceného období přibylo důvodů ke znepokojení, a to v souvislosti s nárůstem případů 

obtěžování obránců lidských práv, veřejného odsuzování jejich práce, zavírání jejich kanceláří, 

svévolného zatýkání, absence spravedlivých soudních řízení, přijímání zákonů zaměřených na 

maření práce nevládních organizací, útoků na svobodu projevu a používání nových technologií 

s cílem mařit práci obránců lidských práv. EU proto nadále poskytovala ochranu těm ženám 

a mužům, kteří brání a prosazují všeobecná lidská práva. Během hodnoceného období vydala EU 46 

veřejných prohlášení, zejména k zavraždění Stanislava Markelova a Anastasie Baburové v Rusku, 

svévolnému zadržování Roxany Saberiové a Abdolfattaha Soltaniho v Íránu a k soudnímu řízení 

s Liou Siao-poem v Číně. EU nadále nadále podporovala případy stovek obránců lidských práv 

v rámci dialogů o lidských právech a prostřednictvím desítek demarší a neformálních dotazů ze 

strany místních zástupců EU.

Klíčovým počinem během hodnoceného období byl přezkum obecných zásad týkajících se obránců 

lidských práv1. V prosinci roku 2008 a v návaznosti na proces „přezkumu v polovině období“, který 

byl zahájen za slovinského předsednictví, vyjádřila Rada EU souhlas s přezkumem původního znění 

obecných zásad, s přihlédnutím k řadě návrhů zaměřených na zlepšení konkrétních výsledků 

obecných zásad a dosažení větší úspěšnosti. Při tomto procesu byly zohledněny názory občanské 

společnosti, která byla intenzivně konzultována a která je klíčovým partnerem pro úspěšné 

provádění obecných zásad.

  
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/GuidelinesDefenders.pdf
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Zlepšení revidovaných obecných zásad souvisí především s vytvářením místních prováděcích 

strategií; těchto strategií bylo vytvořeno více než 60. Podle revidovaných obecných zásad by místní 

strategie měly být vypracovávány misemi EU ve spolupráci s obránci lidských práv. Jednou ročně 

by mělo být uspořádáno setkání obránců lidských práv a diplomatů, mělo by dojít ke zlepšení

v oblasti koordinace a sdílení informací a v případě potřeby by měl být jmenován styčný úředník 

pro kontakt s obránci lidských práv. Tyto kroky již byly v řadě zemí učiněny, přestože je třeba 

vynaložit ještě další úsilí. EU kromě toho znovu zdůraznila své odhodlání navštěvovat obránce 

lidských práv ve vyšetřovací vazbě nebo v domácím vězení, nadále zajišťovala obráncům lidských 

práv a jejich práci viditelné uznání a diplomaté EU se účastnili jejich soudních řízení v roli 

pozorovatelů. Pracovníci misí EU nadále věnovali pozornost odborné přípravě tak, aby zvýšili svoji 

informovanost a zajistili případné uplatňování obecných zásad. Členské státy se také dohodly na 

možnosti vydávání mimořádných víz obráncům lidských práv v ohrožení a na podpoře při 

provizorním přijetí ve členských státech a zahrnuly tuto možnost do revidovaných obecných zásad.

Obecné zásady týkající se obránců lidských práv byly nadále základním referenčním bodem při 

kontaktech na všech úrovních s třetími zeměmi, zejména během všech dialogů o lidských právech, 

jakož i na mnohostranných fórech o lidských právech, a to s cílem posílit právo na obhajobu 

lidských práv. Během svých politických dialogů se třetími zeměmi poukazovala EU i nadále na 

případy obránců lidských práv a pokračovala ve vydávání prohlášení na podporu jejich práce, a to 

i v případech, kdy byli obránci lidských práv zadržováni, obtěžováni či zavražděni.

EU důrazně veřejně podpořila zvláštní postupy Rady OSN pro lidská práva, zejména zvláštní 

zpravodajky OSN pro otázky obhájců lidských práv a příslušné regionální mechanismy na ochranu 

obránců lidských práv. Za účelem posílení mezinárodního úsilí na podporu práce obránců lidských 

práv se EU rovněž podílí na koordinaci setkání s dalšími mezinárodními organizacemi a zmocněnci, 

kteří se otázkou obránců lidských práv zabývají.
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EU zvýšila především prostřednictvím EIDHR svoji finanční podporu pro řadu organizací, které 

poskytují ochranu či podporu práci obránců lidských práv. Během hodnoceného období bylo

s 11 nevládními organizacemi specializovanými na podporu obránců lidských práv v regionálním či 

globálním měřítku sjednáno financování projektů ve výši více než 10 milionů EUR. Jedná se 

o činnosti zahrnující organizování odborné přípravy s bezpečnostně-právní tematikou, neodkladné 

zásahy a polní mise s cílem zabránit izolování obtěžovaných obránců a podporovat jejich schopnost 

jednat, horkou linku na pomoc obráncům lidských práv v bezprostředním ohrožení, přímou podporu 

pro obránce lidských práv v nouzi (dodávky neprůstřelných vest a helem, přemístění do jiných 

zemí, právní poradenství, lékařská pomoc atd.).

4.6 Lidská práva žen

Rada EU přijala v prosinci roku 2008 nový soubor obecných zásad týkajících se násilí páchaného 

na ženách a boje proti všem formám diskriminace žen1. Tyto nové obecné zásady zdůrazňují, že 

lidská práva žen jsou prioritou vnější politiky EU v oblasti lidských práv, a určují dlouhodobou 

strategii v této oblasti. V rámci používání těchto obecných zásad se EU spolu s partnerskými 

zeměmi a partnerskými regionálními organizacemi systematicky angažuje v boji proti násilí 

páchanému na ženách a proti diskriminaci žen obecně2.

V průběhu hodnoceného období byla otázka práv žen projednávána během několika dialogů 

a konzultací o lidských právech s Egyptem, Libanonem, Marokem, Palestinskou samosprávou 

a Ruskou federací. Příkladem jednání na ministerské úrovni o posílení úlohy žen ve společnosti je 

ministerská konference, která se konala v Marrákeši ve dnech 11. a 12. listopadu 2009 v rámci Unie 

pro Středomoří3.

  
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/16173cor.en08.pdf
2 Více informací o právech žen ve vnější politice EU:

http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/women/index_en.htm
3 http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/women/index_en.htm



8363/1/10 REV 1 el/EL/jg 65
PŘÍLOHA DGE HR CS

Používání tohoto souboru obecných zásad vyžaduje významné zapojení delegací EU 

a zastupitelských úřadů členských států EU ve třetích zemích. Zástupci EU v 88 těchto zemích již 

provedli analýzu situace práv žen v daném místě a navrhli opatření EU pro období let 2009 až 2010 

s použitím jak politických, tak finančních nástrojů. Při těchto analýzách situace práv žen v daném 

místě jsou využívány kontakty s partnerskými vládami a organizacemi občanské společnosti, 

s místními zástupci Rozvojového fondu OSN pro ženy (UNIFEM) a Populačního fondu OSN 

(UNFP), jakož i přímé účasti úředníků EU na soudních řízeních s obránci lidských práv. EU dále 

zohledňuje zprávy o situaci práv žen, jako jsou závěrečné připomínky Výboru pro odstranění všech 

forem diskriminace žen (CEDAW), zjištění týkající se jednotlivých oznámení podaných na základě 

opčního protokolu tohoto výboru a zprávy zvláštní zpravodajky OSN pro otázky násilí páchaného 

na ženách z návštěv jednotlivých zemí.

V rámci používání obecných zásad týkajících se práv žen EU podpořila řadu aktivit organizací 

občanské společnosti v oblasti sledování používání zásad a zvyšování povědomí o CEDAW, a to 

především prostřednictvím EIDHR. V období let 2008 až 2009 EIDHR nepřetržitě podporoval 

činnost občanské společnosti zaměřenou na vykořenění genderové diskriminace, včetně 

genderového násilí. Tato podpora se uskutečňovala prostřednictvím činností dvojího typu: na jedné 

straně zajištěním náležitého zohlednění genderového hlediska ve všech výzvách k předkládání 

návrhů a ve vybraných projektech (tzn. o systematické začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do 

tvorby, uskutečňování a sledování projektů); a na druhé straně podporou specifických činností 

zaměřených na práva žen a na boj proti všem formám násilí páchaného na ženách, zejména 

prostřednictvím programů podpor v rámci jednotlivých zemí. Do dubna roku 2009 bylo 

rozpracováno 33 projektů týkajících se práv žen a financovaných prostřednictvím EIDHR v hodnotě 

celkem 4,4 milionů EUR.

10. výroční fórum EU a nevládních organizací1 věnované lidským právům a nazvané „Za rovnost 

žen a mužů: stop diskriminaci vůči ženám“ se uskutečnilo ve dnech 10. a 11. prosince 2008 

v Paříži.

  
1 http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/docs/10th_eungo_forum_report_en.pdf
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Na půdě OSN se EU i nadále zasazovala o posilování kapacity OSN v oblasti prosazování rovnosti 

žen a mužů a posilování postavení žen a uvítala finalizaci dohody o vytvoření nového subjektu 

OSN zaměřeného na rovnost žen a mužů. EU aktivně podporovala usnesení přijaté na zasedání 

Rady pro lidská práva o předcházení násilí páchanému na ženách. EU se rovněž aktivně zúčastnila 

53. zasedání Komise OSN pro postavení žen věnovaného tématu „Rovnocenného rozdělení 

odpovědnosti mezi ženy a muže, včetně oblasti poskytování péče v souvislosti s HIV/AIDS“.

Dne 18. prosince 2009 vydala Catherine Ashtonová, vysoká představitelka EU pro zahraniční věci 

a bezpečnostní politiku prohlášení k 30. výročí zřízení CEDAW.

Případové studie: Opatření EIDH zaměřené na práva žen a rovnost žen a mužů

V Pákistánu se projekt s názvem „Boj proti znásilňování“ zahájený v roce 2008 komplexním 

způsobem zabývá citlivou otázkou sexuálního násilí ve městě Karáčí: vedle rozšíření služeb 

právního poradenství pro oběti znásilnění a rychlého zjednání spravedlnosti se tento projekt zabývá 

také poskytováním podpory obětem ze strany státních orgánů, včetně (ženských) policejních sil 

a zdravotnických služeb, a zvýšením informovanosti skupin obyvatelstva a sdělovacích prostředků.

Výsledky tohoto tříletého projektu budou zahrnovat otázky rehabilitace, spravedlnosti, prevence 

a zvyšování informovanosti, jakož i výzkum, který má posloužit ke zvýšení účinnosti lobbingu 

v této oblasti.

V Mexiku podpořil EIDHR středisko Fray Julián Garcés Centre a jeho partnerskou organizaci 

Colectivo Mujer y Utopía v jejich 18-ti měsíčním projektu, který má zamezit násilí páchanému na 

ženách a obchodování se ženami ve státě Tlaxcala. Za účelem zvýšení nízké míry trestního stíhání, 

která u případů násilí páchaného na ženách v tomto státě existuje, tento projekt usiluje o zvýšení 

veřejné informovanosti o tom, že je nutné, aby ženy i muži takové případy ohlašovali.

Prostřednictvím veřejných kampaní a seminářů zaměřených na budování kapacit společenství má 

tento projekt za cíl překonávat strach a stud, které byly označeny za hlavní důvody, proč oběti násilí 

neusilují o nápravu, ale také zvyšovat uvědomělost veřejných orgánů odpovědných za jednání 

s oběťmi sexuálního násilí. Komplexní přístup projektu k této citlivé otázce bude doplněn 

lobbingem na úrovni orgánů a veřejnou podpisovou kampaní na podporu přijetí vnitrostátního 

zákona proti obchodování s lidmi.
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Ve Rwandě je jednou z priorit EIDHR prosazování práv žen. Nevládní organizace „Ženská 

solidarita proti chudobě (Solidarité Féminine Contre la Pauvreté (Solifem))“ tak dostává od 

roku 2008 prostředky na potírání nebezpečných tradičních a kmenových praktik, které poškozují 

práva žen. Tohoto cíle bude dosaženo navázáním spolupráce s tradičními orgány, soudci, obhájci 

zvykového práva a ženskými nevládními organizacemi ve venkovských oblastech prostřednictvím 

odborné přípravy a zvyšování informovanosti společenství.

4.7 Ženy, mír a bezpečnost

EU soustavně vyzývala ke komplexnímu uskutečňování dvojí agendy uvedené v rezoluci Rady 

bezpečnosti OSN 1325(2000) o ženách, míru a bezpečnosti, tedy předcházení násilí páchanému na 

ženách v krizových situacích a prosazování účasti žen na budování míru. Pro posílení činnosti celé 

EU v této oblasti přijala Rada EU dne 8. prosince 2008 „komplexní přístup EU k ženám, míru 

a bezpečnosti“. Tento komplexní přístup má zahrnovat činnosti EU prováděné po celou dobu trvání 

konfliktu, tedy od předcházení konfliktu po řízení krizových situací, budování míru a dlouhodobou 

obnovu. Cílem tohoto politického dokumentu je v první řadě zlepšit schopnost EU reagovat na 

rezoluci 1325 a na následné rezoluce o ženách, míru a bezpečnosti, např. nabídnutím lepších 

příležitostí k odborné přípravě úředníkům EU působícím v terénu nebo v sídlech organizací 

a pracovníkům misí a operací SBOP. Komplexní přístup dále zavazuje EU k tomu, aby na 

mezinárodní úrovni nadále vystupovala ve věci žen, míru a bezpečnosti. EU například dala podnět 

k návrhu, aby OSN uspořádala v roce 2010 ministerskou konferenci pro přezkum rezoluce 1325.

Za účelem dohledu nad uplatňováním komplexního přístupu se úředníci EU a odborníci z členských 

států EU pravidelně účastní zasedání ad hoc pracovní skupiny EU pro otázky žen, míru 

a bezpečnosti. V únoru roku 2009 zahájila tato pracovní skupina na základě konzultací občanské 

společnosti proces vývoje mechanismu odpovědnosti a souboru ukazatelů vztahujících se k politice 

EU v oblasti žen, míru a bezpečnosti.
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V průběhu hodnoceného období a v souladu s cíli stanovenými v komplexním přístupu EU 

uspořádala EU dne 2. října 2009 první každoroční výměnu názorů členských států EU na téma 

ženy, mír a bezpečnost věnovanou přípravě a uskutečňování národních akčních plánů a politik 

týkajícících se rezoluce 1325. Tohoto setkání se zúčastnili také zástupci Africké unie a Libérie, 

Bosny a Hercegoviny a Nepálu.

Švédské předsednictví EU provedlo ve všech členských státech EU obsáhlou studii zaměřenou na 

způsob, jakým se provádí odborná příprava personálu SBOP, pokud jde o otázky rovnosti žen 

a mužů. V návaznosti na tuto iniciativu připravuje EU základní požadavky pro standardizovaný 

modul odborné přípravy na téma rovnosti žen a mužů určený pro pracovníky SBOP. Dne

9. listopadu 2009 uspořádala EU v Bruselu první setkání poradců pro otázky rovnosti žen a mužů 

v oblasti SBOP, kteří si vyměnili osvědčené postupy a projednali obdobné výzvy. Evropská komise 

uspořádala na konci září roku 2009 třídenní školení o klíčové úloze rozvojové spolupráce EU při 

podpoře uskutečňování rezoluce 1325.

Otázka žen, míru a bezpečnosti je předmětem intenzivní výměny názorů a spolupráce mezi EU 

a Africkou unií. Dne 27. února 2009 uspořádala EU společně s Africkou unií v New Yorku akci 

nazvanou „Rozvíjející se dialog a spolupráce mezi OSN a regionálními organizacemi pro posílení 

uskutečňování rezolucí Rady bezpečnosti 1325 a 1820“. Na tento podnět navázala dne 25. září 2009 

pracovní snídaně na nejvyšší úrovni pořádaná EU, OSN a Africkou unií během ministerského týdne 

Valného shromáždění OSN a zaměřená na úsilí regionálních organizací o uskutečňování

rezoluce 1325.

Pro politiku EU v oblasti žen, míru a bezpečnosti má klíčový význam spolupráce s organizacemi 

občanské společnosti. EU nadále poskytovala podporu organizacím specializovaným na otázku žen, 

míru a bezpečnosti, a to především prostřednictvím EIDHR, tematického programu „Investice do 

lidí“, nástroje stability a jeho iniciativy pro budování míru.
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Další tematické otázky

4.8 Mezinárodní trestní soud (ICC) a boj proti beztrestnosti

Boj proti beztrestnosti za závažné mezinárodní trestné činy, jako jsou genocida, zločiny proti 

lidskosti – včetně mučení – a válečné zločiny, je jedním ze základních předpokladů přístupu EU 

k budování a ochraně trvalého míru, mezinárodní spravedlnosti a právního státu. Za tímto účelem 

EU nadále věnovala silnou politickou, finanční i technickou podporu účinnému fungování 

Mezinárodního trestního soudu (ICC) a dalším trestním soudům, k nimž patří mezinárodní trestní 

tribunály ad hoc pro bývalou Jugoslávii a Rwandu, Zvláštní soud pro Sierru Leone, tak zvaný 

tribunál pro Rudé Khmery a Zvláštní tribunál pro Libanon. EU rovněž nadále poskytovala pomoc 

zaměřenou na obnovu a posílení zásad právního státu na úrovni jednotlivých zemí.

EU ve všech vnějších politikách EU v rámci SZBP i EBOP nadále pevně a odhodlaně podporovala 

Mezinárodní trestní soud (ICC). Cennými spojenci v tomto úsilí byly i nadále nevládní 

organizace. U příležitosti 10. výročí přijetí Římského statutu ICC (dne 17. července 2008) EU 

připomněla svou podporu ICC a uvedla, že trvalého míru nelze dosáhnout bez určení odpovědnosti 

za nejzávažnější mezinárodní trestné činy.

V souladu se společným postojem EU1 z roku 2003 byl ICC v průběhu období, na než se zpráva 

vztahuje, na pořadu jednání nejvýznamnějších summitů a politických dialogů se třetími zeměmi 

Ve svých prohlášeních EU apelovala na to, aby byla učiněna přítrž beztrestnosti pachatelů 

nejstrašlivějších zločinů, které byly v daných zemích spáchány, a vyzvala všechny státy k vydání 

osob, na něž byl vydán zatýkací rozkaz, aby tak mohla být vykonána spravedlnost. Zvláště často byl 

ICC na pořadu jednání s Africkou unií.

  
1 Společný postoj Rady ze dne 16. června 2003, Úř. věst. L 150, 18.6.2003, s. 67.
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Účinný systém mezinárodní justice spočívá na co nejširší možné účasti států na Římském statutu.

Jeho ratifikací Chile a Českou republikou vzrostl počet smluvních států na 110. Jako součást svého 

pevného závazku vůči ICC je EU nadále odhodlána prosazovat všeobecnou platnost a činí tak 

prostřednictvím diplomatických demarší, vkládáním ustanovení do dohod EU se třetími zeměmi, 

podporou ICC a občanské společnosti.

Země, pro které vydala EU v průběhu hodnoceného období demarše na podporu všeobecné 

platnosti a integrity Římského statutu:

Alžírsko, Ázerbajdžán, Bahrajn, Bangladéš, Egypt, Filipíny, Guatemala, Haiti, Chile, Indonésie, 

Jamajka, Kamerun, Kapverdy, Kazachstán, Kuvajt, Kyrgyzská republika, Laos, Libanon, Malajsie, 

Maroko, Moldavsko, Monako, Mozambik, Nepál, Nikaragua, Salvador, Singapur, Spojené arabské 

emiráty, Svatá Lucie, Ukrajina, Vietnam.

Jediným dosavadním závazným právním nástrojem je revidované znění dohody z Cotonou 

z roku 2005, která se týká 751 afrických, karibských a tichomořských zemí a EU a obsahuje 

doložku týkající se ICC2. Doložka týkající se ICC však byla odsouhlasena i v dalších dohodách 

o partnerství a spolupráci, obchodních dohodách o rozvoji a spolupráci a dohodách o přidružení 

uzavřených s Indonésií, Jižní Koreou, Jihoafrickou republikou, Ukrajinou a Irákem. Doložky 

týkající se ICC jsou předmětem jednání v rámci dohod o partnerství a spolupráci a dohod 

o přidružení se Singapurem, Thajskem, Malajsií, Filipínami, Brunejí Darussalamem, Vietnamem, 

Čínou, Ruskem a Střední Amerikou a rámcové dohody s Libyí. Obchodní dohoda o rozvoji 

a spolupráci s Jihoafrickou republikou byla podepsána v září roku 2009 a dohoda o partnerství 

a spolupráci s Indonésií v listopadu roku 2009.

  
1 Rovníková Guinea, Jihoafrická republika a Súdán dohodu neratifikovaly. Rada schválila dne 

8. prosince 2009 návrh dopisu, který má být zaslán skupině států AKP a který uvádí důsledky 
neratifikování revidované dohody o partnerství AKT–EU (Cotonou). Kuba dohodu 
nepodepsala.

2 Článek 11 dohody z Cotonou (Úř věst. L 317, 15.12.2000, s. 3 až 353 pozměněný v Úř. věst. 
L 209, 11.8.2005, s. 27-64).
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V rámci společného postoje EU a jeho akčního plánu pro rok 20041 začala EU společně nebo 

v koordinaci se třetími zeměmi vyvíjet úsilí o zvýšení všeobecné platnosti a ochranu integrity ICC2.

Vzhledem ke zvláštní rámcové spolupráci ohledně ICC, která probíhá s Kanadou, Japonskem, 

Austrálií a Brazílií, a doložce týkající se ICC s Jihoafrickou republikou platnou od listopadu 

roku 2008 rozvinula EU partnerství s těmito zeměmi za účelem účinného prosazování tohoto soudu.

EU se rovněž zabývá prací, která má být vykonána na vnitřní úrovni, pokud jde o uplatňování 

Římského statutu. Evropská rada přijala v prosinci roku 20093 nový víceletý program pro období 

let 2010 až 2014 nazvaný Stockholmský program4. Tento program vyzývá orgány EU, aby 

podporovaly a prosazovaly činnost, kterou Unie a členské státy vyvíjejí v oblasti boje proti 

beztrestnosti, a aby bojovaly proti genocidě, válečným zločinům a zločinům proti lidskosti; vyzývá 

je rovněž, aby v této souvislosti prosazovaly spolupráci mezi členskými státy a ICC. Členské státy 

se vybízejí, aby podporovaly výměnu informací a osvědčených postupů z oblasti justice 

souvisejících se stíháním těchto zločinů prostřednictvím evropské sítě kontaktních míst, pokud jde 

o osoby odpovědné za genocidu, zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

  
1 Akční plán v návaznosti na společný postoj k Mezinárodnímu trestnímu soudu,

dokument 5742/04.
2 Akční plán, bod 4 („smluvní státy by měly aktivně prosazovat všeobecnou platnost“), bod 6 

písm. d) („úsilí by mělo zahrnovat… poskytování technické nebo finanční pomoci“), písmeno 
e) („pořádání a podporování… konferencí… s cílem prosazovat ratifikaci a plné uplatňování 
Římského statutu a jeho podporu“), a písmeno f) (rozsáhlé šíření informací o soudu a jeho 
úloze, a to i zajišťováním... účasti zástupců soudu… a jejich vystoupení na národních, 
regionálních nebo mezinárodních akcích“).

3 Dokument EUCO 6/09.
4 Dokument 17024/09.
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Evropská síť kontaktních míst1 týkající se osob odpovědných za genocidu, zločiny proti lidskosti 

a válečné zločiny (síť EU pro vyšetřování genocidy) je sítí prokurátorů jednotlivých států, kteří se 

na takové zločiny specializují. Tito prokurátoři se scházejí zpravidla jednou za půl roku v sídle 

Eurojustu, Evropské jednotky pro soudní spolupráci umístěném v Haagu. Prokurátoři se scházejí, 

aby si vyměnili osvědčené postupy a praktické informace a aby získali aktualizované informace od 

Eurojustu a z dalších zdrojů, jako je např. ICC. 7. setkání (v prosinci roku 2009) bylo věnováno 

úloze a úkolům sítě EU pro vyšetřování genocidy na základě nového rozhodnutí Eurojustu2, podle 

něhož by tato síť by měla mít stálý sekretariát v rámci Eurojustu. Předcházející setkání (v dubnu 

roku 2009) se zabývalo otázkou spolupráce mezi členskými státy s cílem zajistit, aby osoby 

podezřelé ze spáchání zločinu genocidy ve Rwandě neunikly odpovědnosti, a dále otázkou 

spolupráce s mezinárodními soudy, pokud jde o strategii pro dokončení činnosti.

Případové studie: Pomoc EU kampaním vedeným občanskou společností na podporu ICC

· Koalice pro Mezinárodní trestní soud (Coalition for the International Criminal Court) je 

celosvětová síť zahrnující asi 2 500 partnerských organizací z celého světa, které spolupracují 

na posílení mezinárodní spolupráce s ICC. K činnostem této sítě patří koordinace národních, 

regionálních a celosvětových kampaní na obhajobu ratifikace Římského statutu, sledování 

a podávání zpráv o činnosti ICC a poskytování technické pomoci a budování kapacit.

· Organizace Parliamentarians for Global Action je sdružení členů národních (či regionálních) 

parlamentů z celého světa, které na základě vzájemné dohody příspívají ke společnému 

programu v oblasti lidských práv. Jednou z klíčových aktivit sdružení je využívat členství 

poslanců národních parlamentů k lobbingu za ratifikaci Římského statusu, přijetí doplňujících 

právních předpisů a uplatňování mezinárodních soudních závazků vládami.

Zvláštní opatření na podporu zřízení soudů mezinárodního charakteru a zahájení jejich činnosti byla 

zvažována především v rámci nástroje stability s cílem napomoci zajištění odpovědnosti ve světě 

a přispět k usmíření společností.

  
1 Rozhodnutí Rady 2002/494/SVV.
2 Rozhodnutí Rady 2009/426/SVV ze dne 16. prosince 2008 o posílení Eurojustu a o změně 

rozhodnutí 2002/187/SVV o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za 
účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti.
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Dalším vnitrostátním nástrojem pro boj proti beztrestnosti je výkon univerzální jurisdikce.

V návaznosti na stížnosti ze strany AU ohledně zneužívání tohoto nástroje se EU a AU v listopadu 

roku 2008 dohodly1 na vytvoření skupiny odborníků, která má objasnit způsobvýkladu zásady 

univerzální jurisdikce africkou a evropskou stranou. Činnost této skupiny byla podpořena v rámci 

nástroje stability EU a zpráva této skupiny byla předložena v dubnu roku 20092.

Některé projekty Evropského rozvojového fondu a nástroje stability se přímo zabývaly trestním 

a přechodným soudnictvím ve Rwandě, Demokratické republice Kongo, Sieře Leone, Somálsku, 

Zimbabwe, Súdánu, Senegalu, na Šalamounových ostrovech, ve Východním Timoru 

a Středoafrické republice. Tyto projekty zahrnovaly celou řadu činností, např. ve Rwandě od 

malého projektu, kterým bude občanská společnost podporována při sledování a prosazování 

tradičních soudů Gaçaça, po odvětvovou rozpočtovou podporu určenou pro rwandskou strategii

v oblasti soudnictví, usmíření, zákonodárství a veřejného pořádku. Na Šalamounových ostrovech 

podpořila EU zřízení důvěryhodné komise pro pravdu a usmíření jako prostředku k dosažení 

spravedlnosti za porušování lidských práv v minulosti, jejíž činnost nyní využívá ohlasu na 

mezinárodní úrovni. EU jakožto hlavní subjekt vystupující na podporu reformy soudnictví 

v Demokratické republice Kongo se nadále zabývala beztrestností za sexuální násilí páchané ve 

východní části této země. EU také posoudila možnost spolupráce s ICC v této věci.

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. Strategický závazek Evropské unie definovaný ve strategii pro boj 

proti terorismu vyznívá v tomto ohledu velmi jasně: „Celosvětově bojovat proti terorismu, 

dodržovat lidská práva a učinit Evropu bezpečnější, umožnit jejím občanům žít v prostoru svobody, 

bezpečnosti a práva.“

  
1 Zasedání trojky EU-AU na úrovni ministrů.
2 Dokument 8672/1/09.
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EU ve svých prohlášeních na různých fórech OSN znovu potvrdila, že zajištění dodržování lidských 

práv v oblasti boje proti terorismu považuje za důležité. EU na šestém zasedání výboru Valného 

shromáždění OSN zabývajícího se opatřeními pro vymýcení mezinárodního terorismu konaném dne 

6. října roku 2009 uvedla, že všechna opatření v oblasti boje proti terorismu musí být přijímána 

v souladu s mezinárodními právními předpisy, včetně mezinárodních právních předpisů v oblasti 

lidských práv, mezinárodníhouprchlického práva a mezinárodního humanitárního práva.

Demokratické státy by před hrozbou terorismu nikdy neměly ustupovat od svých základních 

hodnot. Předsednictví uvedlo, že EU podporuje důslednější začlenění otázky lidských práv do práce 

Protiteroristického výboru Rady bezpečnosti OSN a výkonného ředitelství OSN pro boj proti 

terorismu s členskými státy OSN.

Dne 23. ledna 2009 vydalo předsednictví EU prohlášení, kterým uvítalo rozhodnutí prezidenta 

Obamy podepsat dekrety, na jejichž základě mělo být do jednoho roku uzavřeno vazební zařízení 

v zátoce Guantánamo a ukončeno používání tvrdých metod výslechu, dříve uplatňovaných vůči 

osobám podezřelým z terorismu. Členské státy EU následně spolupracovaly se Spojenými státy 

americkými při vytváření rámce na podporu zrušení vazebního zařízení Guantánamo. Dne

4. června 2009 přijala Rada EU závěry, v nichž uvítala rozhodnutí prezidenta Obamy uzavřít 

vazební zařízení v zátoce Guantánamo a nařídit provedení přezkumu politik v oblasti zadržování, 

soudních řízení, přemísťování a výslechu v souvislosti s bojem proti terorismu. Závěry vzaly na 

vědomí žádost vlády Spojených států amerických o pomoc při hledání místa pobytu pro ty osoby 

způsobilé pro propuštění, které se ze závažných důvodů nemohou vrátit do své země původu, ale 

které vyjádřily přání, aby je přijal některý z členských států EU nebo některá ze zemí přidružených 

k Schengenu. V závěrech byly ty členské státy, které jsou ochotny přijmout bývalé vězně, vyzvány, 

aby zvážily možnost tyto osoby přijmout, a za tímto účelem v nich byl stanoven mechanismus 

výměny informací týkajících se bývalých vězňů mezi členskými státy.



8363/1/10 REV 1 el/EL/jg 75
PŘÍLOHA DGE HR CS

Dne 15. června 2009 bylo přijato společné prohlášení EU a jejích členských států a Spojených států 

amerických o uzavření vazebního zařízení v zátoce Guantánamo a o budoucí spolupráci v boji proti 

terorismu. Toto prohlášení uvítalo odhodlání Spojených států amerických uzavřít zařízení 

Guantánamo, jakož i další přijatá opatření, včetně důkladného přezkumu jejich politik v oblasti 

zadržování, přemísťování, soudních řízení a vyslýchání uplatňovaných v boji proti terorismu, větší 

transparentnosti ohledně postupů dříve používaných v rámci těchto politik i zrušení tajných 

vazebních zařízení. V tomto společném prohlášení bylo opětovně zdůrazněno, že hlavní 

odpovědnost za uzavření Guantánama a za nalezení místa pro pobyt bývalých vězňů nesou USA.

Prohlášení připomnělo žádost vlády Spojených států amerických o pomoc s nalezením místa pro 

pobyt osob způsobilých pro propuštění z Guantánama, a uvedlo, že v očekávání, že budou řešeny 

související politické otázky, vyjadřuje EU a její členské státy přání pomoci USA obrátit list.

Některé členské státy Evropské unie vyjádřily v této souvislosti ochotu pomoci a na základě 

individuálního posouzení přijmout některé bývalé vězně z Guantánama. Prohlášení uvedlo 

dohodnutý rámec pro přijímání některých bývalých vězňů z Guantánama členskými státy.

Členské státy EU pokračovaly s právním poradcem ministerstva zahraničí USA v projednávání 

otázek mezinárodního práva a různých aspektů boje proti terorismu. Společné prohlášení EU–US 

zdůraznilo, že je důležité prohloubit dialog o mezinárodních právních zásadách týkajících se 

potírání terorismu. Prohlášení konstatovalo, že dialog s právním poradcem ministerstva zahraničí 

USA bude pokračovat.
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4.10 Svoboda projevu, včetně nových medií

Vzhledem k tomu, že EU přikládá zásadní význam svobodě projevu, vztah mezi svobodou projevu 

a novými technologiemi se těší čím dál větší pozornosti. Právo na svobodu projevu zahrnuje právo 

vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky prostřednictvím kteréhokoli média.

Svoboda přesvědčení a projevu se vztahuje i na internet. Tento názor je všeobecně uznávaný 

a u příležitosti řady akcí jej vyjádřily mnohé instituce, včetně Výboru pro lidská práva jakožto 

orgánu zřízeného na základě Mezinárodního paktu o občanských a politických právech. Jak je však 

v tomto paktu uvedeno, užívání práv s sebou nese zvláštní povinnosti a odpovědnost ve vztahu 

k respektování práv ostatních osob. Svobodu projevu na internetu a v dalších médiích je proto třeba 

vnímat v souvislosti s opatřeními na ochranu dětí proti vykořisťování a opatřeními na ochranu proti

trestným činům souvisejícím s podněcováním k nenávisti.

Rada OSN pro lidská práva na 12. řádném zasedání v říjnu roku 2009 přijala na základě vzájemné 

shody rezoluci o svobodě přesvědčení a projevu (A/HRC/RES/12/16), která uznává význam 

internetu při uplatňování, prosazování a ochraně práva na svobodu přesvědčení a projevu a která 

vyjádřila obavu, že uživatelé internetu jsou cenzurováni. Uznala rovněž povinnosti spojené se 

svobodou projevu podle článku 19 Mezinárodní paktu o občanských a politických právech.

Nové technologie poskytují lidem nebývalý přístup k informacím o lidských právech a možnost 

informovat ostatní svět o jejich porušování. Internet podporuje svobodu přesvědčení a projevu.

Umožňuje rovněž prosazování dalších lidských práv, jako je právo na vzdělání a na účast 

v demokratických procesech.

Zákazy a omezení ohledně využívání těchto technologií se bohužel ukázaly být klíčovým 

problémem v souvislosti s dodržováním lidských práv, neboť oslabují potenciál těchto technologií 

pro prosazování svobody projevu. Tato omezení se projevují nejrůznějším způsobem: sledování 

užívání internetu a e-mailového provozu; cenzura internetových stránek uzavíráním některých 

stránek nebo filtrováním jejich obsahu; a obtěžování, pronásledování či dokonce zadržování 

a věznění osob využívajících internet k uplatňování práva na svobodu přesvědčení a projevu.
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Za znepokojivou označila EU rovněž skutečnost, že státy sledují čím dál důmyslnějším způsobem 

dění na internetu a v několika zemích již došlo i k zadržení a dokonce uvěznění blogerů. To však 

představuje zásah do lidského práva na listovní tajemství.

Za poslední rok EU zintenzivnila úsilí v této oblasti a snažila se zvýšit povědomí o této otázce na 

mezinárodních fórech a sdělovat své postoje zemím, které vůči internetu a dalším novým 

technologiím uplatňují nepřiměřená omezení. Zvláštní pozornost věnovala EU oblasti správy 

internetu, přičemž vyvinula společné úsilí o zahrnutí hlediska lidských práv např. i do svých 

prohlášení přednesených na Fóru pro správu internetu1 konaném v listopadu roku 2009 a o zajištění 

dalšího pokračování tohoto fóra.

4.11 Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání

Politika EU v oblasti lidských práv zahrnuje i svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání 

nebo přesvědčení, která je zakotvena v různých mezinárodních nástrojích týkajících se lidských 

práv. Rada EU ve svých závěrech (listopad 2009) zdůraznila strategický význam svobody 

náboženského vyznání nebo přesvědčení a boje proti náboženské netoleranci a opětovně potvrdila 

svůj záměr považovat i nadále tyto otázky za prioritní v rámci politiky Evropské unie v oblasti 

lidských práv. Na základě probíhajícího hodnocení stávajících iniciativ posuzuje EU další praktická 

opatření pro boj proti náboženské netoleranci a pro prosazování svobody náboženského vyznání 

nebo přesvědčení na celém světě.

Otázka svobody myšlení, svědomí a náboženského vyznání je předmětem dvoustranného 

politického dialogu s celou řadou zemí probíhajícího na různých úrovních, včetně dialogů 

a konzultací o lidských právech. Své znepokojení, pokud jde o svobodu náboženského vyznání 

a s tím související netoleranci a diskriminaci, vyjadřuje EU prostřednictvím diplomatických 

demarší, veřejných prohlášení a závěrů Rady jako v případě Íránu a Iráku. Požaduje plné 

dodržování svobody myšlení a svědomí v souladu s mezinárodními standardy.

  
1 http://www.intgovforum.org/cms/
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EU vystupuje proti netoleranci a diskriminaci založené na náboženském vyznání nebo přesvědčení, 

a to zejména na fórech OSN a OBSE. V rámci OBSE přispěla EU k dalšímu upřesnění závazků 

týkajících se svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení. EU vyjádřila své znepokojení 

rovněž na zasedání Stálé rady OBSE, když legislativní návrhy některých středoasijských států 

nevyhovovaly standardům OBSE v oblasti svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení.

EU předložila na 63. a 64. zasedání Valného shromáždění OSN svou obvyklou rezoluci 

o odstranění všech forem netolerance založené na náboženském vyznání nebo přesvědčení 

(63/181;64/L.39), která byla přijala bez hlasování. Na zasedání Rady OSN pro lidská práva 

podpořila EU obnovený mandát zvláštní zpravodajky OSN pro svobodu náboženského vyznání 

nebo přesvědčení. Na základě zprávy zvláštní zpravodajky podpořila EU rezoluci (10/25) 

o diskriminaci na základě náboženského vyznání nebo přesvědčení a jejím vlivu na uplatňování 

hospodářských, sociálních a kulturních práv.

Podobně jako v minulých letech hlasovala EU proti rezoluci Valného shromáždění OSN proti 

hanobení náboženství (63/171 a 64/L.27), protože je znepokojena obecným přístupem, koncepčním 

rámcem této rezoluce a výrazy, které jsou v ní použity. EU je toho názoru, že hanobení náboženství 

v tomto pojetí vážně omezuje svobodu projevu a ohrožuje skutečnou otevřenost a tolerantnost, která 

umožňuje lidem odlišného vyznání bezstarostné soužití a praktikování víry. Je naprosto nezbytné, 

aby byl činěn rozdíl mezi kritickým přístupem k náboženskému vyznání nebo přesvědčení 

a podněcováním k náboženské nesnášenlivosti. EU je pevně přesvědčena, že pojetí hanobení 

náboženství není slučitelné s právními předpisy v oblasti lidských práv. Mezinárodní právní 

předpisy v oblasti lidských práv poskytují ochranu jednotlivcům při uplatňování jejich svobod 

a nechrání ani by neměly chránit systémy náboženského vyznání nebo přesvědčení jako takové.

EU se rovněž zapojuje do nejrůznějších iniciativ na prosazování náboženské tolerance 

a mezikulturního porozumění. Např. proces dialogu mezi Asií a Evropou (ASEM) usiluje o podporu 

dialogu a o vytvoření souladu mezi různými náboženskými vyznáními a přesvědčeními. Korejská 

republika a Finsko společně uspořádaly v Soulu ve dnech 23. až 25. září 2009 páté zasedání 

ASEMu o mezináboženském dialogu na téma „Překlenutí rozdílů mezináboženským dialogem“1.

Od roku 2005 se tato setkání věnovaná dialogu zabývala různými druhy náboženského přesvědčení, 

víry a společností ve snaze překlenout rozdíly a dosáhnout všeobecné shody založené 

namezikulturním respektu a porozumění.

  
1 Páté zasedání ASEMu o mezináboženském dialogu: http://ifd2009korea.com/
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Prostřednictvím EIDHR podporuje EU projekty občanské společnosti z celého světa zaměřené na 

boj proti rasismu, xenofobii a diskriminaci na jakémkoli základě, včetně náboženského vyznání 

nebo přesvědčení. Jako příklad lze uvést projekt, v jehož rámci byla místním subjektům v Srbsku 

poskytnuta pomoc na překlenutí sociálních, politických a náboženských rozdílů. EIDHR podpořil 

rovněž účast příslušníků všech etnických a náboženských menšin na Srí Lance na vytvoření 

takového prostředí, které bude z pohledu lidských práv příznivé.

4.12 Lidská práva a podnikání

V průběhu hodnoceného období došlo k významným posunům v politice EU v oblasti sociální 

odpovědnosti podniků. V březnu roku 2009 svolala Komise plenární zasedání „Evropského fóra 

mnoha zúčastněných stran o sociální odpovědnosti podniků“ za účelem výměny zkušeností mezi 

EU a zúčastněnými stranami. V listopadu roku 2009 uspořádalo švédské předsednictví konferenci 

mnoha zúčastněných stran s cílem projednat reakci EU na doporučení profesora Johna Ruggieho, 

zvláštního zástupce OSN pro lidská práva a nadnárodní společnosti a jiné podniky. Rada EU 

zdůraznila, že podnikání hraje významnou a rostoucí úlohu při dosahování plného dodržování 

lidských práv, a práci profesora Ruggieho vyjádřila plnou podporu. Tato úloha je důležitá rovněž 

v souvislosti s prováděním udržitelné strategie řešení stávající mezinárodní hospodářské a finanční 

krize. Rada se začala zabývat především důsledky práce profesora Ruggieho pro zahraniční 

a bezpečnostní politiku EU.

V prosinci roku 2009 zahájila Evropská komise studii týkající se právního rámce pro lidská práva 

a životní prostředí v oblasti společností se sídlem v EU působících mimo EU. Současně zahájila 

Komise také doplňkovou studii týkající se praktických příkladů toho, jak podniky řídí své vztahy 

v rámci dodavatelského řetězce a podávání zpráv o sociální odpovědnosti, jakož i analýzu 

hodnocení nákladů a přínosů, pokud jde o sociální aspekty veřejných zakázek. Komise rovněž 

nadále aktivně prosazovala Kimberleyský proces týkající se konfliktních diamantů a zahájila proces 

přezkumu hlavních zásad OECD pro nadnárodní podniky. V souvislosti s partnerstvím mezi EU 

a Afrikou v oblasti energetiky, podepsaným dne 8. září 2009, EU vyzvala další země, aby se staly 

členy iniciativy pro transparentnost těžebního průmyslu (EITI) a vypracovaly vlastní obecné zásady

v oblasti transparetnosti určené společnostem v těžebním průmyslu.
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4.13 Podpora demokracie

Prosazování demokracie je základním prvkem vnějších politik a opatření EU. Ke klíčovým cílům 

partnerství EU s třetími zeměmi patří upevňování demokratických postupů a institucí a prosazování 

zásad právního státu a lidských práv.

Dne 17. listopadu 2009 přijala Rada závěry o podpoře demokracie v rámci vnějších vztahů EU1.

Podle těchto závěrů se Komise a Generální sekretariát Rady žádají, aby na pilotním základě 

provedly doporučení obsažená ve „Společném dokumentu Komise a Generálního sekretariátu Rady 

o budování demokracie v rámci vnějších vztahů EU2“.

Tato doporučení navrhují, aby byl vůči jednotlivým zemím uplatňován individuální přístup „šitý na 

míru“ vycházející z jejich konkrétního postavení, dějin, polohy a kultury. Úroveň cílů bude 

stanovena s přihlédnutím k obecné strategii EU vůči danému regionu, ochotě a odhodlání 

politického vedení dané země směřovat k demokracii a stupni očekávání občanské a politické 

společnosti. Poté bude připraven vhodný soubor nástrojů odpovídající konkrétní situaci každé země 

a tomu, jak daleko již daná země pokročila na cestě k demokracii.

Dialog a partnerství jsou hlavní zásady vycházející z uznání, že skutečná partnerství založená na 

dialogu a konzultaci umožňují odpovědnost za demokratické procesy. To samozřejmě neznamená, 

že se EU odchyluje od svých zásad a cílů nebo že by o nich byla ochotná vyjednávat, ale znamená 

to, že se na rovnocenné úrovni účastní dialogu rovnoprávných partnerů o tom, kde by bylo možné 

najít společný základ pro pokrok a jak by bylo možné, např. i sdílením osvědčených regionálních 

postupů, nejlépe pomoci naplňování mezinárodních závazků, které dané země nezávisle přijaly 

(úmluvy OSN, pakty atd.).

  
1 Dokument 16081/09
2 (SEC (2009) 1095 v konečném znění z 27. července 2009.)
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Dialog s dalšími partnery, jako jsou OSN, regionální organizace, mnohostranní a dvoustranní dárci, 

je klíčovým předpokladem k naplnění zásad z Paříže a Akkry1, zamezení zdvojování úsilí mezi 

dárci a zajištění maximálního účinku ve prospěch celého obyvatelstva.

4.14 Podpora voleb

Volby jsou příkladem fungování lidských práv v praxi. Demokratický volební proces je součástí 

budování systému vládnutí schopného zajistit dodržování lidských práv a zásad právního státu, 

a tím přispět k předcházení násilným konfliktům. Volby lidem neposkytují vždy skutečnou 

příležitost svobodně zvolit své zástupce. Demokratická transformace je velmi složitý proces úzce 

související se společenským, hospodářským, kulturním a bezpečnostně-politickým vývojem. EU 

proto poskytuje celé řadě partnerských zemí podporu při volbách s cílem pomoci při uskutečňování 

spravedlivých demokratických voleb.

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 20002. Podpora voleb ze strany 

EU zahrnuje především pomoc při volbách a volební pozorovatelské mise. Cíle těchto činností se 

významným způsobem doplňují vzhledem k tomu, že výsledky projektů pomoci při volbách 

a doporučení volebních pozorovatelských misí jsou zohledňovány v budoucích projektech pomoci 

při volbách a šířeji koncipované podpory demokracie.

Volební pozorovatelská mise

Pozorování voleb, a to především pozorování dlouhodobé, prováděné v rámci volebních 

pozorovatelských misí EU, je specifickou příležitostí k posouzení volebního procesu podle 

mezinárodních standardů a osvědčených postupů pro věrohodné demokratické volby. Mezinárodní 

standardy 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.

  
1 http://www.oecd.org/document/18/0,2340,en_2649_3236398_35401554_1_1_1_1,00.html
2 KOM(2000) 191; potvrzeno Radou a Evropským parlamentem v roce 2001.
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Mezinárodní standardy pro demokratické volby zahrnují především právo podílet se na vládě 

prostřednictvím:

· pravidelných voleb

· voleb v pravém smyslu slova
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· všeobecné hlasovací právo

· rovných voleb

· práva být volen

· hlasovacího práva

· práva na tajné hlasování

· svobodného projevu vůle voličů

Mezinárodní standardy mimoto vycházejí ze svobody projevu, svobody sdružování, svobody 

shromažďování, svobody pohybu, práva na nediskriminaci a práva na účinný právní opravný 

prostředek.

Volební pozorovatelské mise EU rovněž hodnotí, zda volby proběhly v souladu s osvědčenými 

postupy pro demokratické volby, jako je např. transparentnost volebního procesu; nestrannost 

v průběhu organizace voleb a při využívání státních prostředků; rovného přístup k veřejným 

sdělovacím prostředkům a jejich vyvážené zpravodajství.

EU při pozorování voleb trvale vyžaduje dodržování nejvyšších standardů. V hodnoceném období 

zajistila Evropská komise širokou distribuci nových příruček EU, které podrobně uvádějí, jak by se 

měly při pozorování voleb ze strany EU uplatňovat mezinárodní standardy a osvědčené postupy.

„Příručka pro pozorování voleb ze strany EU“1 poskytuje souhrnný přehled metodiky volebních 

pozorovatelských misí EU s důrazem na to, jak se při hodnocení a podávání zpráv uplatňují 

mezinárodní standardy. Objasňuje rovněž způsob plánování volebních pozorovatelských misí EU, 

jejich rozmísťování a uskutečňování.

„Přehled mezinárodních volebních standardů“2 je souhrnem závazků a povinností, které na sebe 

každý stát přebírá podpisem mezinárodních a regionálních nástrojů. Prostřednictvím tohoto 

dokumentu bude odkaz na mezinárodní volební standardy intenzivnější jak v hodnocení a ve 

zprávách volebních pozorovatelských misí EU, tak i v práci dalších mezinárodních a domácích 

pozorovatelů a subjektů, kteří se na volbách podílejí.

  
1 http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/election_observation/docs/handbook_en.pdf
2 http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/election_observation/docs/compendium_en.pdf
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Pro EU je rovněž prioritou sjednotit evropský přístup k pozorování voleb mezi odborníky EU 

a urovněž mezi EU a jejími partnerskými zeměmi. Během hodnoceného období byl zahájen projekt 

NEEDS zaměřený na provedení souhrnné odborné přípravy členů základního týmu pro volební 

pozorovací mise EU a dlouhodobých pozorovatelů a na uspořádání regionálních zasedání 

a technické pomoci pro domácí pozorovatele. V rámci projektu NEEDS bylo proškoleno přes sto 

volebních pozorovatelů a odborníků a v Johannesburgu, Bangkoku, Kostarice a Bukurešti se 

uskutečnily čtyři akce určené pro domácí pozorovatele a zaměřené na vytváření regionálních sítí.

Evropská komise rovněž uspořádala ve dnech 1. a 2. prosince 2009 v Bruselu informativní setkání 

pro všechny pozorovatele a odborníky, kteří v roce 2009 pracovali pro EU v oblasti voleb, za 

účelem výměny zkušeností a vyvození závěrů pro budoucí práci.

VOLEBNÍ POZOROVATELSKÉ MISE EVROPSKÉ UNIE

Od roku 2000 bylo na všech kontinentech s výjimkou oblasti Organizace pro bezpečnost 

a spolupráci v Evropě rozmístěno zhruba osmdesát volebních pozorovatelských misí Evropské unie 

a patnáct volebních misí odborníků. 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 (OBSE-ODIHR) 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.

Od července roku 2008 do prosince roku 2009 bylo rozmístěno šestnáct volebních 

pozorovatelských misí EU financovaných z EIDHR. Všechny mise se řídí Deklarací zásad pro 

mezinárodní volební pozorovatelské mise, která byla připomenuta na zasedání Organizace 

spojených národů v říjnu roku 2005 a kterou potvrdila Evropská komise i Evropský parlament1.

  
1 http://ec.europa.eu/europeaid/observer/declaration_of_principles_code_of_conduct_en.pdf
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EU věnovala zvýšené úsilí činnostem navazujícím na zjištění a doporučení volebních 

pozorovatelských misí EU, zejména jejich zahrnutím do prohlášení, politického dialogu a programů 

spolupráce EU, včetně programů EIDHR. Jako součást tohoto úsilí byli všichni hlavní pozorovatelé 

volebních pozorovatelských misí EU vyzváni, aby v zemi, v níž sledovali průběh voleb, předložili 

závěrečnou zprávu volební pozorovatelské mise co největšímu počtu partnerů.

Cíle volebních pozorovatelských misí EU jsou tyto:

· posoudit, do jaké míry volby probíhají v souladu s mezinárodními standardy a osvědčenými 

postupy pro demokratické volby;

· zabránit podvodům a nesrovnalostem při volbách / snížit jejich výskyt;

· zabránit násilí a zastrašování / snížit jejich výskyt;

· posílit důvěru politických oponentů, občanské společnosti a voličů, aby se zúčastnili voleb;

· poskytnout přehled o celé řadě otázek demokratizace, jako je např. nezávislost a fungování 

soudnictví a všeobecné dodržování lidských práv; a

· předložit doporučení, jak zlepšit volební rámec a demokratické prostředí.
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Volební pozorovatelské mise EU rozmístěné v době od července roku 2008 do prosince 

roku 2009 (16 misí)1:

Kambodža Volby do zákonodárného sboru 27. července 2008

Angola Volby do zákonodárného sboru 5. září 2008

Rwanda Volby do zákonodárného sboru 15. září 2008

Ekvádor Ústavní referendum 28. září 2008

Guinea-Bissau Volby do zákonodárného sboru 16. listopadu 2008

Ghana Prezidentské volby

Volby do zákonodárného sboru

7. prosince 2008

28. prosince 2008

Bangladéš Volby do zákonodárného sboru 29. prosince 2008

Salvador Prezidentské volby

Volby do zákonodárného sboru

18. ledna

15. března 2009

Bolívie Ústavní referendum 25. ledna 2009

Ekvádor Všeobecné volby 26. dubna 2009

Malawi Prezidentské volby

Volby do zákonodárného sboru

19. května 2009

Libanon Prezidentské volby

Volby do zákonodárného sboru

7. června 2009

Guinea-Bissau Prezidentské volby 28. června

26. července 2009

Afghánistán Prezidentské volby

Volby do provinčních rad

20. srpna 2009

Mosambik Prezidentské volby

Volby do zákonodárného sboru

Volby do provinciálního shromáždění

28. října 2009

Bolívie Prezidentské volby

Volby do zákonodárného sboru

Referendum o autonomii

6. prosince 2009

  
1 Více informací o volebních pozorovatelských misích:

http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/election_observation/index_en.htm
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Volební mise odborníků

Během hodnoceného období let 2008 až 2009 rozmístila Komise devět volebních misí odborníků do 

sedmi zemí. Rozmístěné volební mise odborníků obvykle tvoří jeden až tři odborníci vyslaní 

několik týdnů před konáním voleb. Volební odborníci jsou pověřeni tím, aby v průběhu voleb a po 

jejich skončení přispívali k opatřením na zvýšení důvěry. Provádějí podrobný rozbor probíhajícího 

volebního procesu a podávají zprávy příslušným zúčastněným stranám voleb v dané zemi 

a orgánům EU. Volební mise odborníků nejsou pozorovatelské mise a nevydávají žádná veřejná 

prohlášení o průběhu voleb.

Pomoc při volbách

V období let 2000 až 2009 věnovala EU přes 620 milionů EUR na přibližně 120 projektů pomoci 

při volbách, a to i v zemích, kde v nedávné době skončil konflikt, jako je Čad, Sierra Leone a Haiti.

Příjemce Rok Projekt Zdroj pomoci Částka 

(v EUR)

Pobřeží 

slonoviny

2008 Podpora volebního procesu 18 000 000

Malawi 2008 Podpora volební reformy a voleb 1 500 000

Tanzanie 2008 Prohloubení demokratického programu 2 440 000

Zambie 2008 Podpora doplňovacích prezidentských voleb 

v roce 2008

Nástroj stability 1 000 000

Libanon 2008 Podpora politické stabilizace a národního 

usmíření posílením demokratické legitimity 

parlamentu

Nástroj stability 4 000 000

Okupovaná 

palestinská 

území a 

Východní 

Timor

2009 Podpora na volební období let 2010 až 2013 10. ERF 6 100 000

Togo 2009 Podpora volebního procesu 10. ERF 9 000 000

Komory 2009 Podpora voleb do zákonodárného sboru 

v roce 2009

Nástroj stability 1 000 000

Guinea-

Bissau

2009 Projekt na podporu prezidentských voleb 

v roce 2009

9. ERF 1 500 000
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V posledních dvou letech Evropská komise rovněž přepracovala svůj přístup, přehodnotila způsob 

poskytování pomoci při volbách a zaujala vedoucí roli v úsilí upřednostňujícím dlouhodobé 

strategie pomoci. Za posledních deset let byly financovány a uskutečňovány projekty v oblasti 

registrace voličů a předávání volebních údajů s použitím řady prvků informačních a komunikačních 

technologií, při této činnosti však nebyla kritickým způsobem posuzována otázka udržitelnosti.

Záměrem studie o používání informačních a komunikačních technologií v rámci volebních procesů 

je dosáhnout správného určení potřeb a strategií, rozboru souvisejících rizik a rozboru omezení 

týkajících se řízení dodavatelských řetězců, tedy všech otázek, které musí být naplánovány před 

zahájením projektů pomoci při volbách zahrnujících použití komunikačních technologií.

Aby byla pomoc při volbách poskytována co nejúčinnějším způsobem a v souladu s hlavními 

zásadami Pařížské deklarace (2005) a akčního programu z Akkry (2008), vypracovala Komise 

v rámci sítě Train4Dev (UNDP) a společně s organizací International IDEA e-learningový kurz 

o účinné pomoci při volbách.

4.15 Hospodářská, sociální a kulturní práva

EU přikládá hospodářským, sociálním a kulturním právům stejný význam jako právům občanským 

a politickým, jsouc si vědoma univerzality, nedělitelnosti, vzájemné závislosti a souvislosti všech 

lidských práv, jak bylo potvrzeno na světové konferenci o lidských právech konané ve Vídni v roce 

1993. Opční protokol k Mezinárodnímu paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech byl 

otevřen k podpisu dne 24. září 2009.

V rámci Rady OSN pro lidská práva EU nadále veřejně podporuje řadu zvláštních postupů 

týkajících se hospodářských, sociálních a kulturních práv a spolupracuje s nimi; jedná se o mandáty 

v oblasti vzdělávání, bydlení, tělesného a duševního zdraví, výživy, toxických a nebezpečných 

produktů a odpadů, vnitřně vysídlených osob, původního obyvatelstva, extrémní chudoby a přístupu 

k pitné vodě a k hygienické infrastruktuře.
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EU kromě toho nadále podporovala posilování systému dohledu vypracovaného Mezinárodní 

organizací práce (MOP) a pravidelně vystupovala na mezinárodní konferenci práce pořádané MOP 

a na zasedáních její správní rady v souvislosti se závažnými případy porušování základních 

pracovních norem, které se v poslední době týkaly Běloruska, Barmy a Kolumbie. EU nadále 

podporuje MOP, např. v oblasti obchodu a zaměstnanosti, statistických systémů, sociální ochrany 

a politik zaměstnanosti, jakož i v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

EU ve svých obecných vztazích s třetími zeměmi nadále vybízela k a ratifikaci a uplatňování úmluv 

MOP o základních pracovních normách, a to i prostřednictvím úzké technické spolupráce s MOP, 

a ratifikaci a uplatňování těchto úmluv usnadňovala. V některých případech EU zahrnula otázky 

související se zaměstnaností, pracovněprávními předpisy a předpisy v oblasti sociální ochrany do 

dvoustranných dialogů s odborníky vedenými s Brazílií, Čínou, Indií a Mexikem. Jednání 

o hospodářských, sociálních a kulturních právech byla rovněž předmětem dialogů a konzultací EU 

o lidských právech, jakož i souvisejících setkání občanské společnosti.

EU je pevně odhodlána prosazovat ve své obchodní politice základní pracovní normy a důstojnou 

práci pro všechny a systematicky zahrnuje podněty a pobídky ke spolupráci za účelem lepších 

pracovních podmínek do obchodních dohod, které sjednává. Návrhy obchodních dohod EU s jinými 

zeměmi a regiony jsou podrobovány pečlivému posouzení z hlediska jejich případného vlivu na 

sociální rozvoj, včetně pracovních norem. V souladu se systémem všeobecných preferencí EU 

mohou rozvojové země, které ratifikovaly a provedly základní pracovní normy MOP, získat při 

vývozu do EU zvláštní úlevy z celních sazeb. Na úrovni EU i na mezinárodní úrovni (se zvláštním 

důrazem na iniciativu OSN nazvanou Global Compact a na pokyny OECD pro nadnárodní podniky)

EU rovněž podporuje prosazování sociální odpovědnosti podniků jakožto klíčového příspěvku 

podnikatelského sektoru k udržitelnému rozvoji. EU je přesvědčena, že dobrovolné závazky 

v sociální a environmentální oblasti přesahující rámec právních závazků podniků mohou doplnit 

a podpořit vládní opatření ve prospěch udržitelného rozvoje a prosazování základních pracovních 

norem.

Prosazování hospodářských, sociálních a kulturních práv úzce souvisí s inkluzívním a spravedlivým 

rozvojem: je příznačné, že šest z osmi rozvojových cílů tisíciletí OSN klade silný důraz na lidský 

a sociální rozvoj.
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4.16 Azyl, migrace, uprchlíci a vysídlené osoby

Otázky týkající se migrace, azylu a uprchlíků patří k prioritním oblastem politik EU v rámci EU 

a jejích vnějších vztahů.

Během hodnoceného období EU pokračovala v uskutečňování Haagského programu v oblasti 

spravedlnosti a vnitřních věcí a připravovala navazující opatření zaměřená na další posílení vnitřní 

bezpečnosti v Evropě i základních svobod a práv občanů.

Stockholmský program přijatý v prosinci roku 2009 potvrdil, že vypracování komplexní evropské 

politiky v oblasti migrace, jež bude založena na solidaritě a odpovědnosti a bude zaměřená do 

budoucna, je i nadále klíčovým politickým cílem EU, a zdůraznil, že je třeba vzít v úvahu 

dlouhodobý vliv migrace, např. na trhy práce a sociální situaci migrujících osob, a že vzájemné 

propojení mezi migrací a začleněním do společnosti zůstává zásadní, mimo jiné s ohledem na 

základní hodnoty Unie.

Od té doby, co Evropská rada v roce 2005 přijala globální přístup k migraci, hraje EU na 

mezinárodním poli roli průkopníka tím, že při řešení otázek migrace ve spolupráci s třetími zeměmi 

prosazuje komplexní a vyvážený přístup. Cílem globálního přístupu k migraci je vypracování 

komplexních a soudržných politik zaměřených na celou řadu otázek souvisejících s migrací 

sloučením různých oblastí politiky (rozvoj, sociální věci a zaměstnanost, vnější vztahy 

a spravedlnost a vnitřní věci) a řešením základních příčin migrace a nucené migrace 

prostřednictvím krátkodobých opatření i dlouhodobých výhledů. Jedním z důležitých témat 

globálního přístupu je spolupráce se zeměmi původu a tranzitu; jeho klíčovými pojmy jsou 

partnerství, solidarita a sdílená odpovědnost.
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Od července roku 2008 pracuje EU na vytvoření komplexního partnerství se zeměmi původu 

a tranzitu s cílem podpořit součinnost mezi migrací a rozvojem prostřednictvím řady iniciativ, jako 

jsou např. probíhající partnerství v oblasti mobility s Moldavskem a Kapverdami. EU rovněž 

uzavřela dne 30. listopadu 2009 partnerství v oblasti mobility s Gruzií. V září roku 2009 Komise 

zveřejnila svůj pracovní dokument o hodnocení pilotních partnerství v oblasti mobility. Financování 

bylo poskytnuto na migrační profily v deseti zemích západní Afriky a sedmnácti zemích východní 

a jihovýchodní Evropy a bylo dosaženo dalšího pokroku v oblasti platformy pro spolupráci 

s Etiopií.

Značné úsilí bylo vyvinuto ve Středomoří v návaznosti na závěry Evropské rady z června 

roku 2009, zejména pokud jde o dialog a spolupráci s Tureckem, ale také za účelem rozvoje 

přístupu EU k Libyi.

Ve vztahu k Africe podpořila EU řadu opatření v oblastech, které spadají do partnerství EU–Afrika 

pro oblast migrace a zaměstnanosti a do programu spolupráce v rámci procesu zahájeného 

v Rabatu/Paříži. Tyto aktivity zahrnují prvky zaměřené na usnadnění administrativních opatření 

navazujících na tyto procesy.

Ve východní Evropě podpořila EU ministerskou konferenci konanou v Praze v dubnu roku 2009 

a projekt „Budování migračních partnerství“, jehož cílem je zajistit návaznost na tuto konferenci.

Strukturovaný dialog o otázkách migrace mezi EU a zeměmi Latinské Ameriky byl zahájen dne

30. června 2009. První schůzka na nejvyšší úrovni o otázkách migrace věnovaná migraci a rozvoji 

se konala dne 25. září 2009 a pracovní skupina EU a zemí Latinské Ameriky se sídlem v Bruselu se 

sešla dne 14. prosince 2009.

Pokud jde o Asii, výroční zasedání ředitelů pro migraci EU–ASEM se uskutečnilo ve městě Goa ve 

dnech 1. a 2. prosince 2009 a dne 3. prosince 2009 proběhlo také dvoustranné setkání s indickými 

orgány věnované rozvoji dvoustranného dialogu o migraci.
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V září roku 2009 zveřejnila Komise sdělení o soudržnosti politik ve prospěch rozvoje obsahující 

kapitolu o soudržnosti politiky v oblasti migrace s politikou v oblasti rozvoje.

Pokud jde o zapojení EU do jednání o migraci na světové úrovni, Komise a členské státy se aktivně 

zapojily do příprav třetího zasedání Globálního fóra o migraci a rozvoji (GFMD), které hostilo 

Řecko v listopadu roku 2009 v Aténách, a zúčastnily se jej. 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. Čtvrté zasedání GFMD se má konat 

v roce 2010 v Mexico City.

V oblasti azylu a v souladu s tím, co bylo oznámeno v plánu politiky týkající se azylu předloženém 

Komisí v červnu roku 2008 a v Evropském paktu o přistěhovalectví a azylu přijatém Evropskou 

radou v říjnu roku 2008 předložila Komise sérii podnětů s cílem dosáhnout pokroku při vytváření 

společného evropského azylového systému, který bude poskytovat větší ochranu a současně bude 

spravedlivější a účinnější.

V prosinci roku 2008 předložila Komise první balíček legislativních návrhů, jimiž se mění 

tři stávající legislativní nástroje: směrnice, kterou se stanoví minimální standardy pro přijímání 

žadatelů o azyl; dublinské nařízení, které určuje, který členský stát je odpovědný za posouzení 

žádosti o azyl; a nařízení o Eurodacu neboli databázi otisků prstů žadatelů o azyl, na jejímž základě 

funguje dublinské nařízení. Hlavním cílem těchto návrhů je zajistit, aby se všem žadatelům o azyl 

dostalo spravedlivého a rovnoprávného zacházení bez ohledu na to, kde v rámci EU podají žádost 

o azyl, a zvýšit účinnost evropského azylového systému.



8363/1/10 REV 1 el/EL/jg 93
PŘÍLOHA DGE HR CS

V říjnu roku 2009 předložila Komise návrhy na změnu směrnice o minimálních normách pro žádost 

(stanovující, komu má být přiznáno postavení uprchlíka nebo status doplňkové ochrany v důsledku 

pronásledování nebo vážné újmy utrpěné v zemi původu) a směrnice o azylovém řízení (poskytující 

řadu procesních záruk a práv skutečným uprchlíkům, kteří hledají ochranu v členských státech EU).

Plánovaná opatření mají zlepšit soudržnost mezi nástroji EU v oblasti azylové politiky, usnadnit, 

racionalizovat a konsolidovat základní a procesní standardy ochrany v celé Unii a vést k přijímání 

kvalitnějších rozhodnutí v prvním stupni, a tím zabránit zneužívání a zlepšit efektivitu azylového 

řízení.

V prosinci roku 2009 dosáhla Rada a Evropský parlament dohody o zřízení Evropského 

podpůrného úřadu pro otázky azylu se sídlem na Maltě. Tento úřad bude operační agenturou EU pro 

koordinaci a prohlubování spolupráce mezi členskými státy v oblasti azylu a podporu členských 

států v jejich snaze uskutečňovat soudržnější a spravedlivější azylovou politiku.

EU rovněž přijala opatření pro další rozvoj vnějšího rozměru azylu. Hlavním cílem těchto politik je 

posílit ochranu uprchlíků nejen v rámci EU, ale i v zemích mimo EU, které přijímají převážnou část 

všech uprchlíků z celého světa. V září roku 2009 předložila Komise návrh na vytvoření společného 

programu EU na znovuusídlování uprchlíků, jehož cílem je dále rozvinout systém znovuusídlování 

uprchlíků v EU a zvýšit tak solidaritu se třetími zeměmi, které přijímají značný počet uprchlíků.

Stockholmský program znovu potvrdil cíl vytvoření společného prostoru ochrany a solidarity na 

základě společného azylového postupu a jednotného statusu osob, kterým byla přiznána 

mezinárodní ochrana. Potvrdil také politický cíl dokončit vytváření společného evropského 

azylového systému do roku 2012 za účelem dosažení vyšší míry souladu mezi členskými státy 

prostřednictvím další harmonizace právních předpisů a zvýšené praktické spolupráce a v zájmu 

zvýšení solidarity a sdílení odpovědnosti mezi členskými státy. Vyzval dále ke zvýšení solidarity se 

třetími zeměmi, s cílem poskytovat jim podporu a pomoc při budování kapacit ke zvládání 

migračních toků a vleklých situací uprchlíků.
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EU pokračovala v poskytování finanční pomoci těmto zemím prostřednictvím tematického 

programu týkajícího se migrace a azylu1 na období let 2007 až 2013, jež v letech 2009 až 2010 

disponuje celkovým rozpočtem 70 milionů EUR. Tento program zahrnuje širokou škálu činností 

zaměřených na: migraci a rozvoj, migraci pracovních sil, azylovou politiku a ochranu uprchlíků, 

převaděčství a obchodování s lidmi, jakož i na nedovolené přistěhovalectví.

V rámci tohoto programu podpořila EU několik projektů s cílem předcházet „odlivu mozků“ (se 

zaměřením na prosazování cirkulační migrace v Ghaně), odrazovat od nedovoleného 

přistěhovalectví nebo mu předcházet (středisko Seahorse Cooperation Centre na podporu 

meziregionální spolupráce v západní Africe); vytváření sítí imigračních orgánů; technická podpora 

z programu MIEUX na pomoc třetím zemím při předcházení nedovolenému přistěhovalectví a při 

jeho zvládání), podporovat spolurozvojové činnosti (mimo jiné společná iniciativa EU–OSN pro 

migraci a rozvoj, zakládání podniků v Maroku příslušníky marocké diaspory v Evropě a podpora 

investic senegalských migrantů z Itálie v jejich zemi původu), podporovat bezpečnější a levnější 

způsoby převodu remitencí migrantů (několik projektů na zvýšení kapacit přistěhovaleckých 

sdružení ze subsaharských zemí s cílem poskytnout aktivní podporu rozvoji jejich zemím původu 

a umožnit institucím mikrofinancování, aby usnadnily převody remitencí migrantů). Kromě toho 

byly v rámci nástrojů zaměřených na určité geografické oblasti naplánovány i jiné významné částky 

na financování dalších činností v souvislosti s migrací.

4.17 Obchodování s lidmi

Rámec pro politiku EU v boji proti obchodování s lidmi je stanoven sdělením Komise nazvaným 

„Boj proti obchodování s lidmi – integrovaný přístup a návrhy na akční plán“ (říjen 2005) 

a následným akčním plánem EU týkajícím se osvědčených postupů, standardů a způsobů práce pro 

boj proti obchodování s lidmi a jeho předcházení (prosinec 2005)2, přijatým Radou v souladu 

s Haagským programem o posílení svobody, bezpečnosti a práva v EU. Stockholmský program, 

který na něj navazuje, bude dále racionalizovat činnosti EU v oblasti obchodování s lidmi, včetně 

ustanovení koordinátora pro boj proti obchodování s lidmi.

  
1 http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci/migration_en.htm
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005DC0514:EN:NOT
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V zájmu modernizace evropského právního rámce týkajícího se obchodování s lidmi předložila 

Komise v březnu roku 2009 nové rámcové rozhodnutí o boji proti obchodování s lidmi a ochraně 

obětí.

Politický rámec EU zastává víceoborový přístup k obchodování s lidmi, který zahrnuje strategie 

prosazování práva a 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 např. příslušníci menšin nebo 

původního obyvatelstva. Politiky EU v oblasti rovnosti žen a mužů a v oblasti práv dětí navíc 

zahrnují boj proti obchodování se ženami a dětmi jako jednu z priorit.

Boj proti obchodování s lidmi je součástí několika dvoustranných akčních plánů EPS a dohod 

o stabilizaci a přidružení se zeměmi západního Balkánu. Otázka obchodování s lidmi se stala 

součástí politického dialogu se třetími zeměmi, a to především v rámci dialogů a konzultací 

o lidských právech.

EU podporuje mezinárodní úsilí na různých fórech OSN tím, že se zasazuje o prevenci, ochranu 

obětí a pomoc těmto obětem, o vytvoření právního rámce, rozvoj politiky a vymáhání práva, 

mezinárodní koordinaci a spolupráci v oblasti boje proti obchodování s lidmi. Jedním z hlavních

referenčních dokumentů je v této souvislosti první dodatečný protokol Úmluvy OSN proti 

nadnárodnímu organizovanému zločinu, která byla podepsána v Palermu v roce 2000.
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V roce 2009 byla zvláštní pozornost věnována posílení vnějšího rozměru politiky EU v oblasti 

obchodování s lidmi1. V prosinci roku 2009 přijala Rada EU „dokument zaměřený na konkrétní 

kroky k posílení vnějšího rozměru EU ohledně opatření proti obchodování s lidmi: Směrem ke 

globálnímu opatření EU proti obchodování s lidmi“2. Tento dokument vyjadřuje cíl Unie posílit její 

úlohu a schopnosti jednat ve spolupráci a partnerství se třetími zeměmi, regiony a organizacemi na 

mezinárodní úrovni s cílem řešit společné problémy a plnit sdílené politické cíle. Dokument rovněž 

nabízí soubor doporučení pro činnosti Evropské komise, pokud jde o zvýšení spolupráce 

a součinnosti činnosti EU se třetími zeměmi a rozvoj partnerství na mezinárodní úrovni proti 

obchodování s lidmi.

Předchozí práce na tomto dokumentu posloužila jako zdroj inspirace pro závěry ministerské 

konference pořádané u příležitosti třetího evropského dne proti obchodování s lidmi

(17. října 2009). Na této ministerské konferenci EU se sešlo téměř 600 účastníků z členských států 

EU, kandidátských zemí a zemí s perspektivou EU, jakož i z mnoha dalších třetích zemí, 

regionálních i meziregionálních organizací, nevládních organizací a evropských orgánů a agentur.

Tuto konferenci uspořádalo švédské předsednictví společně s Evropskou komisí, Mezinárodní 

organizací pro migraci (IOM) a dalšími partnery. Konference se zaměřila na vztahy a spolupráci se 

zeměmi původu z hlediska obchodování s lidmi a na tranzitní země. Přijaté prohlášení zdůraznilo 

význam boje proti obchodování s lidmi a přineslo doporučení ohledně budoucích činností.

Boj proti obchodování s lidmi v Evropě je jako součást obecného programu „Bezpečnost a ochrana 

svobod“ jednou z priorit nového programu financování nazvaného „Předcházení trestné činnosti 

a boj proti ní“ (2007 až 2013). V první polovině roku 2010 bude vyhlášena cílená výzva 

k předkládání projektů (4 miliony EUR) na téma obchodování s lidmi.

  
1 Další informace o politice EU v oblasti boje proti obchodování s lidmi:

http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/traffic/index_en.htm
2 http://www.se2009.eu/en/the_presidency/about_the_eu/justice_and_home_affairs/ 
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Boj proti obchodování s lidmi je prioritou v rámci zeměpisné a tematické spolupráce EU se třetími 

zeměmi. Je také součástí strategických dokumentů pro jednotlivé země a celostátních a regionálních 

orientačních programů např. zemí jižní a jihovýchodní Asie, ve kterých problém s obchodováním 

s lidmi přetrvává jak na celostátní, tak na regionální úrovni. Prostředky jsou dostupné z nástrojů 

financování, jako je tematický program týkající se migrace a azylu, nástroj stability, tematický 

program „Investice do lidí“ a EIDHR. Na začátku roku 2008 byly vybrány projekty zástupců 

občanské společnosti v oblasti přecházení obchodování s dětmi a boje proti němu, které budou 

financovány z programu „Investice do lidí“ přidělením částky ve výši 15,2 milionu EUR. Další 

výzva k předkládání projektů byla vyhlášena v rámci tematického programu týkajícího se migrace 

a azylu v létě roku 2009, který zahrnuje obchodování s lidmi jako jednou ze svých prioritních 

oblastí (celkově byla v rámci této výzvy přidělena částka ve výši 70 milionů EUR).

4.18 Rasismus, xenofobie, nediskriminace a respektování rozmanitosti

EU se nadále významným způsobem zapojovala do boje proti diskriminaci, rasismu a xenofobii po 

celém světě. EU nastolila otázky rasismu a xenofobie v rámci svých politických dialogů se třetími 

zeměmi, např. s Ruskem a Čínou. Tyto otázky byly rovněž nadále zohledňovány ve strategiích 

spolupráce; např. v rámci akčních plánů evropské politiky sousedství (EPS) se partnerské země 

zavázaly, že budou bojovat proti všem formám diskriminace, náboženské netolerance, rasismu 

a xenofobie.

EU nadále spolupracovala s regionálními institucemi, jako je Evropská komise proti rasismu 

a netoleranci (ECRI) v rámci Rady Evropy. V rámci OBSE Evropská unie úzce spolupracovala za 

účelem dosažení pokroku při uplatňování závazků přijatých 56 zúčastněnými státy OBSE, pokud 

jde o boj proti rasismu a xenofobii, o nediskriminaci a respektování rozmanitosti.
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Také v rámci OSN spolupracovala EU aktivně na boji proti rasismu a diskriminaci. Podpořila 

rovněž mandát zvláštního zpravodaje OSN pro současné podoby rasismu, xenofobie a související 

netoleranci Githua Muigaie. Dále prostřednictvím EIDHR podpořila EU vysokou komisařku OSN 

pro lidská práva při uplatňování stávajících mezinárodních standardů pro rovnost a nediskriminaci, 

zejména Durbanské deklarace a akčního programu a Mezinárodní úmluvy o odstranění rasové 

diskriminace. Za pomoci programů PROGRESS a Základní práva a občanství poskytla EU podporu 

evropským nevládním organizacím a dalším zúčastněným stranám na jejich práci v oblasti boje 

proti rasismu, xenofobii a diskriminaci.

V dubnu roku 2009 se v Ženevě uskutečnila Durbanská hodnotící konference. EU se 

konstruktivním a odhodlaným způsobem zapojila do přípravné fáze konference, zejména 

v souvislosti s vypracováním výsledného dokumentu. Přijetím výsledného dokumentu na základě 

konsenzu 182 států účastnících se této konference byl potvrzen mezinárodní závazek k boji proti 

rasismu a diskriminaci. To by mělo posloužit jako jednoznačná odpověď těm, kteří se 

politováníhodným způsobem pokusili odvést konferenci jiným směrem, což vyvolalo 

nekompromisní reakci EU a odchod některých členských států z konference.

Komise a Úřad vysoké komisařky OSN pro lidská práva uspořádaly dne 14. října 2009 v Bruselu 

odborný seminář nazvaný „Posílení spolupráce EU a OSN v boji proti všem formám diskriminace“, 

který se zabýval projevy a konkrétními příznaky diskriminace a vlivem diskriminace na životy 

jedinců, a budou sdílet příklady osvědčených postupů a právních předpisů v oblasti 

antidiskriminace ze všech regionů světa.

Mezinárodní den lidských práv (10. prosince) se v roce 2009 zaměřil na nediskriminaci pod heslem 

„Přijmi rozmanitost – skoncuj s diskriminací“. V souladu s novou komunikační iniciativou EU 

a OSN nazvanou „Partnerství za lepší svět“ věnovaly delegace EU a úřady OSN tento den 

seminářům, akcím, panelovým diskusím, výstavám a promítáním filmů.
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4.19 Práva příslušníků menšin

Příslušníci menšin ve všech regionech světa nadále čelí vážným hrozbám, diskriminaci a rasismu 

a často se nemohou plně účastnit ekonomického, politického, sociálního a kulturního života 

dostupného většinovým skupinám obyvatel v zemích či společnostech, kde žijí. Smlouva 

o Evropské unii ve znění Lisabonské smlouvy výslovně stanoví, že práva příslušníků menšin patří 

k hodnotám, na nichž je EU založena a které se EU zavazuje podporovat ve svých vztazích 

s okolním světem.

Na mezinárodní úrovni je hlavním referenčním dokumentem o právech příslušníků menšin 

Deklarace OSN o právech příslušníků národnostních, etnických, náboženských a jazykových 

menšin1. V Evropě přijala Rada Evropy Rámcovou úmluvu o ochraně národnostních menšin2

a Evropskou chartu regionálních či menšinových jazyků3.

Největší etnickou menšinou v EU je v současnosti romská komunita. Opatření na prosazování 

rovného zacházení s Romy tak mají pro EU, která aktivně podporuje romskou, cikánskou 

a kočovnou komunitu po celé Evropě4, zvláštní význam. Na žádost Rady zřídila Komise společně 

s předsednictvími EU v roce 2009 evropskou platformu pro začleňování Romů jakožto nový 

mechanismus řízení. Klíčoví aktéři, jako jsou orgány EU, vlády jednotlivých států, mezinárodní 

organizace, nevládní organizace a odborníci formulují na půdě této platformy ve vzájemné interakci 

strategická doporučení pro činitele s rozhodovací pravomocí o účinném začlenění romské otázky do 

evropských a vnitrostátních politik. První zasedání platformy konané v dubnu roku 2009 v Praze 

představilo 10 základních společných zásad, které musí být zohledňovány při vytváření účinných 

politik v oblasti začleňování Romů. Druhé zasedání platformy konané v září roku 2009 v Bruselu se 

zaměřilo na otázku vzdělávání Romů.

  
1 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuideMinoritiesDeclarationen.pdf
2 http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/157.htm
3 http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/148.htm
4 EU a Romové: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=518
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Také v řadě zemí sousedících s EU byli příslušníci menšin označeni jako osoby, které patří k těm 

nejzranitelnějším. Právě v souvislosti s touto skutečností je přístup kandidátských zemí 

a potenciálních kandidátských zemí k problematice menšin ve zprávách o pokroku předkládaných 

Evropskou komisí nadále posuzován. EU naopak poskytla kandidátským zemím a potenciálním 

kandidátským zemím účelově zaměřenou předvstupní finanční pomoc s cílem pomoci jim se 

zaváděním nezbytných politických, hospodářských a institucionálních reforem v souladu se 

standardy EU. Podporované projekty týkající se příslušníků menšin jsou zaměřeny převážně na 

snížení sociálních rozdílů a na zvýšení kvality života a prosazování jejího zlepšení. Posílení sociální 

soudržnosti v těchto zemích se týká začleňování znevýhodněných osob, boje proti diskriminaci 

a posilování lidského kapitálu, zejména reformou vzdělávacích systémů.

Problematika menšin byla i nadále významnou součástí vztahů EU s okolním světem. Během 

hodnoceného období nastolila EU otázky týkající se menšin v rámci svých politických dialogů se 

třetími zeměmi, např. s Gruzií, Moldavskem a Ruskou federací. Problematika menšin byla

začleněna rovněž do strategií spolupráce a akčních plánů. Strategický dokument EU pro Kolumbii 

na období let 2007 až 2013 se např. zabývá otázkou příslušníků menšin z hlediska humanitární

situace a stavu lidských práv a k jeho prioritám patří budování míru prostřednictvím zapojení 

marignalizovaných občanů do místní správy a participační ekonomiky, jakož i prosazováním 

lidských práv, řádné správy věcí veřejných a boje proti beztrestnosti. Dalším příkladem je přímý 

odkaz na dodržování práv příslušníků menšin uvedený v akčním plánu v rámci evropské politiky 

sousedství s Ukrajinou.

EU se rovněž aktivně podílela na prosazování a ochraně práv příslušníků menšin na fórech OSN.

K postupům OSN patří Fórum pro problematiku menšin a práce nezávislé odbornice OSN na 

problematiku menšin. EU rovněž nadále spolupracovala s dalšími mezinárodními organizacemi 

a mnohostrannými subjekty činnými v této oblasti, jako je OBSE a zejména její vysoký komisař pro 

národnostní menšiny, Rada Evropy a Světová banka.
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EU mimo to pokračovala ve využívání široké škály nástrojů pro finanční a technickou spolupráci, 

včetně dvoustranné spolupráce s vládami a přímé podpory určené občanské společnosti, které se 

navzájem doplňují a koordinovaně přispívají k prosazování a ochraně práv příslušníků menšin. Za 

tímto účelem EU na základě dvoustranné spolupráce podporuje vládní programy a politiky, které se 

zaměřují na otázku menšin nebo by je mohly případně ovlivňovat. V Bangladéši EU např. 

podporovala dlouhodobá řešení vleklých případů uprchlíků přináležejících k muslimské menšině 

z Myanmaru (severního státu Rakhine) a posílení sociální soudržnosti ve prospěch zranitelného 

obyvatelstva v oblasti města Cox´s Bazar.

EU také podporovala organizace občanské společnosti zabývající se ochranou a prosazováním práv 

příslušníků menšin, zejména prostřednictvím EIDHR, jejichž cílem je především napomáhat 

potlačování diskriminace a prosazovat ochranu a rozvoj rovného zapojení žen a mužů 

z menšinových společenství do společenského, hospodářského a politického života v rámci širšího 

kontextu posilování lidských práv, politického pluralismu a demokratické politické účasti. EIDHR 

např. poskytl prostředky na financování projektu v Kyrgyzské republice zaměřeného na posílení 

interakce mezi menšinovými skupinami a státními orgány a nevládními organizacemi a na zvýšení 

politického zastoupení a účasti těchto menšin na místní a celostátní úrovni a jejich zapojení do 

demokratických reforem. Dalším příkladem je společný program EU a Rady Evropy nazvaný 

„Menšiny v Rusku: rozvoj jazyků, kultury, sdělovacích prostředků a občanské společnosti“, jehož 

cílem je usnadnit proces ratifikace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků Ruskou 

federací.

4.20 Práva osob se zdravotním postižením

Podle odhadů tvoří osoby se zdravotním postižením 10 % obyvatelstva světa a představují 

rozmanitou skupinu osob. Patří mezi ně osoby, které se mohou stát obětí závažného porušování 

lidských práv, a osoby, které jsou vystaveny vyloučení z většinové společnosti. Během 

hodnoceného období EU pokračovala ve svém úsilí o ochranu a prosazování práv osob se 

zdravotním postižením.
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Zásada, podle níž jsou práva osob se zdravotním postižením součástí lidských práv, byla stanovena 

v rezoluci OSN 48/96 a potvrzena v roce 2006 Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním 

postižením (dále jen „UNCRPD“). UNCRPD je prvním mezinárodním právně závazným nástrojem, 

který stanoví minimální standardy pro ochranu a zajištění celé řady občanských, politických, 

sociálních, hospodářských a kulturních práv osob se zdravotním postižením na celém světě. Po 

obsahové stránce úmluva UNCRPD doplňuje stávající mezinárodní smlouvy o lidských právech.

Nejsou v ní uznána žádná nová lidská práva osob se zdravotním postižením, ale spíše jsou v ní 

vyjasněny závazky a právní povinnosti států či organizací regionální integrace za účelem 

dodržování všech lidských práv a zajištění jejich rovnoprávného užívání všemi osobami se 

zdravotním postižením. Přesto však tato úmluva představuje významný předěl: zdravotní postižení 

pojímá nikoli jako otázku sociální péče, nýbrž jako otázku práva, a uznává, že zdravotní postižení je 

pojem, který se vyvíjí a který je výsledkem vzájemného působení mezi osobami s postižením 

a bariérami v postojích a v prostředí, které brání jejich plnému a účinnému zapojení do společnosti 

na rovnoprávném základě s ostatními. Stanoví širokou škálu politických cílů a povinností států, 

které jsou smluvní stranou úmluvy, jejichž cílem je zajistit, aby osoby se zdravotním postižením 

mohly užívat všech lidských práv a základních svobod.

Součástí úmluvy je opční protokol, jenž jednotlivcům či skupině jednotlivců umožňuje podat 

k Výboru pro práva osob se zdravotním postižením stížnost v souvislosti s porušením úmluvy,

jehož se měl dopustit některý ze smluvních států úmluvy. V opčním protokolu je rovněž stanoven 

proces šetření, který má výbor uplatnit v případě oznámení o závažném a systematickém porušování 

úmluvy některým ze smluvních států.

EU a všechny její členské státy úmluvu UNCRPD podepsaly a některé z nich ji již ratifikovaly, 

zatímco v jiných její ratifikace probíhá. Dne 29. srpna 2008 přijala Evropská komise příslušné 

nezbytné návrhy za tímto účelem. Parlament oba návrhy potvrdil dne 24. dubna 2009. Dne 

26. listopadu 2009 otevřela Rada cestu k tomu, aby k úmluvě UNCRPD mohla přistoupit Evropská 

unie. V návaznosti na rozhodnutí Rady bude následně u OSN uložena listina o formálním potvrzení.

V současnosti probíhají vnitřní postupy EU pro přistoupení EU k opčnímu protokolu. Uzavření 

UNCRPD představuje významný milník pro EU, která se historicky poprvé stává smluvní stranou 

komplexní úmluvy OSN v oblasti lidských práv.
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EU pokračovala v úsilí o ochranu a prosazování práv osob se zdravotním postižením za hranicemi 

EU tím, že osoby se zdravotním postižením systematickým způsobem zahrnovala do rozvojové 

spolupráce EU. Od roku 2000 financovala Komise více než 280 projektů v 69 zemích (částkou 

odpovídající více než 145 milionům EUR), které byly zaměřeny specificky na osoby se zdravotním 

postižením. Mezi hlavní podpořené činnosti patří: budování kapacit, vytváření politik, rehabilitace 

na komunitním základě, prosazování lidských práv, deinstitucionalizace, sociální začleňování 

a zlepšení sběru údajů. V souvislosti s úmluvou UNCRPD se Komise ve svém sdělení o evropském 

akčním plánu pro oblast zdravotních postižení na období let 2008 až 2009 zavázala zajistit, aby se 

politiky a programy EU v oblasti zahraničních vztahů i nadále účinným způsobem zabývaly 

lidskými právy osob se zdravotním postižením.

4.21 Problematika původního obyvatelstva

Zásady angažovanosti EU vůči původním národům se uplatňují v kontextu Deklarace OSN 

o právech původního obyvatelstva z roku 2007, která prosazuje práva původních národů na celém 

světě a zajišťuje jejich trvalý rozvoj. Vnitřní mechanismus zavedený v rámci Evropské komise 

zajišťuje koordinaci činností týkajících se původního obyvatelstva, které jsou prováděny různými 

útvary Komise, a rovněž i zviditelnění problematiky původního obyvatelstva v rámci celkového 

rozvojového programu EU1.

Od roku 1994, kdy byl vyhlášen Mezinárodní den původního obyvatelstva, komisař pro vnější 

vztahy a evropskou politiku sousedství vydává téměř každoročně prohlášení u příležitosti tohoto 

mezinárodního dne, který připadá na 9. srpna. Kromě toho delegace EU na celém světě pořádají dne 

9. srpna či kolem tohoto data řadu událostí, včetně setkání s vedoucími představiteli původních 

národů, tiskových konferencí, publikování článků ve sdělovacích prostředcích, účasti na seminářích 

a návštěv projektů financovaných Evropskou unií.

  
1 Více informací o politice EU, pokud jde o problematiku původního obyvatelstva:

http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/ip/index_en.htm.
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EU se i nadále aktivně podílela na fórech Organizace spojených národů věnovaných problematice 

původního obyvatelstva a přispívala ke spolupráci mezi agenturami OSN, které se otázkou 

původního obyvatelstva zabývají. K mezinárodním procesům patří Stálé fórum OSN pro 

problematiku původního obyvatelstva, mechanismus odborníků pro práva původních národů, 

zvláštní zpravodaj pro situaci v oblasti lidských práv a základních svobod původních národů, 

Úmluva o biologické rozmanitosti, Africká komise pro lidská práva a práva národů a Arktická rada.

Problematika původního obyvatelstva byla i nadále začleňována do strategií EU pro rozvojovou 

spolupráci, což přispělo ke zvyšování povědomí o této problematice. Evropská komise v roce 2008 

dokončila studii o začleňování podpory pro prosazování práv a problematiky původního 

obyvatelstva do spolupráce EU s africkými, karibskými a tichomořskými zeměmi, která obsahovala 

případové studie ze Surinamu a Keni, včetně operativních doporučení určená delegacím EU 

ohledně způsobu začleňování problematiky původního obyvatelstva do rozvojové spolupráce.

Operativní závěry této studie vedly k přípravě „návrhu nástroje pro spolupráci EU s původními 

národy v zemích AKT“, který má poskytovat poradenství a pomoc delegacím EU v zemích, v nichž 

by činnost v oblasti spolupráce mohla mít dopad na původní národy nebo na jejich území či práva.

V září roku 2009 Evropská komise zahájila studii s názvem „Mapování občanské společnosti 

v Asii“ specificky zaměřenou na Nepál. Tato studie bude zahrnovat analýzu úlohy organizací 

původního obyvatelstva v rámci občanské společnosti a poskytne doporučení určená delegaci EU 

v Nepálu ohledně způsobu, jak tyto organizace zapojovat do politického dialogu s EU a do jejího 

programového cyklu.

EIDHR nabízí širokou škálu možností pro konkrétní opatření, pokud jde o problematiku původního 

obyvatelstva, které lze uskutečňovat na vnitrostátní, mezinárodní či regionální úrovni. Projekty 

financované v průběhu hodnoceného období byly zaměřeny na mezinárodní organizace, nevládní 

organizace a organizace původních národů s cílem:

a) podporovat původní národy a jejich zástupce, aby se účastnili procesů OSN týkajících se 

problematiky původního obyvatelstva a ve své činnosti na tyto procesy navazovali, a

b) podporovat činnosti občanské společnosti zaměřené na prosazování Úmluvy Mezinárodní 

organizace práce č. 169 a zásad v ní stanovených.
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Prostřednictvím EIDHR je například podporován projekt týkající se budování kapacit pro původní

národy v rámci OSN. Příslušníci původních národů jsou nejlepšími propagátory vlastních práv, 

pokud mají odpovídající logistiku, dokumentaci a informace. Na základě této skutečnosti EIDHR 

podporuje činnost organizace doCip, Centra příslušníků původních národů pro dokumentaci, 

výzkum a informace se sídlem v Ženevě. Cílem tohoto tříletého projektu je zvýšit účinnost 

jednotlivých procesů OSN zaměřených na práva původních národů.
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5. Činnost EU na mezinárodních fórech

5.1 63. a 64. zasedání Valného shromáždění OSN1

Zasedání Třetí výboru 63. Valného shromáždění OSN (sociální, humanitární a kulturní výbor) se 

konalo ve dnech 8. října až 26. listopadu 2008. Celkem bylo v rámci tohoto výboru posouzeno

58 rezolucí, což je poněkud méně než v předchozím roce (63). Z toho bylo 37 rezolucí přijato na 

základě shody. Stejně jako v roce 2007 se hlasovalo o 21 rezolucích, což potvrzuje trvající 

rozdílnost názorů na určité otázky představující zásadní rozdíly mezi jednotlivými zeměpisnými 

skupinami.

Výsledek práce Třetího výboru znamená celkový úspěch pro Evropskou unii a její členské státy.

Všechny její iniciativy byly úspěšné. V průběhu jednání a diskuzí hrála EU ústřední, rozhodující 

a viditelnou úlohu. Francouzské předsednictví předložilo jménem EU pět rezolucí. Další členské 

státy předložily jednotlivě 10 rezolucí. Evropské unii se podařilo zachovat společný postoj k většině 

bodů kromě dvou, a sice k rezoluci o Mezinárodní úmluvě o odstranění všech forem rasové 

diskriminace a k opatřením navazujícím na Durbanskou hodnotící konferenci.

Evropská unie předložila dvě ze tří rezolucí týkajících se jednotlivých zemí, odsuzující porušování 

lidských práv v Korejské lidově demokratické republice (rezoluce předložená společně 

s Japonskem) a v Barmě. Rovněž aktivně podpořila návrh rezoluce předložené Kanadou, která se 

týkala situace v oblasti lidských práv v Íránu. Kampaň, kterou EU zahájila proti návrhům 

nepřijmout žádné opatření a na podporu uvedených tří rezolucí, byla úspěšná. Tyto tři rezoluce byly 

schváleny. Rezoluce předložené EU byly v plénu schváleny velkou většinou (Barma - 80/25/45, 

KLDR - 94/22/63).

  
1 Více informací o EU a OSN je k dispozici na adrese: http://www.eu-un.europa.eu/
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Evropská unie na tomto zasedání znovu zdůraznila svůj závazek chránit lesbické ženy, 

homosexuály, bisexuály a transsexuály (LGBT). Země ze všech kontinentů (Argentina, Brazílie, 

Gabon, Japonsko, Chorvatsko, Norsko a Nizozemsko) podpořily Prohlášení o lidských právech, 

sexuální orientaci a genderové identitě vyzývající k všeobecné dekriminalizaci homosexuality, které 

bylo poprvé předloženo 66 státy na Valném shromáždění OSN dne 18. prosince 2008. Francouzská 

státní tajemnice pro zahraniční věci a lidská práva Rama Yadeová předsedala v New Yorku spolu 

s nizozemským ministrem zahraničních věcí Maximem Verhagenem slavnostní události na podporu 

tohoto historického dokumentu, které se zúčastnily četné nevládní organizace a významné 

osobnosti.

Z iniciativy EU byla přijata nová meziregionální rezoluce o trestu smrti, což otřáslo zavedenými 

postoji zeměpisných skupin, posílilo historické hlasování z roku 2007, přičemž počet odpůrců této 

iniciativy se výrazně snížil (o devět států). Výsledek hlasování (106 států se vyslovilo pro / 46 proti 

/ 31 se zdrželo hlasování) ukázal zvýšenou podporu pro zavedení moratoria na uplatňování trestu 

smrti a stále rozšířenější souhlas se zásadou, že se tato otázka bude na Valném shromáždění OSN 

pravidelně přezkoumávat. Otevřený přístup přijatý EU usnadnil, aby se ostatní předkladatelé 

rezoluce s tímto procesem skutečně ztotožnily. Nevedl však ke smířlivějšímu přístupu zemí 

stavících se proti rezoluci, které se stejně jako v roce 2007 uchýlily k taktice blokování.

63. zasedání Valného shromáždění OSN potvrdilo rostoucí pozornost věnovanou rozpravě

o náboženství a lidských právech. Organizace islámské konference letos opět vznesla svůj návrh 

ohledně hanobení náboženství. Rezoluce o odstranění všech forem netolerance a diskriminace 

založené na náboženském vyznání nebo přesvědčení, předložená EU, byla přijata na základě shody.

EU se během jednání podařilo získat státy pro kompromisní znění udržující v rovnováze svobodu 

projevu a zákaz podněcování k náboženské nesnášenlivosti.

Významným úspěchem byla souhrnná rezoluce o právech dítěte, předložená společně se skupinou 

latinskoamerických a karibských zemí. Toto znění obsahuje důležité body týkající se dětské práce.

Uvedená rezoluce rovněž obnovila mandát zvláštní zástupkyně generálního tajemníka OSN pro děti 

v ozbrojených konfliktech.
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Přijetí Zprávy Rady pro lidská práva si vyžádalo složitá jednání. Po zdlouhavých diskuzích 

všeobecný výbor Valného shromáždění rozhodl, že k posouzení bude Valnému shromáždění 

předána pouze zpráva a že doporučení projedná pouze Třetí výbor. Takové provizorní 

institucionální řešení je neuspokojivé. Znázorňuje nedostatky ve vztazích mezi Valným 

shromážděním a Třetím výborem. Zejména pro EU představuje jeden z úkolů reformy Rady pro 

lidská práva.

Přijetí rozhodnutí o programu 19 bylo úspěchem pro EU, které se za podpory stejně smýšlejících 

stran podařilo zabránit omezení nezávislosti úřadu vysoké komisařky OSN pro lidská práva 

a oblasti jeho činnosti. Odkaz na hodnocení Durbanské deklarace a akční program v konečném 

znění způsobil potíže, jelikož nebylo dosaženo konsenzu ohledně otázky, zda by Úřad vysoké 

komisařky OSN pro lidská práva měl podporovat hodnotící konferenci a opatření na ni navazující.

Vzhledem k tomu, že společné předložení znění bylo umožněno až v okamžiku jeho přijímání, jeho 

jedinými spolupředkladateli z EU byla Francie (tehdejší předsednictví EU) a Belgie (která bude 

zastávat funkci předsednictví EU v druhé polovině roku 2010, kdy bude program 19 opět součástí 

pořadu jednání Třetího výboru).

Rezoluce o dodržování lidských práv při boji proti terorismu vedla k obtížným jednáním, a to 

zejména v otázce postupů při sestavování seznamů přijatých Radou bezpečnosti. Rezoluce 

o ochraně migrantů, jedné z priorit skupiny latinskoamerických a karibských zemí, byla přijata na 

základě shody.

Toto zasedání se vyznačovalo zlepšeným dialogem se zeměmi G77 a nezúčastněnými zeměmi

o hospodářských, sociálních a kulturních právech a přijetím Opčního protokolu k Mezinárodnímu 

paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, čímž byl stanoven postup individuálních 

stížností, předložený Portugalskem. EU podpořila rezoluce o právu na rozvoj a o právu na výživu.

Při jednáních o opatřeních navazujících na Durbanskou deklaraci a Durbanský akční program bylo 

dosaženo určitého pokroku. EU však nebyla s to přijmout společný postoj ke konečnému znění 

návrhu rezoluce.
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Ve dnech 5. října až 24 listopadu 2009 zasedal Třetí výbor 64. Valného shromáždění OSN (sociální, 

humanitární a kulturní výbor). Celkem tento výbor posoudil 65 rezolucí.

V rámci Třetího výboru se priority Evropské unie zaměřily na dvě tematické rezoluce (o právech 

dítěte, rezoluce předložená spolu se zeměmi Latinské Ameriky a Karibiku, a o náboženské 

nesnášenlivosti) a na dvě rezoluce o situaci lidských práv v určitých zemích (v Barmě/Myanmaru 

a v Korejské lidově demokratické republice). EU rovněž rozhodně podpořila přijetí rezoluce 

o situaci v oblasti lidských práv v Íránu, kterou předložila Kanada, a aktivně se podílela na činnosti 

skupiny „Lobby Taskforce“. Všechny tyto rezoluce byly přijaty.

Obzvláště byl vítán výsledek jednání ohledně souhrnné rezoluce o právech dítěte. Tato rezoluce 

byla přijata na základě shody poprvé od roku 2001, a to za podpory rekordního počtu 138 zemí.

Rezoluce o odstranění všech forem nesnášenlivosti a diskriminace na základě náboženského 

vyznání a přesvědčení, která byla přijata bez hlasování, byla rovněž podpořena rekordním počtem 

82 států. Rezoluce o rezolucích týkajících se jednotlivých zemí získaly více hlasů než v předchozím 

roce. V letošním roce nebyly předloženy žádné návrhy nepřijmout žádné opatření.

EU jako celek předložila ve výboru celkem 11 rezolucí, včetně iniciativ jednotlivých členských 

států a iniciativ předložených za společné podpory zemí z jiných regionů, přičemž o třech z nich se 

hlasovalo a byly přijaty. Všechny národní iniciativy jednotlivých členských států Evropské unie 

byly přijaty, včetně „Předcházení trestné činnosti“ (IT), „Násilí páchané na ženách“ (NL/FR), 

„Mučení“ (DK), „Mezinárodní pakt o lidských právech“ (FI), „Úmluva proti násilným zmizením

(FR/Argentina) a „Vnitrostátní instituce pro lidská práva“ (DE). V souvislosti s rezolucí o násilí 

páchaném na ženách se úspěšně podařilo zabránit pokusu o přijetí změny a rezoluce byla následně 

přijata bez hlasování. Rezoluce o mezinárodních paktech však byla předmětem změn ve výboru i na 

plenárním zasedání a byla předložena k hlasování.
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Evropská unie byla stejně jako v předchozích letech proti rezoluci o hanobení náboženství. EU 

zdůrazňuje, že pojem hanobení náboženství nesouvisí s jednáními o lidských právech, neboť zákon 

o lidských právech chrání osoby a ne názory. EU proto uvítala postupně se snižující počet hlasů pro 

tuto rezoluci. Při přijímání rezoluce o mezikulturním a mezináboženském dialogu bylo předloženo 

společné vysvětlení stanoviska, v němž bylo jasně uvedeno, že EU chápe dialog jako věc 

jednotlivců, nikoli koncepcí či států, a že mezináboženský dialog je součástí mnohem širšího 

mezikulturního dialogu, neboť náboženské vyznání a přesvědčení nejsou jedinými zdroji identity.

EU dále vyjádřila podporu nezávislosti zvláštních postupů týkajících se lidských práv v reakci na 

úsilí některých členských států omezit a ohrozit jejich práci, a to i výzvou k hlasování o odkazech 

na zprávu zvláštního zpravodaje pro prosazování a ochranu lidských práv při boji proti terorismu.

5.2 Rada OSN pro lidská práva

9. řádné zasedání Rady OSN pro lidská práva se konalo v září 2008. Bylo na něm přijato

24 rezolucí, včetně tří přijatých na základě hlasování. Toto zasedání se vyznačovalo všeobecnou 

shodou, hlasovalo se však o obvyklých rezolucích Kuby o mezinárodní solidaritě a donucovacích 

opatřeních a o rezoluci o porušování lidských práv v důsledku vojenských vpádů Izraele na 

Okupovaná palestinská území, kterou jménem Organizace islámské konference předložil Pákistán 

a Africká skupinou. Tyto rezoluce byly přijaty i přes to, že proti nim hlasovaly členské státy EU.

Toto zasedání se vyznačovalo jednáními o obnovení zvláštních postupů týkajících se lidských práv 

v některých zemích. Z pěti dotčených mandátů byly čtyři obnoveny. Mandát Libérie nemohl být 

prodloužen, protože Libérie byla proti. Na základě návrhu francouzského předsednictví EU byla 

přijata krátká rezoluce týkající se monitorování Úřadem vysoké komisařky OSN pro lidská práva, 

který podá zprávu v září 2009. Byly obnoveny tyto mandáty: Burundi, Kambodža, Haiti 

(výjimečně, na dva roky) a Súdán (na šest měsíců). Jednání potvrdila odpor některých států 

(a to zejména Africké skupiny) k zachování mandátů týkajících se konkrétních zemí. Zachování 

mandátů týkajících se čtyř zemí je proto úspěchem Evropské unie, která hrála rozhodující úlohu při 

jednáních, zejména s hostitelskými zeměmi.
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Interaktivní dialog se zvláštním zpravodajem o současných podobách rasismu, rasové diskriminace, 

xenofobie a související nesnášenlivosti vyvolal živou diskuzi, a to zejména v souvislosti s návrhem 

Organizace islámské konference a Africké skupiny zavést další ustanovení ohledně hanobení 

náboženství. Francie (jménem EU) spolu s Chile (jménem skupiny latinskoamerických a karibských

zemí) uvítaly snahu zvláštního zpravodaje přesunout tuto diskuzi na otázku podněcování 

národnostní, rasové a náboženské nesnášenlivosti. V jednáních se však v tomto bodu nepodařilo 

dosáhnout shody a Evropská unie proto bude muset i nadále věnovat této otázce pozornost. Přes 

tyto nelehké podmínky udělalo francouzské předsednictví vše pro to, aby se zajistily řádné základy 

pro Durbanskou hodnotící konferenci.

8. zvláštní zasedání Rady OSN pro lidská práva (28. listopadu až 1. prosince 2008) se zabývalo 

situací v oblasti lidských práv na východě Demokratické republiky Kongo. Po několika složitých 

jednáních bylo na tomto zvláštním zasedání dosaženo přijetí rezoluce obsahující podstatné 

konkrétní výsledky stanovící např., že několik zvláštních zpravodajů podá radě zprávu o tomto 

regionu v březnu 2009.

Rada pro lidská práva svolala dne 12. prosince 2008 slavnostní zasedání na počest 60. výročí přijetí 

Všeobecné deklarace lidských práv, kterého se zúčastnil generální tajemník Organizace spojených 

národů a řada státních představitelů, včetně asi patnácti ministrů. Některé členské státy EU, na 

podporu postoje francouzského předsednictví, znovu zdůraznily univerzální charakter lidských práv 

v souvislosti s pokusy tuto problematiku relativizovat. Zástupce Evropské komise poukázal na 

nástroje, které Evropská unie zavedla na podporu lidských práv po celém světě.

42. zasedání Výboru pro odstranění diskriminace žen (CEDAW) v prosinci 2008 se zabývalo 

otázkou, zda by bylo vhodné vytvořit v rámci Rady pro lidská práva nový mechanismus zabývající 

se zákony diskriminujícími ženy; tuto zásadu podpořila řada států, včetně členských států EU.
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9. zvláštní zasedání Rady OSN pro lidská práva se konalo dne 9. ledna 2009 a zaměřilo se na 

události v pásmu Gazy v průběhu předchozího měsíce. V rámci přijaté rezoluce byla zřízena mise 

na posouzení těchto událostí z hlediska lidských práv. EU se zdržela hlasování z toho důvodu, že 

mandát této mise nebyl v příslušném znění vyvážený. Evropská unie podpořila rozhodnutí soudce 

Richarda Goldstona, který misi vedl, rozšířit mandát na vyšetřování jednání všech stran konfliktu.

10. zvláštní zasedání Rady pro lidská práva: „Dopad světové hospodářské a finanční krize na 

univerzální dodržování a účinné požívání lidských práv“ se konalo v pátek 20. února 2009.

V průběhu celého roku se Evropská unie silně angažovala v řadě mezinárodních fór v boji proti 

krizi a jejím následkům. Jelikož však je důležité, aby se Rada pro lidská práva mohla zaměřit na své 

hlavní úkoly, EU se rozhodla zdržet se hlasování o výsledné rezoluci.

10. řádné zasedání Rady pro lidská práva se konalo v březnu 2009. Ministr zahraničních věcí České 

republiky Karel Schwarzenberg zastupoval Evropskou unii v sekci zasedání na vysoké úrovni. Rada 

pro lidská práva přijala 36 rezolucí. Evropská unie zaměřila pozornost zejména na záštitu působení 

zvláštních mechanismů Rady pro lidská práva a podporu nezávislé činnosti vysoké komisařky pro 

lidská práva. EU se podařilo zajistit prodloužení mandátů pro Barmu/Myanmar a Korejskou lidově 

demokratickou republiku, ale i přes značné úsilí EU o prodloužení mandátu pro Demokratickou 

republiku Kongo byl tento návrh jinými členy zablokován. Mandát pro Somálsko byl však 

prozatímně prodloužen o šest měsíců. Přes nesouhlas EU byla přijata rezoluce usilující o omezení 

nezávislosti Úřadu vysoké komisařky OSN pro lidská práva, jakož i další rezoluce prosazující 

myšlenky nepříznivé pro lidská práva, jako např. hanobení náboženství. Rezoluce o statutu Úmluvy 

OSN o právech dítěte a jejích opčních protokolů byla přijata bez problémů jakožto první tématická 

iniciativa navazující na rozhodnutí obou skupin, EU a skupiny latinskoamerických a karibských 

zemí, neopakovat souhrnné rezoluce každoročně, nýbrž jen jednou za čtyři roky.
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V souvislosti se znepokojujícím vývojem na Srí Lance na jaře roku 2009 Evropská unie aktivně 

podpořila konání 11. zvláštního zasedání Rady pro lidská práva o situaci v oblasti lidských práv 

v této zemi (26. a 27. května 2009). Znění rezoluce předložené na tomto zasedání bohužel 

neobsahovalo dostatečně výrazné hodnocení situace v oblasti lidských práv a taková návazná 

opatření, aby si zajistilo podporu EU.

11. řádné zasedání Rady pro lidská práva se konalo ve dnech 2. až 18. června 2009. Bylo na něm 

přijato 11 rezolucí a jedno rozhodnutí. V průběhu tohoto zasedání se EU zaměřila hlavně na to, aby 

byla i nadále věnována pozornost situaci v oblasti lidských práv v Súdánu. Rada přijala rezoluci 

o zřízení mandátu nezávislého odborníka pro situaci v oblasti lidských práv v Súdánu, kterým se 

nahradí mandát zvláštního zpravodaje. Bylo přijato několik rezolucí obsahujících názory, které EU 

nezastává, a to navzdory jejímu nesouhlasu. První z nich byla iniciativa Kuby o právu na mír 

a druhá o vlivu zahraniční zadluženosti na požívání základních lidských práv. Kontroverzní znění 

o posílení zvláštních postupů a Ruská iniciativa o tradičních hodnotách byly odročeny na zářijové 

zasedání Rady pro lidská práva.

Na organizačním zasedání Rady pro lidská práva dne 19. června 2009 byl na třetí období jmenován 

nový předseda této rady, velvyslanec Belgie Alex Van Meeuwen, a nová kancelář sestávající ze 

zástupců z Slovinska (skupina EEG), Egypta (skupina AG), Chile (skupina GRULAC) a Indonésie 

(Asijská skupina).

Na 12. řádném zasedání rady, konaném ve dnech 14. září až 2. října 2009, bylo přijato 28 rezolucí.

Výsledky zasedání přinesly řadu pozitivních výsledků pro EU. Rezoluce o Aun Schan Su Ťij

a dalších politických vězních v Barmě/Myanmaru, předložená Evropskou unií, byla shodně přijata.

Byly rovněž obnoveny mandáty pro zeměpisné zvláštní postupy týkající se Somálska a Kambodži 

a mandát pro Burundi byl zachován. Obecnou shodou byla přijata rezoluce o svobodě projevu a EU 

podpořila rezoluce přijaté o přechodném soudnictví a nezávislosti soudní moci.
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Pojetí tradičních hodnot by mohlo být v radě pro lidská práva zavedeno přijetím rezoluce na toto 

téma, ale mnohé státy, jako např. státy skupiny WEOG a africké státy, vyjádřily své výhrady spolu 

s EU. Evropská unie zdůraznila svoji obavu, aby tato rezoluce a daný pojem nebyly zneužity 

k oslabení univerzálního charakteru lidských práv.

Hlavním bodem jednání o Blízkém východu bylo předložení zprávy o vyšetřovací komisi pro Gazu 

(tzv. Goldstonova zpráva) a jednání o možných následných opatřeních. EU se spolu palestinskou 

správou pozitivně zapojila do dosažení možného výsledku tohoto zasedání, a to dříve, než byla 

rezoluce stažena, aby se krátce poté objevila na zvláštním zasedání.

12. zvláštní zasedání rady se konalo ve dnech 15. a 16. října 2009 na podnět palestinské delegace.

Toto zasedání, nazvané „Situace v oblasti lidských práv v Okupovaných palestinských územích 

a východním Jeruzalému“ se zabývalo zejména uvedenou zprávou a doporučeními ohledně 

vyšetřovací mise zabývajícími se událostmi v pásmu Gazy, kterou vedl soudce Goldstone. EU se 

aktivně zapojila do jednání o výsledcích tohoto zasedání, ale nemohla podpořil rezoluci, neboť jí 

navrhované změny nebyly zohledněny.

EU nadále podpořila práci Úřadu vysoké komisařky OSN pro lidská práva, a to prostřednictvím 

řádných zasedání a opětovným zopakováním svého závazku, pokud jde o pokračující nezávislost 

vysoké komisařky i jejího úřadu.

Všeobecný pravidelný přezkum

EU soustavně usiluje o to, aby se během procesu všeobecného pravidelného přezkumu zabránilo 

pokusům oslabit jeho důvěryhodnost a aby se do něj mohly zapojovat nevládní organizace.
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3. zasedání věnované všeobecnému pravidelnému přezkumu (1. až 15. prosince 2008) byl 

příležitostí pro přezkum 16 zemí, včetně Burundi, Izraele, Spojených arabských emirátů, 

Uzbekistánu, Turkmenistánu a Lucemburska. Toto zasedání se vyznačovalo širší účastí dotčených 

států, přesnějšími a konkrétnějšími doporučeními a přítomností delegací na vysoké úrovni ze států, 

kterých se všeobecný pravidelný přezkum týkal, čímž se prokázala vážnost, s jakou k problematice 

přistupovala většina zemí. Přijetí některých zpráv však bylo obtížné, zvláště v případě Burundi 

a Uzbekistánu, které se snažily změnit tradiční strukturu té části zprávy, která se týká doporučení; to 

by znamenalo riziko zmatení a nejednoznačnosti v souvislosti s pozicí dotčených zemí. Pokud jde 

o členské státy EU, toto zasedání potvrdilo oprávněnost všeobecného pravidelného přezkumu.

Dvě zasedání všeobecného pravidelného přezkumu se konala v únoru a v květnu 2009. Únorové 

zasedání se zabývalo přezkumem m.j. Kuby, Saúdské Arábie, Číny, Ruské federace a Nigérie 

a bylo velmi obtížné z důvodu kladení procedurálních překážek a snah o zmanipulování tohoto 

procesu. Předsedovi Rady pro lidská práva se nepodařilo dosáhnout toho, aby se státy dohodly na 

jakémkoliv řešení.

5.3 Rada Evropy

Spolupráce mezi EU a Radou Evropy i nadále kladně pokračovala zintenzivněním výměn 

a posilováním vztahů, včetně v oblasti lidských práv1.

Ve dnech 11. května 2009 a 27. října 2009 se uskutečnila čtyřstranná zasedání mezi předsednictvím 

EU, Komisí, generálním tajemníkem Rady Evropy a předsedou Výboru ministrů Rady Evropy.

Účastníci uvítali úspěšné provádění memoranda o porozumění mezi EU a Radou Evropy, 

podepsaného v roce 2007, a jednali a otázkách spolupráce v oblasti demokratizace, lidských práv 

a právních norem.

  
1 http://ec.europa.eu/external_relations/organisations/coe/index_en.htm
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Vyšší úředníci Rady Evropy, včetně komisaře Rady Evropy pro lidská práva a zapisovatel 

Evropského soudu pro lidská práva, byli i nadále pravidelnými hosty v rámci zasedání pracovních 

skupin Rady EU. Komisař Rady Evropy pro lidská práva se v únoru 2009 setkal s tehdejším 

vysokým představitelem Javierem Solanou, aby jednali o otázkách lidských práv. Nově zvolený 

generální tajemník Rady Evropy navštívil Brusel v říjnu 2009 a setkal se s předsedou Komise. Řada 

vysoce postavených úředníků Evropské komise navštívila Štrasburk, aby informovali o některých 

politikách EU, včetně iniciativy Východní partnerství.

Jedna z nejdůležitějších otázek na programu EU a Rady Evropy je přistoupení EU k Evropské 

úmluvě o lidských právech. Přípravy byly zahájeny po ratifikaci Lisabonské smlouvy. EU velmi 

podporuje úsilí o posílení Evropského soudu pro lidská práva a je odhodlána přispět k jeho 

účinnosti. EU proto zcela podporuje proces z Interlakenu v rámci konference na vysoké úrovni 

o budoucnosti Evropského soudu pro lidská práva.

Evropská unie vysoce hodnotí práci Benátské komise Rady Evropy a vítá její úlohu v oblasti 

poradenství o slučitelnosti právních předpisů členských států Rady Evropy s evropskými standardy 

a standardy v oblasti základních práv a svobod.

EU se těšila dobré spolupráci s komisařem Rady Evropy pro lidská práva, zejména pokud jde 

o situaci po konfliktu v Gruzii a povolební situaci v Moldavsku. Rada Evropy rovněž zajistila 

odbornou přípravu v oblasti lidských práv pro pozorovatelskou misi EU v Gruzii.

EU a Rada Evropy pokračovaly v úzké spolupráci v úsilí o celosvětové zrušení trestu smrti, jak 

dokazuje vydání společného prohlášení u příležitosti mezinárodního a Evropského dne proti trestu 

smrti dne 10. října 2008 a 2009.

Evropská unie zůstává hlavním přispěvatelem činnostem Rady Evropy prostřednictvím financování 

společných programů a činností. EU bude i nadále úzce spolupracovat s Radou Evropy v oblastech 

společného zájmu, jak je uvedeno v memorandu o porozumění EU-Rada Evropy.
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5.4 Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE)

Evropská unie i nadále podporuje úsilí Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě 

zvyšovat bezpečnost prostřednictvím všech tří jejích tzv. rozměrů:

· politicko-vojenského;

· ekonomického a environmentálního a

· lidského rozměru.

EU se po celou dobu konstruktivně a významně účastnila dialogu OBSE o budoucí bezpečnosti 

Evropy, což byl hlavní program OBSE na rok 2009 1. EU pomáhala řeckému předsednictví 

zajistit úspěšné zahájení procesu z Korfu na posílení a revitalizaci OBSE na vůbec prvním 

neformálním zasedání Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě na úrovni ministrů.

Cílem bylo obnovit důvěru mezi členskými státy OBSE, oslabenou ozbrojeným konfliktem mezi 

Ruskem a Gruzií v srpnu 2008. Na zasedání Rady na ministerské úrovni v Athénách ve dnech

1. a 2. prosince 2009 se podařilo přijmout deklaraci a rozhodnutí ohledně procesu z Korfu 

v souladu s cíli EU, vyjadřující pevné odhodlání pokročit v širokém dialogu o bezpečnosti 

v rámci OBSE a stanovit zásadní program pro dosažení pokroku za kazašského předsednictví 

(v roce 2010) i po něm.

Prioritou EU je zejména předcházení konfliktům a jejich řešení, např. prostřednictvím působení 

vysokého komisaře pro národnostní menšiny a práce na budování důvěry a demokracie v oblasti 

polních misí OBSE. EU nadále aktivně usilovala o dosažení shody o obnovení účelné 

přítomnosti OBSE v Gruzii.

Pokud jde o lidský rozměr, EU neustále zdůrazňuje význam zachování nezávislosti orgánů 

OBSE, a to zejména Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR). EU se důsledně 

vyslovila pro opatření na řešení negativního vývoje v oblasti svobody sdělovacích prostředků 

v regionu OBSE a útoků proti novinářům a dalším obráncům lidských práv.

  
1 http://ec.europa.eu/external_relations/organisations/coe/index_en.htm
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Pravidelný politický dialog s OBSE pokračoval na úrovni ministrů i velvyslanců 

a prostřednictvím setkání generálního tajemníka OBSE s Politickým a bezpečnostním výborem, 

jakož i účastí zástupců orgánů OBSE na zasedáních pracovních skupin Rady. Osobní zástupce 

vysokého představitele Javiera Solany v září 2009 provedl řádnou návštěvu Organizace pro 

bezpečnost a spolupráci v Evropě, aby ji informoval o vývoji politiky a nástrojů EU v oblasti 

lidských práv.
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6. Země, regiony a území

6.1. Kandidátské země EU a další státy

Turecko

Evropská unie pokračuje v monitorování situace v rámci procesu jednání i prostřednictvím 

pravidelného politického dialogu ministrů a politických ředitelů. Poslední posouzení situace 

Evropskou unií vychází z výroční zprávy Komise o pokroku vydané dne 14. října 2009, která 

zaznamenala jistý pokrok, poukázala však na řadu nevyřešených otázek, v souvislosti s nimiž je 

stále ještě třeba provést reformy.

Turecká vláda zahájila v roce 2009 demokratickou iniciativu, která zahrnuje i otevření kurdské 

otázky. Rada EU tuto skutečnost uvítala dne 8. listopadu 2009 a uvedla, že by tato iniciativa měla 

přinést konkrétní opatření, jež by výrazně zlepšila situaci na jihovýchodě země tím, že zajistí 

ochranu rozmanitosti mezi tureckými občany.

EU vyzvala Turecko, aby reformy urychlilo a zajistilo, že Turecko v plném rozsahu splní kodaňská 

kritéria. Zaměřila se na řadu oblastí, kde je třeba dosáhnout pokroku, jako jsou svoboda projevu, 

svoboda tisku, svoboda náboženského vyznání, dodržování vlastnických práv, odborových práv, 

práv příslušníků menšin, civilní dohled nad armádou, práva žen a dětí, nediskriminace a rovnost žen 

a mužů. Rada uvítala záměr vlády zvýšit úsilí v boji proti mučení a špatnému zacházení, i pokud jde 

o otázku beztrestnosti.

Na zasedání Rady přidružení EU–Turecko dne 19. května 2009 EU zdůraznila podobnou řadu 

otázek, včetně dodržování mezinárodních právních předpisů v oblasti lidských práv, podpory 

a posilování lidských práv a odborových práv. EU rovněž uvítala dlouho očekávané změny ústavy, 

umožňující další demokratizaci v řadě oblastí a dávající silnější záruky pro dodržování základních 

svobod v souladu s normami EU.
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Pokud jde o východní a jihovýchodní oblasti, EU uvítala rozhodnutí dokončit projekt rozvoje 

jihovýchodní Anatolie a zdůraznila význam komplexního přístupu k řešení hospodářských 

a sociálních obtíží, s nimiž se tato oblast setkává, a vytváření podmínek pro to, aby převážně 

kurdské obyvatelstvo požívalo plných práv a svobod. Určitého pokroku bylo dosaženo v otázce 

kulturních práv, zejména ve spojitosti s vytvořením celostátního televizního kanálu vysílajícího 

v kurdštině, je však třeba vynaložit další značné úsilí.

Celková částka 567 miliónu EUR z předvstupní finanční pomoci byla vyčleněna pro Turecko 

z nástroje předvstupní pomoci (NPP) v roce 2009. Kromě toho získalo Turecko podporu 

z regionálních a horizontálních programů v rámci NPP na podporu rozvoje občanské společnosti.

Země západního Balkánu

Tyto země přizpůsobují své politiky v oblasti lidských práv Evropské unii s cílem vstupu do EU.

Před přistoupením určuje politický rámec zemí západního Balkánu proces stabilizace a přidružení, 

který stanoví podmínky zahrnující dodržování zásad demokracie, právních norem, lidských práv 

a práv příslušníků menšin, základních svobod a zásad mezinárodního práva a regionální spolupráce.

Základem procesu stabilizace a přidružení jsou dohody o stabilizaci a přidružení a prozatímní 

dohody. Dodržování zásad demokracie a ochrana lidských práv jsou zásadními součástmi každé 

z těchto dohod.

Poslední posouzení situace Evropskou unií vychází z výročních zpráv Komise o pokroku vydaných 

dne 14. října 2009, které zaznamenaly pokrok v řadě oblastí. Tyto zprávy určují hlavní 

problematiku zemí západního Balkánu, a sice otázku právních norem, korupce a organizované 

trestní činnosti, ale i zkvalitňování administrativních kapacit. Dále je třeba se neodkladně zabývat 

problémy ovlivňujícími svobodu projevu a sdělovacích prostředků.
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EU jedná pravidelně se zeměmi tohoto regionu o otázkách v oblasti lidských práv. Prostřednictvím 

nástroje předvstupní pomoci (NPP) 1 poskytuje Evropská unie pomoc, která je zaměřena na 

krátkodobé a střednědobé priority další evropské integrace. EU řídí tři operace společné 

bezpečnostní a obranné politiky v regionu - dvě v Bosně a Hercegovině a jednu v Kosovu, jakož 

i tři úřady zvláštních zástupců EU. Mandát každé operace zdůrazňuje význam otázek v oblasti 

lidských práv a právních norem.

Řada z regionálních iniciativ přidružených k Radě pro regionální spolupráci a týkajících se boje 

proti přeshraniční trestné činnosti a korupci, prosazování práva a policejní spolupráce usilují 

o posílení dodržování lidských práv. Podmínky procesu stabilizace a přidružení zahrnují plnou 

spolupráci s Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii (ICTY) s cílem napomáhat 

usmíření řešením případů porušování lidských práv v uplynulém období. Evropská unie podporuje 

činnost ICTY prostřednictvím zmrazení majetku a zákazu cestování osob, které napomáhají osobám 

obžalovaným Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii unikat spravedlnosti.

Rada Evropské unie dně 7. prosince 2009 zdůraznila, že je důležité ochraňovat všechny menšiny, 

a vyzývá vlády tohoto regionu, aby v zájmu řešení těchto otázek přijaly nezbytné kroky. Obecně lze 

uvést, že romská menšina je i nadále vystavena obtížným životním podmínkám a diskriminaci.

Chorvatsko

Evropská unie nadále podrobně sledovala dodržování lidských práv v rámci přístupových jednání, 

jakož i souvislosti s procesem stabilizace a přidružení. Nejaktuálnější posouzení situace 

vypracované Evropskou unií vychází z výroční zprávy o pokroku za rok 2009, kterou předložila 

Komise. Tato zpráva poukázala na pokrok dosažený v různých oblastech, ale zdůraznila, že 

prosazování a vymáhání lidských práv je často ohroženo nedostatky při výkonu práva.

  
1 Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 82. Celkem se na pomoc při přípravě k přistoupení zemí 

západního Balkánu věnuje 6,3 miliardy EUR, 903 miliónů EUR v roce 2010.
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Na zasedání dne 7. prosince 2009 Rada EU konstatovala, že bude Chorvatsko muset urychlit tempo 

reformního úsilí v boji proti organizované trestné činnosti, zajistit práva příslušníků menšin, včetně 

návratu uprchlíků, a pokud jde o soudní procesy s válečnými zločinci s cílem dosáhnout v těchto 

oblastech přesvědčivých výsledků. Rada jasně prohlásila, že k tomu, aby Chorvatsko splnilo svůj cíl 

uzavřít jednání v roce 2010, bude pro něj mít zásadní význam, aby se zabývalo výše uvedenými 

reformami a včas plnilo všechna kritéria, a tím splnilo všechny požadavky spojené s členstvím, 

zejména zejména pokud jde o soudnictví a základní práva.

Na pátém zasedání Rady stabilizace a přidružení EU–Chorvatsko dne 28. dubna 2009 a na pátém 

zasedání Výboru pro stabilizaci a přidružení EU–Chorvatsko dne 9. prosince 2009 se Evropská unie 

znovu vyjádřila obdobným způsobem a zdůraznila, že ochrana lidských práv je vcelku zajištěna, 

přetrvávají však závažné problémy z hlediska provádění odpovídajících předpisů.

Finanční pomoc poskytnutá v rámci programů nástroje předvstupní pomoci činila v roce 2009

151 milionů EUR. Jednou z oblastí, v níž byla finanční pomoc poskytnuta, byla oblast budování 

institucí. Chorvatsko rovněž i nadále využívalo regionálních a horizontálních programů. V rámci 

nástroje předvstupní pomoci na rok 2009 byl vytvořen grantový program s rozpočtem ve výši

2,5 milionu EUR určený na rozvoj občanské společnosti.

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

Provádění Dohody o stabilizaci a přidružení, podepsané v dubnu roku 2001, probíhá bez problémů.

Ve strategickém dokumentu o rozšíření a ve zprávě o pokroku za rok 2009 věnovaných této zemi 

Evropská komise konstatovala, že země dosáhla při plnění kritérií pro členství dostatečného 

pokroku k tomu, aby Komise mohla doporučit zahájení přístupových jednání s EU. Na zasedání ve 

dnech 7. a 8. prosince 2009 Rada rozhodla, že se bude touto otázkou znovu zabývat během první 

poloviny roku 2010.

Bývalá jugoslávská republika Makedonie ratifikovala všechny významné úmluvy OSN 

a mezinárodní úmluvy v oblasti lidských práv, avšak jejich provádění je třeba dále zlepšit. Na 

sociálně zranitelné obyvatelstvo a menšiny má nepříznivý dopad roztříštěný právní a finanční 

rámec. Zejména Romové jsou nadále vystaveni obtížným životním podmínkám a diskriminaci.
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EU zdůraznila, že je nutno pokračovat v programu reforem. Pokračující úsilí je zapotřebí vynaložit 

zejména na boj proti korupci a na zajištění nezávislosti a nestrannosti soudnictví. EU rovněž 

podtrhla význam dobrých vztahů mezi komunitami. 

Evropská unie proto na základě přístupového partnerství a výroční zprávy o pokroku předkládané 

Komisí i nadále monitoruje situaci v rámci procesu stabilizace a přidružení a politického dialogu.

Na šestém zasedání Rady stabilizace a přidružení, konaném v Bruselu dne 27. července 2009, byly 

posouzeny klíčové události týkající se plnění politických kritérií pro členství v EU. EU uvítala 

závěry předložené Úřadem pro demokratické instituce a lidská práva, podle nichž způsob konání 

prezidentských a obecních voleb (v březnu a dubnu roku 2009) splnil většinu mezinárodních 

standardů, a vyzvala k tomu, aby byla všechna doporučení tohoto úřadu co nejdříve realizována.

EU uvítala pokrok dosažený při provádění ochridské rámcové dohody, která je nedílnou součástí 

ústavního a právního řádu v Bývalé jugoslávské republice Makedonii. EU zdůraznila, že je 

zapotřebí dosáhnout dalšího pokroku v oblasti začlenění a zastoupení etnických společenství. EU 

uvítala také vytvoření úřadu zaměřeného na ochranu etnických menšin. EU vyzvala rovněž 

k dalšímu úsilí o to, aby byla v praxi účinným způsobem zajišťována svoboda projevu, a to i ve 

sdělovacích prostředcích.

Výše prostředků přidělených této zemi v roce 2009 v rámci nástroje předvstupní pomoci byla

81 milionu EUR. Důraz byl kladen zejména na provádění ochridské rámcové dohody a zvyšování 

správní kapacity, a to zejména v oblasti právního státu. Značná finanční podpora EU byla 

poskytnuta občanské společnosti, včetně pomoci určené na vytvoření národního fóra občanské 

společnosti, budování kapacit pro účely organizací občanské společnosti a vytvoření regionálních 

středisek pro podporu nevládních organizací.
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Albánie

Dohoda o stabilizaci a přidružení s Albánií byla podepsána dne 12. června 2006 a vstoupila 

v platnost v dubnu roku 2009. Dne 18. května 2009 se proto uskutečnilo první zasedání Rady 

stabilizace a přidružení. Jeho hlavním cílem bylo posoudit pokrok, jehož tato země dosáhla na cestě 

k integraci do EU. V oblasti lidských práv a ochrany menšin EU vyzvala Albánii, aby ke splnění 

svých závazků využila svého legislativního rámce.

V dubnu roku 2009 podala Albánie žádost o členství v EU. V návaznosti na rozhodnutí Rady EU 

přijaté v listopadu roku 2009 zahájila Komise přípravné práce na vypracování stanoviska k žádosti 

Albánie.

Po všeobecných volbách konaných dne 28. června 2009 EU konstatovala, že tyto volby byly 

v souladu s většinou závazků OBSE, je však třeba dalšího úsilí k řešení zjištěných nedostatků.

Hlavní opoziční strana se rozhodla bojkotovat nový parlament počínaje jeho prvním zasedáním dne 

7. září. EU od té doby situaci nadále sleduje.

EU nadále monitoruje situaci v oblasti lidských práv v Albánii, a to zejména situaci sociálně 

zranitelných skupin a menšin. Tato činnost probíhá v rámci procesu stabilizace a přidružení, a to na 

základě Evropského partnerství a výroční zprávy o pokroku. Celkově Albánie ratifikovala většinu 

nejvýznamnějších úmluv v oblasti lidských práv, nadále je však třeba zlepšit jejich provádění.

Ústava zaručuje svobodu projevu, nicméně mnoho sdělovacích prostředků podléhá politickým 

zájmům. Na sociálně zranitelné obyvatelstvo a menšiny má nepříznivý dopad roztříštěný právní 

a finanční rámec. Zejména Romové jsou nadále vystaveni obtížným životním podmínkám 

a diskriminaci.

V prohlášení vydaném dne 13. února 2009 Evropská unie zdůraznila své znepokojení ohledně 

„lustračního zákona“ přijatého Albánií a upozornila na jeho důsledky pro nezávislost soudnictví.

Vyzvala vládu Albánie k zajištění nezávislosti všech ústavních orgánů.

Celková výše pomoci poskytnutá v roce 2009 Albánii v rámci nástroje předvstupní pomoci činila 

81,2 milionu EUR. Mezi hlavní oblasti pozornosti patřila oblast spravedlnosti a vnitřních věcí, 

budování správních kapacit a stabilizace demokracie.
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Bosna a Hercegovina

EU podepsala Dohodu o stabilizaci a přidružení s Bosnou a Hercegovinou dne 16. června 2008. Od 

té doby však vzhledem k nárůstu nacionalistických projevů, předvolební kampani pro volby 

konající se v říjnu roku 2010 a případům zablokování státních orgánů došlo ke zhoršení politické 

situace. Na podzim roku 2009 EU a USA společně zahájily iniciativu na vysoké úrovni, jejímž 

cílem je usnadnit dosažení politické dohody o reformě ústavy, včetně uvedení stávajících ústavních 

předpisů do souladu s Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod, což je 

rovněž jednou z povinností stanovených v Dohodě o stabilizaci a přidružení a v prozatímní dohodě. 

Vzhledem ke lhůtám potřebným k provedení právních kroků nezbytných ke změně ústavy, není 

však pravděpodobné, že příslušné změny budou provedeny včas tak, aby volby v roce 2010 mohly 

proběhnout v souladu s uvedenou úmluvou.

EU v rámci procesu stabilizace a přidružení a na základě Evropského partnerství a výroční zprávy 

o pokroku předkládané Komisí nadále sledovala situaci v oblasti lidských práv, a to zejména situaci 

sociálně zranitelných skupin a menšin. EU nadále vyzývala k dalšímu pokroku v účinném 

monitorování lidských práv vnitrostátními státními orgány a v provádění příslušných soudních 

rozhodnutí. EU rovněž konstatovala, že i přes nárůst finančních prostředků na provádění strategie 

pro integraci Romů je tato menšina i nadále vystavena velice obtížným životním podmínkám 

a diskriminaci.

Zvláštní zástupce EU v Bosně a Hercegovině nadále podporoval jednotný a důsledný přístup 

k prosazování lidských práv. Ve spolupráci s dalšími mezinárodními aktéry aktivně napomáhal 

vnitrostátním orgnánům při vypracovávání návrhu zákona o zákazu diskriminace. Podobným 

způsobem hrál ústřední úlohu při podpoře reforem v oblasti právního státu.

Obě mise EBOP v Bosně a Hercegovině, tj. policejní mise EU (EUPM) a operace ALTHEA (síly 

pod vedením EU od roku 2007), podporovaly právní stát a zajišťovaly bezpečné prostředí.

V rámci nástroje předvstupní pomoci Evropská unie v roce 2009 vyčlenila 89,1 milionu EUR. Mezi 

hlavní oblasti pomoci patřila veřejná správa, ústavní reforma a právní stát. 3 miliony EUR byly 

poskytnuty na podporu rozvoje občanské společnosti.
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Černá Hora

V říjnu roku 2007 podepsala EU Dohodu o stabilizaci a přidružení s Černou Horou, která má 

vstoupit v platnost v první polovině roku 2010. Černá Hora následně dne 15. prosince 2008 podala 

žádost o členství v EU a Komise nyní k této žádosti připravuje stanovisko.

V souladu s podmíněností kodaňských kritérií a procesu stabilizace a přidružení EU nadále 

monitorovala situaci v oblasti lidských práv v Černé Hoře, a to zejména situaci sociálně 

zranitelných skupin a menšin.

V roce 2009 EU konstatovala v této oblasti další pokrok, díky němuž Černá Hora víceméně dosáhla 

souladu s evropskými standardy. Ústava přijatá v říjnu roku 2007 poskytuje vysokou úroveň 

ochrany lidských práv a svobod, včetně práv příslušníků menšin, je však třeba zlepšit její provádění.

Zejména zákon o právech a svobodách menšin nebyl dosud uveden do souladu s ústavou. I přes 

určité podniknuté kroky zůstává velice znepokojivou otázkou situace vysídlených osob, jakož 

i Romů, Aškalů a příslušníků tzv. egyptské komunity, neboť tyto skupiny obyvatelstva jsou i nadále 

vystaveny velice obtížným životním podmínkám a diskriminaci.

EU vyzvala Černou Horu, aby upevnila právní stát, včetně nezávislosti soudnictví, a prokázala 

udržitelné výsledky v boji proti organizované trestné činnosti a korupci. EU vyzvala konkrétně 

k dalšímu úsilí s cílem zajistit provádění právních předpisů v oblasti mučení a špatného zacházení, 

vězeňského systému a přístupu ke spravedlnosti. EU upozornila rovněž na potřebu vynaložit větší 

úsilí za účelem zajištění svobody projevu, zejména pokud jde o sdělovací prostředky. Dne

26. června 2009 vydala EU prohlášení, v němž uvítala skutečnost, že Černá Hora (a řada dalších 

zemí) ratifikovala Úmluvu proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení 

nebo trestání a její opční protokol (OPCAT).

Parlamentní volby konané v březnu roku 2009 splnily téměř všechny mezinárodní standardy.
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V roce 2009 bylo v rámci nástroje předvstupní pomoci přiděleno celkem 33,3 milionu EUR. Důraz 

byl kladen zejména na právní stát, včetně spravedlnosti a policejní reformy. Částka ve výši

2,2 milionu EUR byla vyčleněna na projekty zaměřené na posílení přínosu organizací občanské 

společnosti v oblastech, jako je sociální péče, zvláštní vzdělávání, preventivní zdravotní péče, 

mezikulturní dialog, transparentnost a odpovědnost veřejné správy, soudnictví a parlamentu.

Srbsko

Srbsko podepsalo Dohodu o stabilizaci a přidružení s EU dne 29. dubna 2008. V návaznosti na 

pozitivní posouzení spolupráce ze strany Srbska vypracované hlavním žalobcem Mezinárodního 

trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii se Rada EU dne 7. prosince 2009 rozhodla odblokovat 

prozatímní dohodu o stabilizaci a přidružení (tato dohoda následně vstoupila v platnost dne

1. února 2010) a otázkou ratifikace výše uvedené dohody se znovu zabývat za šest měsíců. Dne 

22. prosince 2009 podalo Srbsko žádost o přistoupení k EU.

EU v rámci procesu stabilizace a přidružení a na základě Evropského partnerství a výroční zprávy 

o pokroku předkládané Komisí nadále sledovala situaci v oblasti lidských práv v Srbsku, včetně 

situace sociálně zranitelných skupin a menšin. Rovněž delegace EU v Bělehradě podrobně sleduje 

situaci v oblasti lidských práv v Srbsku, včetně práv příslušníků menšin, a to za využití různých 

prostředků, mezi něž patří polní mise, jakož i pravidelný dialog s příslušnými zainteresovanými 

stranami, jako jsou organizace občanské společnosti a mezinárodní organizace.

Dne 26. ledna 2009 se v Bruselu konalo výroční zasedání v rámci politického dialogu ministrů EU 

a Srbska (trojka). EU a Srbsko jednaly o politické situaci v Srbsku, vztazích mezi EU a Srbskem, 

politickém vývoji v regionu a energetické bezpečnosti na západním Balkáně. EU upozornila na 

otázky, jako je reforma jednacího řádu parlamentu, všeobecné demokratické reformy, reforma 

soudnictví a boj proti korupci a organizované trestné činnosti. EU zdůraznila, že všechny reformy 

by měly být prováděny v souladu s evropskými standardy.

V únoru roku 2009 vysoký představitel jmenoval osobního zástupce se sídlem v Bělehradě, který 

úzce spolupracuje se srbskou vládou ve všech politických otázkách a otázkách týkajících se 

právního státu.
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Finanční prostředky, které byly v roce 2009 přiděleny Srbsku v rámci nástroje předvstupní pomoci, 

dosáhly celkové částky 194,8 milionu EUR. Mezi oblasti, na něž byla finanční pomoc zaměřena, 

patřilo posílení právního státu, lidská práva a vzdělávání. Řada iniciativ občanské společnosti je 

podporována jak národními a regionálními programy nástroje předvstupní pomoci v rámci nástroje 

na podporu občanské společnosti, tak prostřednictvím tematických nástrojů financování, jako je 

Evropská iniciativa pro demokracii a lidská práva.

Kosovo

Zahájení činnosti mise EULEX Kosovo, k němuž došlo dne 9. prosince 2008, bylo velice důležitým 

příspěvkem EU k posílení právního státu a nejdůležitějších základních práv v Kosovu, a to zejména 

práva na spravedlivý process, které má stěžejní význam pro jakoukoli právní reformu. Mise 

EULEX Kosovo představuje dosud první pokus tohoto druhu ze strany EU o podporu a upevnění 

právního státu v celém Kosovu. Činnost mise sahá od zapojení do všech fází soudnictví v trestních 

věcech, jakož i v občanských věcech a v oblasti majetkových práv, až po pomoc rodinám, jejichž 

rodinní příslušníci jsou dosud nezvěstní. Mise poskytuje rovněž pomoc v případech, kdy místní 

policie nedokáže zvládat výzvy spojené s udržováním veřejného pořádku.

Mise EULEX Kosovo zahájila přípravy na zřízení kontrolní komise pro dodržování lidských práv, 

která by přezkoumávala stížnosti podané jakoukoli osobou (s výjimkou personálu mise) 

a obsahující obvinění z porušování lidských práv, jichž se měli příslušníci mise EULEX Kosovo 

dopustit od zahájení jejího mandátu. Úloha komise je vázána na délku trvání výkonného mandátu 

mise EULEX Kosovo.

Zvláštní zástupce EU v Kosovu má zvláštní mandát k tomu, aby prosazoval ochranu lidských práv 

a práv příslušníků menšin (včetně decentralizace, vzdělávání, kulturního dědictví, majetkových práv 

a dobrovolného návratu), a tuto činnost aktivně vyvíjí. Zvláštní zástupce EU pečlivě sledoval situaci 

v oblasti lidských práv menšinových komunit žijících v Kosovu, včetně situace romské komunity.

Kosovo využívá a účastní se procesu stabilizace a přidružení vedeného Evropskou unií, avšak 

vzhledem k tomu, že není členem OSN ani Rady Evropy, je tím spolupráce s mezinárodními 

subjekty v oblasti lidských práv nutně omezena. Jako zvláštní prioritu proto EU stanovila zajištění 

plného dodržování lidských práv v Kosovu.
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Kosovo využívá pomoci Evropské unie poskytované prostřednictvím nástroje předvstupní pomoci, 

makrofinanční pomoci, programu pomoci Společenství pro rekonstrukci, rozvoj a stabilizaci 

(CARDS), nástroje stability (IfS) a dalších zdrojů financování. V rámci programu nástroje 

předvstupní pomoci na rok 2009 bylo přiděleno více než 103 milionů EUR, mimo jiné i na posílení 

právního státu.

6.2 Země v rámci evropské politiky sousedství

Evropská politika sousedství

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

mezi rozšířenou EU a jejími sousedy. V rámci akčních plánů evropské politiky sousedství uzavírají 

partnerské země dohody o 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. V dubnu roku 2009 Komise vyhodnotila pokrok, jehož 

dosáhly země v rámci evropské politiky sousedství při provádění svých akčních plánů, a to 

i v oblasti lidských práv a demokratizace1.

  
1 Pracovní dokument Komise přiložený ke sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu 

s názvem „Provádění evropské politiky sousedství v roce 2008“ (viz zprávy o pokroku 
týkající se jednotlivých zemí uvedené na adrese 
http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm).
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Východní partnerství

Východní partnerství bylo zahájeno v Praze dne 7. května 2009. Jeho cílem je upevnit vztahy EU 

s Arménií, Ázerbájdžánem, Gruzií, Běloruskem, Moldavskem a Ukrajinou. Východní partnerství je 

založeno na závazku k dodržování zásad mezinárodního práva a základních hodnot, včetně 

demokracie, právního státu, řádně správy věcí veřejných, dodržování lidských práv a základních 

svobod. Spolu s prosazováním těchto hodnot má Východní partnerství za cíl prosazovat řádnou 

správu věcí veřejných, podporovat reformu veřejného sektoru a posilovat kontakty mezi EU 

a občany šesti výše uvedených partnerských zemí. Zasedání „tematické platformy“ zaměřené na 

demokracii, řádnou správu věcí veřejných a stabilitu se konala ve dnech 5. června a 7. října 2009.

Vedle toho vypracovalo fórum občanské společnosti v rámci Východního partnerství

(16. a 17. listopadu 2009) řadu doporučení, včetně doporučení týkajících se lidských práv a řádné 

správy věcí veřejných, jež byla ministrům zahraničních věcí zemí zapojených do Východního 

partnerství předložena na jejich výročním zasedání dne 8. prosince 2009.

Jižní Kavkaz

V letech 2008–2009 EU pokračovala ve svém pravidelném dialogu o lidských právech vedeném 

s Arménií, Ázerbájdžánem a Gruzií. Jednání se uskutečnila v září roku 2009 na zasedáních Výborů 

pro spolupráci EU–Arménie, EU–Ázerbájdžán a EU–Gruzie a na příslušných třech zasedáních Rad 

pro spolupráci konaných dne 26. října 2009. Lidská práva byla rovněž předmětem rozhovorů během 

návštěvy ministrů zahraničních věcí EU na jižním Kavkaze ve dnech 16. až 20. července 2009. EU 

navázala dialog věnovaný lidským právům s Gruzií a Arménií; dosud se uskutečnila dvě zasedání 

v rámci dialogu o lidských právech s Gruzií a první kolo dialogu o lidských právech s Arménií.

Akční plány v rámci evropské politiky sousedství s uvedenými třemi zeměmi jižního Kavkazu, 

přijaté v listopadu roku 2006, posloužily i nadále ke stanovení operačních priorit. Všechny tři akční 

plány EPS obsahují zvláštní oddíl věnovaný lidským právům a základním svobodám a uvádějí 

konkrétní opatření, jež mají být realizována.
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Proces upevňování demokratické správy věcí veřejných, důsledného dodržování lidských práv 

a pevného zakotvení právního státu na jižním Kavkaze i nadále pokračuje nerovnoměrným tempem.

Nedostatečný politický pluralismus a svoboda sdělovacích prostředků, všeobecně slabý právní stát 

a nedostatek dialogu projevující se ve všech třech zemích byly pro EU v různě velké míře i nadále 

důvodem ke znepokojení. Během hodnoceného období proto EU ve všech třech zemích pozorně 

sledovala situaci v oblasti lidských práv. EU neustále zdůrazňovala své očekávání, že vlády 

uvedených zemí by v zájmu zajištění široké podpory pro budování institucí měly dělat vše, co je

v jejich silách, aby i nadále posilovaly demokracii, a to prostřednictvím reforem státních orgánů 

a pokračujícím vedením konstruktivního dialogu s opozicí.

Mandát zvláštního zástupce EU pro jižní Kavkaz, Petera Semnebyho, obsahuje zvláštní ustanovení 

týkající se lidských práv. Peter Semneby i zvláštní zástupce EU pro krizi v Gruzii, Pierre Morel, 

vedli se svými protějšky pravidelná jednání věnovaná otázkám souvisejícím s lidskými právy.

Arménie

EU nadále vyzývala arménské orgány k přijetí dalších opatření s cílem urovnat situaci v návaznosti 

na události ve dnech 1. a 2. března 2009, k nimž došlo po prezidentských volbách. V rámci 

amnestie, kterou dne 19. června 2009 schválilo národní shromáždění, byla propuštěna většina 

zadržovaných osob, některé jsou však i nadále drženy ve vazbě ve spojitosti s politickou činností.

Při jednání s arménskými orgány EU nadále zdůrazňovala, že je důležité, aby události z března 

roku 2008 byly nezávislým, transparentním a důvěryhodným způsobem vyšetřeny. Mimořádná 

parlamentní komise, která byla v červnu roku 2008 pověřena vyšetřením březnových událostí 

a posouzením zákonnosti a přiměřenosti policejních opatření, dokončila svou práci v září roku 

2009. Podle závěrečné zprávy došlo pouze k ojedinělým případům nepřiměřeného použití síly ze 

strany policie. EU vyjádřila politování nad tím, že v této komisi nebyly zastoupeny opoziční 

politické strany ani veřejný ochránce lidských práv. Široce pojatá „vyšetřovací skupina“, jejímž 

úkolem bylo shromáždit fakta a předložit je mimořádné parlamentní komisi, byla v červnu 

roku 2009 v důsledku vnitřních neshod rozpuštěna, čímž byli mimoparlamentní opozice a další 

odborníci připraveni o možnost podílet se na vyšetřování. EU nadále vyzývala příslušné orgány, 

aby zvýšily úsilí o určení a stíhání osob odpovědných za smrt deseti demonstrantů.
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Podle názoru EU byly první obecní volby v Jerevanu, konané dne 31. května 2009, další 

promarněnou příležitostí k obnovení důvěry v rámci polarizované arménské společnosti.

V březnu roku 2009 byl úspěšně zahájen projekt poradní skupiny EU v Arménské republice, která 

slouží k podpoře reformního úsilí této země, a to mimo jiné v oblasti lidských práv a řádné správy 

věcí veřejných. První zasedání v rámci dialogu o lidských právech mezi EU a Arménií se konalo 

dne 9. prosince 2009 v Jerevanu. Dialog byl upřímný a otevřený a arménská strana projevovala 

ochotu se na něm aktivně podílet.

Ázerbájdžán

Podle EU nebylo v daném období v Ázerbájdžánu dosaženo v oblasti demokratických reforem 

žádného či příliš zřetelného pokroku, a to i přesto, že bylo přijato několik národních strategií 

týkajících se právního státu a lidských práv. EU věnovala případům souvisejícím s lidskými právy 

značnou pozornost, přičemž vydala četná veřejná prohlášení a podrobně se těmito případy zabývala 

v rámci soukromých rozhovorů s ázerbájdžánskými orgány.

Dne 15. října 2008 vydala EU prohlášení k prezidentským volbám v Ázerbájdžánu. V tomto 

prohlášení bylo konstatováno, že i přes úsilí o zohlednění doporučení Úřadu pro demokratické 

instituce a lidská práva (OBSE) a Benátské komise (Rada Evropy) nesplnily volby mezinárodní 

standardy, zejména pokud jde o uspořádání veřejné rozpravy, průběh hlasování a sčítání hlasů. EU 

proto ázerbájdžánské orgány vyzvala, aby pokračovaly ve svém úsilí v zájmu dodržování 

mezinárodních závazků v oblasti demokratického pluralismu a svobody sdělovacích prostředků.

Změnami ústavy, přijatými na základě referenda v březnu roku 2009, bylo posíleno postavení 

prezidenta a vládnoucí strany. Další znepokojení vyvolaly změny několika klíčových zákonů, ačkoli 

omezení týkající se nevládních organizací nebyla po četných intervencích ze strany EU nakonec 

přijata. Svoboda sdělovacích prostředků však byla i nadále omezená.
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Nadále existuje několik jednotlivých případů vyvolávajících znepokojení. Důvodem ke znepokojení 

je i nadále případ dvou mladých blogerů, kteří byli zatčeni počátkem července roku 2009 

a v listopadu odsouzeni k trestům odnětí svobody; EU tento případ pečlivě sledovala a při několika 

příležitostech na něj upozornila. V říjnu roku 2009 bylo pět novinářů odsouzeno na základě 

obvinění z trestného činu pomluvy, přičemž jeden z nich byl odsouzen k trestu odnětí svobody.

V ázerbájdžánských vězeních se i nadále nachází řada novinářů. Pozitivní však je skutečnost, že 

několik případů stíhání obránců lidských práv a představitelů občanské společnosti skončilo 

zproštěním obžaloby.

Na rozdíl od Arménie a Gruzie odmítl Ázerbajdžán vést s EU dialog věnovaný lidským právům 

a namísto toho se rozhodl zřídit podvýbor pro „spravedlnost, svobodu a bezpečnost, demokracii 

a lidská práva“; EU v této věci dosud nepřijala příslušné rozhodnutí.

Gruzie

První dialog o lidských právech EU-Gruzie se uskutečnil dne 28. dubna 2009 v Tbilisi; druhé kolo 

proběhlo dne 16. prosince 2009 v Bruselu. Při obou příležitostech EU shledala, že je gruzínská 

strana otevřená a projevuje ochotu se angažovat. Druhé zasedání podvýboru EU-Gruzie pro 

„Spravedlnost, svobodu a bezpečnost“ se konalo dne 3. června 2009 v Tbilisi. Na něm se 

projednávala rovněž otázka vnitřně vysídlených osob, právního státu a reformy soudnictví.

Po vleklých pouličních protestech, které organizovala na jaře a počátkem léta roku 2009 opozice, se 

EU i nadále intenzivně angažuje. Prostřednictvím zvláštního zástupce EU pro jižní Kavkaz se EU 

snaží usnadnit přeměnu těchto pouličních protestů ve smysluplný dialog mezi vládnoucí stranou 

a neparlamentními opozičními stranami.

EU gruzínským orgánům neustále připomínala, že by měly pokračovat v jednáních s opozicí, 

občanskou společností a nevládními organizacemi a splnit své sliby, zejména pokud jde o otázky 

přímo související se situací v oblasti lidských práv a právního státu v uvedené zemi.

EU se aktivně zapojila do úsilí o řešení konfliktu v Gruzii a prostřednictvím monitorovací mise EU 

(EUMM) přispěla ke stabilizaci a normalizaci. Součástí mandátu EUMM je i monitorování 

humanitárních aspektů, zejména situace vnitřně vysídlených osob a obyvatelstva žijícího 

v oblastech zasažených konfliktem.
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EU předsedá spolu s OBSE a OSN jednáním v Ženevě. V období od 15. října 2008 do konce 

roku 2009 se uskutečnilo osm kol ženevských jednání. Souběžně s jednáními pracovní skupiny I 

(otázky bezpečnosti) se pracovní skupina II zaměřovala na otázky humanitární, zejména na 

praktická opatření nutná pro návrat vnitřně vysídlených osob a uprchlíků, jakož i na stanovení 

potřebných kroků, které by ulehčily situaci obyvatelstva žijícího v oblastech zasažených konfliktem 

(problematika plynu a vody).

Bělorusko

Situace v oblasti lidských práv v Bělorusku je pro EU už dlouhou dobu zdrojem znepokojení.

V návaznosti na volby do zákonodárného sboru konané dne 28. září 2008 přijala Rada EU v říjnu 

téhož roku závěry, v nichž je stanovena politika postupného opětovného navázání spolupráce. Jejím 

základem bylo propuštění politických vězňů a určité zmírnění omezení týkajících se opozice.

Otevřela cestu k jednání o posílení demokracie a dodržování lidských práv v Bělorusku.

V listopadu roku 2008 vydaly běloruské orgány neoficiální dokument v němž navrhují tyto 

závazky:

· za prvé, zahájení odborných konzultací s Úřadem pro demokratické instituce a lidská práva 

(ODHIR) ohledně zlepšení volebních zákonů. První kolo odborných konzultací mezi 

OBSE/ODHIR a legislativním centrem prezidentské správy se uskutečnilo v únoru roku 2009.

Navzdory dohodě však Bělorusko předložilo parlamentu navrhované změny, aniž by 

konzultovalo OBSE/ODHIR. Ačkoli přijaté změny řeší některé problémy, nesplnily 

očekávání, protože bylo vypuštěno klíčové ustanovení (umožňující pozorovatelům cestovat 

po celé zemi);

· za druhé, poskytnutí možnosti tištění a volného šíření nezávislých/opozičních novin 

„Narodnaja Volja“ a „Naša Niva“ v Bělorusku, včetně jejich zařazení mezi tiskoviny, které si 

lze na běloruské státní poště „Belpošta“ předplatit. K tomu již došlo;

· za třetí, uspořádání jednání u kulatého stolu o internetových publikacích a regulaci internetu 

s úřadem OBSE v Minsku a se zástupcem OBSE pro svobodu médií. Toto jednání se 

uskutečnilo dne 24. listopadu 2009 v Minsku.
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Dne 17. listopadu 2008 bylo zaregistrováno hnutí „Za svobodu“ bývalého kandidáta na místo 

prezidenta, Alexandra Milinkeviče. K dalším pozitivním krokům patřilo vytvoření poradních 

výborů, včetně poradního výboru pro oblast lidských práv, v nichž se soustřeďují zástupci občanské

společnosti a dokonce i opozice. Zdá se však, že tyto výbory nemají ve skutečnosti žádný vliv.

Byly zaregistrovány některé klíčové nevládní organizace, nicméně o jiných dosud nebylo 

rozhodnuto, nebo jim byla registrace (opakovaně) odmítnuta (např. nevládní organizaci „Vjasna“ 

zabývající se lidskými právy). Bylo sice povoleno tištění a distribuce dvou nezávislých listů, avšak 

v případě 11 dalších bylo toto právo odepřeno. Rovněž jsou problémy s akreditací určitých 

nezávislých sdělovacích prostředků a s uplatňováním doložky o extremismu za účelem zastavení 

vydávání svobodomyslných periodik. Dne 8. února 2009 vstoupil v platnost kontroverzní zákon 

o sdělovacích prostředcích, který by mohl vést ke zvýšení kontroly nad internetem. Bělorusko ještě 

musí zrušit ustanovení trestního zákoníku, zejména o hanobení prezidenta, která bývají uplatňována 

proti občanské společnosti a nezávislým sdělovacím prostředkům.

Nezávislí analytici a představitelé umírněné opozice sice připouštějí, že k obtěžování občanské

společnosti a opozičních aktivistů dochází méně často, avšak nadále se vyskytují případy 

krátkodobého zadržování. Opozice si stále více stěžuje na „nucený nástup“ do vojenské služby. EU 

pozorně sleduje probíhající případ Nikolaje Avtuchoviče a odvolací řízení ve věci Arcioma 

Dubského. V době před konáním voleb došlo k opětovnému nárůstu počtu případů obtěžování.

Vzhledem k tomu, že v oblasti lidských práv nedošlo navzdory určitým povzbudivým krokům 

k výraznému pokroku, EU se v listopadu roku 2009 rozhodla prodloužit stávající omezující opatření 

proti některým běloruským činitelům až do října roku 2010. Zároveň byla na stejné období 

pozastavena cestovní omezení pro běloruské činitele s cílem podnítit pokrok.

V roce 2009 EU rovněž vyjádřila své hluboké politování nad tresty smrti vynesenými proti Vasiliji 

Juzepčukovi a Andreji Žukovi. Tyto případy byly v rozporu s prohlášeními běloruských orgánů 

o omezení používání trestu smrti. Evropská unie běloruské orgány vyzvala k vyhlášení moratoria na 

používání trestu smrti s cílem tento trest zrušit. 
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V návaznosti na dohodu mezi vysokým představitelem Javierem Solanou a ministrem zahraničí 

Sergejem Martynovem, k níž došlo dne 19. února 2009, zahájila EU s Běloruskem dialog o lidských 

právech. Po několika přípravných rozhovorech se uskutečnilo ve dnech 16. a 17. června 2009 

v Praze první kolo konzultací. Dosud však po něm nenásledovaly žádné navazující kroky, zejména 

z toho důvodu, že se nepodařilo dosáhnout dohody o místě konání; Bělorusko si totiž nepřeje, aby 

se dialog o lidských právech konal v Minsku.

Bělorusko je jedním ze šesti rovnoprávných účastníků iniciativy východní partnerství a projevilo se 

jako aktivní účastník prvního zasedání platformy, včetně platformy 1 v oblasti demokracie, řádné 

správy věcí veřejných a stability, která se rovněž zabývá otázkami lidských práv. Ve Fóru občanské 

společnosti v rámci Východního partnerství však běloruské orgány spolupracovaly mnohem méně.

Jedna z účastnic, Tatsjana Šaputská, byla za účast na zahájení činnosti fóra občanské společnosti 

neoprávněně vyloučena z právnické fakulty Běloruské státní univerzity, kde studovala jako 

postgraduální studentka. EU i nadále poskytuje pomoc občanské společnostis cílem podpořit rozvoj 

demokratického a pluralistického prostředí.

Celkově vyvolává situace v oblasti lidských práv v Bělorusku vyvolává i nadále znepokojení. EU 

prohlásila, že je v případě pozitivního vývoje ochotna pozitivně reagovat.

Moldavsko

V roce 2009 došlo v Moldavsku po dubnových volbách do zákonodárného sboru k politické krizi.

Ačkoli podle mezinárodní volební pozorovatelská mise byla většina požadavků splněna, opozice 

tvrdila, že se jednalo o podvod a protesty brzy nabyly násilné podoby. Donucovací orgány na to 

reagovaly velmi rázně, přičemž došlo k četným případům porušení lidských práv včetně špatného 

zacházení se zadržovanými osobami.

Z opakovaných voleb do zákonodárného sboru konaných dne 29. července, v nichž těsně zvítězily 

čtyři opoziční strany, nakonec v září vzešla koaliční vláda. EU tuto skutečnost uvítala prohlášením, 

v němž nabízí hlubší a pevnější vztahy s Moldavskem a vyhlídku na novou dohodu o přidružení 

(posléze byla dne 12. ledna 2010 v Kišiněvě zahájena jednání).
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Na zasedání Rady pro spolupráci EU-Moldavsko konaném dne 21. prosince 2009 bylo dohodnuto, 

že je v Moldavsku nutné dodržovat standardy v oblasti lidských práv, demokratické zásady a právní 

stát, a byla zdůrazněna úloha občanské společnosti. EU uvítala závazek Moldavska zabývat se 

nevyřešenými otázkami lidských práv a doporučeními Úřadu pro demokratické instituce a lidská 

práva ohledně příštích voleb.

Rada pro spolupráci se také dohodla, že zahájí pravidelný dialog o lidských právech. (V březnu 

roku 2010 se mezitím uskutečnilo první zasedání.) Navíc se EU dohodla, že bude s Moldavskem 

intenzivně spolupracovat na souhrnném programu v oblasti budování institucí v rámci Východního 

partnerství. Obě strany se shodly na tom, že je pro Moldavsko důležité usilovat o reformy v souladu 

s akčním plánem EU-Moldavsko.

Zvláštní zástupce EU pro Moldavsko byl po celé období v intenzivním kontaktu s moldavskými 

orgány, občanskou společností i mezinárodními organizacemi zabývajícími se situací v oblasti 

lidských práv v uvedené zemi včetně Podněsterské oblasti. Jeden z jeho poradců v Kišiněvě byl 

i nadále kontaktní osobou pro otázky lidských práv. Zvláštní zástupce EU rovněž intenzivně 

spolupracoval s komisařem Rady Evropy pro lidská práva při řešení situace po dubnových volbách.

Zvláštní zástupce EU rovněž předložil moldavské vládě a orgánům v Tiraspolu konkrétní případy.

Ukrajina

V průběhu roku 2009 pokračovala Ukrajina v další konsolidaci mnoha důležitých aspektů 

demokracie včetně politické svobody a plurality, svobody sdělovacích prostředků a občanské 

společnosti. Korupce, nezávislost a nestrannost soudnictví a účinné fungování soudního systému 

jsou však i nadále předmětem znepokojení ze strany EU. Rovněž byly stále problémy, pokud jde 

o špatné zacházení donucovacích orgánů se zadržovanými osobami; zajišťování plného dodržování 

zásady nenavracení, pokud jde o žadatele o azyl a uprchlíky; a násilné incidenty motivované 

rasismem a xenofobií. Jednou z překážek dalších politických reforem a snah o řešení těchto 

problémů byla politická nestabilita na Ukrajině.

Dne 3. června 2009 se konalo v Lucemburku zasedání EU–Ukrajina věnované otázkám 

spravedlnosti, svobody a bezpečnosti. Bylo výrazem závazku vytvořit partnerství založené na 

společných hodnotách, jako je demokracie, lidská práva, základní svobody a právní stát.
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Na zasedání Rady pro spolupráci konaném dne 16. června 2009 v Lucemburku připomněla EU 

kritický význam transparentní a inkluzivní ústavní reformy. Povzbudila Ukrajinu, aby v tomto 

procesu i nadále konzultovala Benátskou komisi. Rovněž Ukrajinu naléhavě vyzvala, aby věnovala 

patřičnou pozornost boji proti korupci a zajištění nezávislého soudnictví.

Akční plán EU–Ukrajina, který byl zahájen v únoru roku 2005, byl od listopadu roku 2009 

nahrazen novým nástrojem, „programem přidružení“. Program přidružení obsahuje podobně jako 

jeho předchůdce oddíl o demokracii, právním státu, lidských právech a základních svobodách.

Dne 4. prosince 2009 se konal v Kyjevě summit EU–Ukrajina. Projednávalo se na něm uplatňování 

stávající ukrajinské reformní agendy a bylo poukázáno na trvalý pokrok v oblasti spravedlnosti 

a vnitřních věcí. Na tomto summitu byla zdůrazněna nutnost podporovat reformy a posilovat 

společné hodnoty, zejména pokud jde o dodržování lidských práv, demokratizaci a právní stát, což 

bylo potvrzeno jako základní prvek vztahů mezi EU a Ukrajinou.

Unie pro Středomoří

Unie pro Středomoří byla založena dne 13. července 2008 na summitu v Paříži, kdy byl zdůrazněn 

závazek posílit demokracii a politický pluralismus rozšířením účasti na politickém životě 

a zahrnutím všech lidských práv a základních svobod. Tento summit potvrdil snahu vytvořit 

společnou budoucnost založenou na plném dodržování demokratických zásad, lidských práv 

a základních svobod, jak jsou stanoveny v mezinárodních právních předpisech týkajících se 

lidských práv a mezi než patří prosazování hospodářských, sociálních, kulturních, občanských 

a politických práv, posilování úlohy žen, respektování menšin, boj proti rasismu a xenofobii 

a prohloubení dialogu mezi kulturami a vzájemného porozumění.

Egypt

Ve dnech 7. a 8. července 2009 se konalo v Káhiře druhé zasedání podvýboru EU–Egypt pro 

politické otázky (týkající se rovněž lidských práv a demokracie). Během tohoto zasedání vyjádřila 

EU znepokojení ohledně dodržování lidských práv v řadě oblastí.
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U příležitosti zasedání Rady přidružení v dubnu roku 2009 EU uvítala, že byl ze zdravotních 

důvodů několik měsíců před uplynutím pětiletého trestu odnětí svobody propuštěn Ayman Nour, 

jeden z hlavních kandidátů prezidentských voleb v roce 2005. EU nad jeho případem několikrát 

vyjádřila znepokojení a pozorně sledovala jeho soudní proces a uvěznění. EU vyzvala Egypt 

k dalšímu úsilí na podporu a ochranu lidských práv, včetně propuštění všech vězňů svědomí 

a politických disidentů. EU vybídla Egypt k přijetí dalších opatření ke zlepšení situace v oblasti 

svobody vyjadřování a svobody tisku v souladu s mezinárodními standardy, a zejména ke zrušení 

omezení v oblasti zpravodajské činnosti sdělovacích prostředků, k zastavení zatýkání za trestné činy 

související s tiskem a ke zrušení trestů odnětí svobody za trestné činy související s publikační 

činností. V tomto ohledu EU s politováním odsoudila pokračující pronásledování a svévolné 

zadržování novinářů a autorů internetových blogů.

Na druhém zasedání výboru přidružení EU-Egypt konaném dne 14. prosince 2009 v Bruselu EU 

ocenila snahu Egypta o zlepšení práv a postavení žen, občanských práv a podmínek ve věznicích.

Rovněž vyjádřila uznání, pokud jde o kroky k zapojení občanské společnosti do všeobecného 

pravidelného přezkumu v roce 2010. EU vzala v úvahu ústavní reformy, které byly zahájeny 

v roce 2007 s cílem nastolit v Egyptě více politické svobody a posílit politická a občanská práva 

jeho občanů, a dodala, že Egypt může v tomto procesu počítat s její pomocí. S ohledem na 

nadcházející volby do zákonodárného sboru a prezidentské volby EU připomněla význam, který 

přikládá konání svobodných a spravedlivých voleb, přičemž znovu zdůraznila, že je ochotna Egyptu 

pomoci uvést volební rámec do souladu s mezinárodními standardy. EU znovu zdůraznila silné 

znepokojení, pokud jde o přetrvávající výjimečný stav.

Izrael

Podobně jako v předchozích letech EU v rámci příslušných zasedání vyplývajících z dohody 

o přidružení mezi EU a Izraelem i nadále vyjadřovala vážné znepokojení, pokud jde o lidská práva.

Tato zasedání byla příležitostí projednat otázky, jako je dodržování lidských práv všech skupin 

obyvatel, včetně svobody náboženského vyznání a přesvědčení, osídlování, administrativní 

zadržování (a to i s odkazem na jednotlivé případy) a mezinárodní humanitární právo a mezinárodní 

právo v oblasti lidských práv.
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Čtvrté zasedání neformální pracovní skupiny EU–Izrael pro lidská práva konané dne 3. září 2009 se 

podrobně zabývalo celou řadou otázek týkajících se situace v Izraeli. Patřila k nim otázka právního 

a ekonomického postavení izraelských menšinových skupin a otázka opatření přijatých v boji proti 

diskriminaci. Předmětem jednání bylo rovněž několik legislativních návrhů předložených 

v Knesetu, které mohou mít vliv na zásadu rovného zacházení s občany Izraele. Během jednání byla 

věnována značná pozornost právům dítěte včetně dětí postižených ozbrojeným konfliktem a rovněž 

otázkám týkajícím se osídlování, například případům násilí páchaného osadníky a demolice domů.

Dále bylo izraelskou stranou předloženo několik bodů, které jsou otázkami společného zájmu, 

zejména situace v oblasti lidských práv v zemích mimo EU. EU rovněž zopakovala, že je zapotřebí 

vhodných opatření, která by navazovala na otázky projednávané na předchozích zasedáních.

V březnu roku 2009 se před zasedáním neformální pracovní skupiny uskutečnil třetí seminář EU–

Izrael proti antisemitismu, rasismu a xenofobii a poskytl prostor pro projednání těchto otázek 

sdíleného zájmu.

Posílení dialogu v oblasti lidských práv mezi EU a Izraelem je nezbytnou součástí procesu rozvoje 

vztahů mezi EU a Izraelem. S ohledem na to je cílem EU zřídit v rámci dohody o přidružení 

podvýbor pro lidská práva, který by nahradil současnou neformální pracovní skupinu.

Okupovaná palestinská území

Navzdory jedinečnému postavení Okupovaných palestinských území uplatňuje EU na tato území 

stejné standardy jako na jiné účastníky evropské politiky sousedství. První zasedání podvýboru pro 

lidská práva, řádnou správu věcí veřejných a právní stát s Palestinskou samosprávou se konalo dne 

2. prosince 2008 v Ramalláhu a nezávislá komise pro lidská práva na něm podala přehled o situaci 

v oblasti lidských práv.

EU v souladu se svými zásadami připomněla svůj silný a zásadní odpor proti trestu smrti za 

jakýchkoli okolností. Pochválila Palestinskou samosprávu za faktické moratorium a vyjádřila 

naději, že by se mohlo změnit v moratorium de iure.



8363/1/10 REV 1 el/EL/jg 141
PŘÍLOHA DGE HR CS

Dodržování lidských práv a základních svobod, zejména práva na život a osobní bezpečnost se dále 

zhoršilo, protože je izraelské síly i palestinské frakce porušovaly.

EU o situaci na Okupovaných palestinských územích často hovořila. Dne 31. října 2008 vydala 

prohlášení o vlně „násilných a nezákonných činů“ proti palestinskému civilnímu obyvatelstvu.

V něm co nejpřísněji odsoudila násilné činy a brutalitu, jichž se na palestinském civilním 

obyvatelstvu dopustili izraelští osadníci na západním břehu Jordánu. Připomněla v něm povinnost 

izraelské vlády učinit nezbytné kroky k okamžitému zastavení těchto činů.

Dne 26. ledna 2009 Rada EU přijala závěry o mírovém procesu na Blízkém východě, v nichž 

odsuzuje ztráty na životech během konfliktu v Gaze. EU všechny strany konfliktu vyzvala, aby plně 

dodržovaly lidská práva a plnily své povinnosti vyplývající z mezinárodního humanitárního práva.

V listopadu roku 2009 EU znovu vydala prohlášení, v němž vyjádřila vážné znepokojení nad 

humanitární situací v Gaze a vyzvala k rychlým a konkrétním opatřením k řešení humanitární krize 

v Gaze, která má nesmírně vážné důsledky pro civilní obyvatelstvo, z něhož polovinu tvoří děti.

Dne 8. prosince 2009 přijala Rada EU závěry o mírovém procesu na Blízkém východě, v nichž 

vyjádřila vážné znepokojení nad situací v Gaze a naléhavě vyzvala k plnému dodržování 

mezinárodního humanitárního práva.

Vedle uvedených prohlášení ponechala EU na palestinských územích svoji policejní misi EUPOL 

COPPS, která spolupracuje s Palestinskou samosprávou na stanovení udržitelných a účinných 

policejních opatření. V tomto týmu jsou nyní i odborníci na otázky lidských práv, kteří studují 

palestinský soudní systém, i soudní odborníci, státní zástupci a odborníci na oblast obrany.
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Jordánsko

V Jordánsku se projevila některá zlepšení v oblasti lidských práv, demokratické správy věcí 

veřejných a právního státu. EU však na zasedáních Rady přidružení v červenci roku 2008 

a listopadu roku 2009 připomněla, že i nadále existuje celá řada problémů.

EU uvítala závazek vlády pokračovat v náročném programu reforem. K němu patří modernizace 

současného volebního zákona a posílení nezávislosti soudnictví při současném zmírnění jeho 

administrativní závislosti na vládě. EU vybídla k pokroku na provádění zákona o veřejném 

shromažďování (zejména v souladu s příslušnými doporučeními formulovanými ve všeobecném 

pravidelném přezkumu). Zákon o společnostech revidovaný v roce 2009 EU uvítala jako první krok 

správným směrem. Zároveň povzbudila Jordánsko k tomu, aby i nadále zajišťovalo transparentní 

správní a právní rámec. EU ocenila jistý pozitivní vývoj v oblasti ochrany proti domácímu násilí 

a rovného zacházení se ženami, jakož i v oblasti ochrany práv dítěte. EU rovněž uvítala jordánské 

faktické moratorium na popravy (z roku 2006) a vyzvala Jordánsko, aby trest smrti zrušila jak 

v zákonech, tak i v praxi. Pokud jde o boj proti mučení, EU ocenila sblížení Jordánska 

s mezinárodními úmluvami a monitorování situace ve věznicích.

EU zdůraznila pozitivní prvky, jako bylo například ustanovení prvního jordánského ombudsmana 

nebo zahájení programu decentralizace, k němuž došlo v březnu roku 2009. EU Jordánsko naléhavě 

vyzvala k plnému uplatňování doporučení potvrzených v závěru procesu všeobecného pravidelného 

přezkumu, jemuž se Jordánsko podrobilo v únoru roku 2009.

Libanon

Na druhém zasedání podvýboru pro lidská práva, správu věcí veřejných a demokracii EU–Libanon 

konaném v Bruselu dne 17. listopadu 2008 byl zhodnocen pokrok, jehož bylo v těchto oblastech 

dosaženo, pokud jde o závazky vyplývající z akčního plánu evropské politiky sousedství.
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Na zasedání Rady přidružení v únoru roku 2009 vzala EU na vědomí, že obtížná politická situace 

v Libanonu výrazně zpomalila proces politických reforem a v některých oblastech jej zcela 

zastavila.

Libanon je prioritní zemí, pokud jde o uplatňování obecných zásad EU týkajících se dětí 

v ozbrojených konfliktech. EU tudíž zdůraznila význam ochrany a podpory práv dětí, zejména 

vypracováním strategie péče o děti a příslušných národních akčních plánů, vypracováním politiky 

v oblasti ochrany dětí a zintenzivněním úsilí o postupné vymýcení dětské práce.

EU Libanon soustavně vyzývala, aby zrušil trest smrti. Návrh zákona o zrušení trestu smrti 

předložil radě ministrů již v srpnu roku 2008 ministr spravedlnosti, ale pokud jde o jeho přijetí, bylo 

dosaženo jen malého pokroku. Mezitím uspořádalo ministerstvo v roce 2009 kampaň za účelem 

získání podpory pro zákon o zrušení trestu smrti.

EU vyjádřila znepokojení nad tím, že libanonské právní předpisy a politiky mají diskriminační 

účinek na uplatňování základních hospodářských a sociálních práv uprchlíků. EU Libanon vyzývá, 

aby přijal opatření na zlepšení situace palestinských uprchlíků, zejména pokud jde o jejich právo na 

práci a registraci majetku, případně aby provedl i změnu právních předpisů. EU rovněž vybídla 

k dalším krokům na ochranu práv migrujících pracovníků.

Byla rozmístěna volební pozorovatelská mise EU, aby sledovala volby do zákonodárného sboru, 

které se konaly dne 7. června 2009. Volební pozorovatelská mise dospěla k závěru, že páté volby do 

zákonodárného sboru od konce libanonské občanské války proběhly sice v polarizovaném, ale 

obecně pokojném ovzduší, přičemž nebyla zcela splněna řada mezinárodních standardů.

EU pomohla Zvláštnímu tribunálu pro Libanon v jeho prvním období podpořit urychlené 

uplatňování opatření v zájmu odškodnění obětí a rozšířit povědomí mezi obyvatelstvem, což jsou 

podmínky legitimity tribunálu.
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Sýrie

EU pokračovala v úsilí o rozvinutí užších vztahů se Sýrií a o podepsání dohody o přidružení EU-

Sýrie, jež bylo v roce 2004 pozastaveno. Návrh byl koncem roku 2008 aktualizován a dne

14. prosince 2008 byl parafován. EU dne 27. října 2009 formálně schválila podpis dohody 

o přidružení. Nyní se očekává souhlas Sýrie s podpisem. Uzavření dohody o přidružení by Sýrii 

a EU umožnilo zahájit dialog a spolupráci v mnoha oblastech.

EU opakovaně jasným způsobem vyjádřila znepokojení nad situací v oblasti lidských práv v Sýrii, 

zejména pokud jde o obránce lidských práv. Tato prohlášení se týkala všeobecné situace (dne 

19. září 2008) i konkrétních případů: odsouzení 12 signatářů Damašského prohlášení za národní 

demokratickou změnu (dne 5. listopadu 2008); zadržení Michela Kila a Mahmuda Issy 

(prosinec roku 2008); uvěznění Habiba Saleha (dne 20. března 2009); uvěznění Mešála Tamma 

(dne 14. května 2009). Orgánům byly předloženy rovněž další případy.

Syrské orgány otálely s projednáváním lidských práv s jinými subjekty včetně EU uvádějíce 

znepokojení, pokud jde o národní svrchovanost. Zástupci EU pokračovali v udržování kontaktů 

s obránci lidských práv a v pozorování soudních procesů. Orgány projevily ochotu projednat 

s Evropskou komisí připravovaný zákon o neziskových organizacích. V oblasti práv žen a dětí 

se vláda stále více snaží pokročit v uplatňování příslušných úmluv OSN.

Od začátku irácké války Sýrie čelí masivnímu přílivu uprchlíků. S cílem pomoci Sýrii tuto situaci 

zvládnout 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. Krokem ke zlepšení vztahů mezi oběma stranami je postoj Sýrie vůči iráckým 

uprchlíkům, zejména její ochota spolupracovat v této záležitosti s EU, a povolení registrace více 

nevládních organizací zaměřených na sociální a hospodářský rozvoj (konkrétně bylo zaregistrováno 

14 mezinárodních nevládních organizací, které poskytují pomoc iráckým uprchlíkům).
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Tunisko

Ústředním cílem strukturálního dialogu mezi EU a Tuniskem je prosazování dodržování lidských 

práv. Politický vývoj v Tunisku a otázky lidských práv byly projednávány v průběhu sedmého 

zasedání Rady přidružení mezi EU a Tuniskem, které se konalo dne 11. listopadu 2008 v Bruselu.

Druhé zasedání podvýboru pro lidská práva a demokracii se uskutečnilo dne 17. října 2008;

třetí zasedání, naplánované na prosinec roku 2009, se posléze konalo dne 25. února 2010.

EU uznala kroky, které Tunisko učinilo v oblasti lidských práv, současně však tohoto jednání 

využila k předložení konkrétních otázek týkajících se tvrzení o uplatňování právních a procesních 

pravidel, pokud jde o soudní řízení, podmínky ve věznicích a zacházení s vězněnými. EU tuniské 

orgány rovněž požádala, aby poskytly informace o opatřeních přijatých za účelem předcházení 

hrubému zacházení ve věznicích nebo trestání takového zacházení.

EU rovněž vzala na vědomí zprávy, jež vyvolávají znepokojení ohledně dodržování svobody 

projevu, svobody tisku a svobody shromažďování. Při nedávných volbách se objevily značné 

nedostatky, pokud jde o zajišťování rovných podmínek různým kandidátům a stranám.

V souvislosti s volbami byly hlášeny případy údajného obtěžování novinářů a obránců lidských 

práv. Nevládní organizace, které se angažují v obraně lidských práv, se při práci často setkávaly 

s různými překážkami.

Obecně řečeno zůstává politická situace v Tunisku po prezidentských volbách a volbách do 

zákonodárného sboru, jež se konaly dne 25. října 2009, beze změny. Prezident Ben Ali, který je již 

22 let u moci, byl znovu zvolen na páté volební období, přičemž získal 89,62 % hlasů. Podle 

oficiálních zpráv dosáhla účast ve volbách 89,4 %. Pokud jde o volby do zákonodárného sboru, 

získalo Ústavní demokratické sdružení (Rassemblement Constitutionnel Démocratique, RCD), které 

je u moci od získání nezávislosti v roce 1956, 85 % hlasů a 161 z 214 křesel v Parlamentu.
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Alžírsko

V září roku 2005 vstoupila v platnost dohoda o přidružení EU-Alžírsko a od té doby je rámcem 

dialogu o otázkách lidských práv a demokracie. Čtvrté zasedání Rady přidružení EU-Alžírsko, které 

se konalo dne 16. června 2009 v Lucemburku, bylo pro EU příležitostí navrhnout prohloubení 

tohoto dialogu. V souladu s praxí v oblasti vztahů s jinými zeměmi vyjádřila EU přání ustanovit 

zvláštní podvýbor pro lidská práva. Alžírsko se zaručilo předložit návrh na ustanovení podvýboru 

Alžírsko-EU pro politický dialog, bezpečnost a lidská práva. EU alžírské orgány rovněž povzbudila 

k tomu, aby posílily nezávislost vnitrostátní poradní komise pro prosazování a ochranu lidských 

práv.

EU uznává specifické problémy, jimž Alžírsko čelí v souvislosti se svým národním usmířením, 

i napjatou bezpečnostní situaci. Alžírsko pokračuje v boji proti teroristickým útokům skupiny 

Al-Kajda v islámském Magrebu, která je napojena na Al-Kajdu. Stále platí výjimečný stav a bylo 

zaznamenáno údajné mučení, tajná vazební zařízení a násilná zmizení. EU vyjádřila názor, že by 

bezpečnostní opatření neměla vést k omezování základních práv. EU pozorně sleduje situaci, pokud 

jde o svobodu náboženského vyznání a svobodu svědomí.

Prezidentské volby, které se konaly dne 9. dubna 2009, nepřinesly, pokud jde o politickou situaci 

v uvedené zemi, žádné změny. Prezident Bouteflika byl znovu zvolen na třetí volební období, 

přičemž získal 90,24 % hlasů. To umožnila změna ústavy, která mu dala možnost kandidovat na 

třetí volební období. Volební účast dosáhla 74,54 %. Ačkoli fungují základní instituce a ústavní 

postupy, politický systém se musí značně rozvinout a podnítit skutečnou účast občanů a občanské 

společnosti.
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Maroko

Dne 24. července 2009 se v Bruselu uskutečnilo čtvrté zasedání podvýboru pro lidská práva, 

demokratizaci a správu věcí veřejných. Bylo to dosud poslední kolo podrobných jednání o otázkách 

týkajících se právního státu. Uvedené zasedání se týkalo rovněž fungování soudního systému, jakož 

i podpory lidských práv a základních svobod.

Dne 7. prosince 2009 se Bruselu konalo osmé zasedání Rady přidružení EU–Maroko. EU využila 

této příležitosti k tomu, aby uznala reformy prováděné v posledních letech Marokem za účelem 

upevnění lidských práv a rozšíření rozsahu individuálních svobod. EU Maroko při přípravách 

vnitrostátní strategie a akčního plánu v těchto oblastech podporuje.

EU rovněž podpořila práci komise pro spravedlnost a smíření (Instance Equité et Réconscilation -

IER), jejímž cílem je zavedení nové kultury dodržování lidských práv. EU Maroko povzbudila, aby 

provedlo ráznou reformu soudnictví.

S ohledem na obecní volby, které se konaly dne 12. června 2009, EU uvítala reformy (tj. nový 

volební řád) provedené k zajištění úspěšnosti celého tohoto procesu. EU rovněž uvítala 

pozoruhodný nárůst počtu žen zvolených v těchto volbách, k němuž došlo částečně také díky změně 

legislativy.

EU uvítala reformu zákona o rodině v zájmu podpory úlohy žen ve společnosti. Velké úsilí se 

zaměřilo na boj proti násilí páchanému na ženách, zejména zavedením informačního systému 

a vedením kampaní na zvýšení povědomí veřejnosti.

Hlavní obavy EU se soustřeďují na závažné nedostatky týkající se svobody shromažďování 

a svobody projevu. V nedávné době EU rovněž zaznamenala zhoršení situace obránců lidských 

práv, zejména pak obránců lidských práv západosaharského původu.
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Západní Sahara

EU ve svém jednání s Marokem i Alžírskem nadále sledovala otázku Západní Sahary, zejména 

s ohledem na humanitární otázky týkající se konfliktu. EU přikládá velký význam zlepšování 

situace v oblasti lidských práv v Západní Sahaře, kde přetrvávaly problémy týkající se svobody 

projevu a shromažďování. EU plně podporuje angažovanost generálního tajemníka OSN a jeho 

osobního zmocněnce v otázce Západní Sahary a vyzvala příslušné strany, aby pokračovaly 

v jednání pod záštitou OSN s cílem nalézt spravedlivé, trvalé a vzájemně přijatelné politické řešení.

V srpnu roku 2009 se v rakouském Dürnsteinu konaly neformální rozhovory za účelem 

znovuzahájení tohoto procesu.

Libye

V listopadu roku 2008 zahájila EU s Libyí jednání za účelem uzavření rámcové dohody. Do konce 

roku 2009 proběhlo pět kol jednání a na rok 2010 jsou plánována další. Tato dohoda má poskytnout 

přiměřený rámec politického dialogu. Zásadní součástí této dohody bude dodržování lidských práv 

a demokratických zásad. V této dohodě se navíc stanoví, že strany budou spolupracovat na 

dodržování a prosazování lidských práv, na rozvoji a konsolidaci demokratických institucí, řádné 

správě věcí veřejných a právním státě. V roce 2009 došlo k pokroku v jednáních týkajících se 

politických aspektů uvedené dohody.

6.3 Rusko a Střední Asie

Rusko

EU a Rusko se otázkou lidských práv nadále zabývaly na všech úrovních politického dialogu.

V souladu s udržitelnou a důslednou angažovaností v otázce lidských práv se EU chopila každé 

iniciativy, aby svým ruským protějškům ukázala, jaký význam přikládá dodržování lidských práv 

a právnímu státu jakožto základnímu prvku vztahu. Rovněž zdůraznila, že je důležité dodržovat 

závazky vyplývající z členství v Radě Evropy a v Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.
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Během tohoto období sám prezident Medveděv zdůraznil rozsah problémů, jimž Ruská federace 

čelí. Patří k nim nedostatečné fungování civilní společnosti, omezování základních svobod (jako je 

svoboda projevu, shromažďování a sdružování), korupce a obecně špatné fungování soudních 

a donucovacích orgánů v boji proti beztrestnosti. Tyto problémy společně představují velkou výzvu, 

kterou je třeba řešit, aby byla zajištěna dlouhodobá prosperita a blaho ruských občanů. EU 

opakovaně zdůrazňovala svoji ochotu ke spolupráci s ruskými orgány při vypracování konkrétních 

kroků vedoucích ke zlepšení situace v oblasti lidských práv a podpoře demokratických zásad.

Důležitost dodržování demokratických zásad a základních práv je vyjádřena rovněž ve směrnicích 

pro jednání o nové dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Ruskem, která je v současnosti 

projednávána.

Během tohoto období proběhly třikrát konzultace o lidských právech, na nichž se obě strany poprvé 

dohodly v listopadu roku 2004 na summitu EU–Rusko v Haagu, a to v následujících dnech:

21. října 2008 v Paříži, 26. května 2009 v Bruselu a 5. listopadu 2009 ve Stockholmu.

Všechna tři zasedání měla podobný průběh. Některé předložené otázky byly otázkami společného 

zájmu. K nim patří i fungování občanské společnosti;. právní stát a reforma soudnictví; ochrana 

lidských práv v boji proti terorismu; a boj proti rasismu, xenofobii a diskriminaci. EU také dále 

upozorňovala na celou řadu znepokojujících skutečností souvisejících s konkrétními otázkami 

lidských práv v Ruské federaci. Patří k nim svoboda sdělovacích prostředků, projevu 

a shromažďování; práva příslušníků menšin; a situace obránců lidských práv včetně jednotlivých 

případů. Oblast jednání se rovněž rozšířila o téma znepokojení Ruska nad oblastí lidských práv 

v EU.

V souladu s praxí EU zařazovat na svá zasedání se zeměmi mimo EU názory občanské společnosti 

na otázku lidských práv se EU před konzultacemi setkala se zástupci ruských a mezinárodních 

nevládních organizací. Bohužel bylo třeba konstatovat, že konzultace v oblasti lidských práv dosud 

nedosáhly svého potenciálu.



8363/1/10 REV 1 el/EL/jg 150
PŘÍLOHA DGE HR CS

Lidská práva se projednávala rovněž na summitech EU–Rusko a při četných zasedáních ministrů, 

na nichž se zpravidla hodnotí stav pokroku v rámci takzvaných „čtyř prostor“. Lidská práva spadají 

pod „společný prostor svobody, bezpečnosti a práva“, kam patří rovněž terorismus, nelegální 

migrace a přeshraniční trestná činnost včetně nedovoleného obchodu. Těmto otázkám byly 

věnovány všechny tři summity, které se v průběhu uvedeného období uskutečnily, a to v Nice

(dne 14. listopadu 2008), v Chabarovsku (ve dnech 21. a 22. května 2009) a ve Stockholmu

(dne 18. listopadu 2009).

Kromě těchto pravidelných výměn se EU vyjádřila také v reakci na některé konkrétní útoky na 

obránce lidských práv, novináře a aktivisty nevládních organizací. EU vyzvala ruské orgány, aby 

pachatele těchto zločinů postavily před soud a učinily účinné kroky k zajištění prostředí, v němž 

budou obránci lidských práv svobodně působit, aniž by se museli obávat násilí, pronásledování 

a dalších nepatřičných forem nátlaku.

V září roku 2008 vydala EU prohlášení, v němž ruské orgány vyzývá, aby objasnily smrt 

Magomeda Jevlojeva v ingušské Nazrani. Patřila mu nezávislá webová stránka „ingushetiya.ru“ 

poskytující zprávy z oblasti Kavkazu.

V prosinci roku 2008 vydala EU prohlášení, vy němž vyjádřila hluboké znepokojení nad policejní 

razií na kanceláře organizace Memorial v Petrohradě. Tato organizace je dobře známá 

dokumentováním obětí politické represe, prosazováním občanské společnosti, demokracie, lidských 

práv a právního státu v zemích Společenství nezávislých států. Dne 15. července 2009 EU 

odsoudila vraždu Natalie Estemirové, přední obhájkyně lidských práv z hnutí Memorial, která byla 

nalezena téhož dne zavražděná v Ingušsku. V říjnu roku 2009 EU uvítala rozhodnutí Evropského 

parlamentu udělit Memorialu Sacharovovu cenu za svobodu myšlení za rok 2009.

Dne 21. ledna 2009 vyjádřila EU znepokojení nad zavražděním právníka Stanislava Markelova, 

který se angažoval v oblasti lidských práv, a novinářky listu Novaja Gazeta Anastázie Baburové.

V neposlední řadě EU odsoudila dne 12. srpna 2009 zavraždění obhájkyně lidských práv Zaremy 

Sadulajevové a jejího manžela Alika Džabrailova.
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Střední Asie 

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 uvedené strategii se uznává, 

že lidská práva, právní stát, řádná správa věcí veřejných a demokratizace podporují dlouhodobou 

politickou stabilitu a hospodářský rozvoj Střední Asie. Otázky lidských práv se projednávaly 

s každým ze států Střední Asie při různých příležitostech, včetně zasedání národních koordinátorů 

konaného dne 30. dubna 2009 v Bruselu, ministerského zasedání EU-Střední Asie konaného ve 

dnech 29. a 30. dubna 2009 v Dušanbe a otevřené ministerské konference EU-Střední Asie konané 

ve dnech 15. a 16. září 2000 v Bruselu.

V souladu s uvedenou strategií navázala EU se všemi zeměmi uvedeného regionu strukturální 

dialogy o lidských právech. Do listopadu roku 2009 proběhla se všemi pěti zeměmi Střední Asie 

dvě kola těchto dialogů. Vzhledem ke známých citlivým bodům byly diskuse občas obtížné, ale 

zároveň se ukázaly být otevřené a upřímné a zahrnovaly všechny problematické otázky včetně 

individuálních případů. Obecně vzato byl zájem o prozkoumání možností praktické spolupráce při 

sdílení zkušeností EU v přístupu k otázce lidských práv a demokratizace.

Tyto dialogy byly připravovány v úzké spolupráci s místní a mezinárodní občanskou společností.

Přínos občanské společnosti byl rovněž předmětem řady seminářů, které uspořádala Evropská 

komise se čtyřmi zeměmi Střední Asie. Během živého a konstruktivního jednání se účastníci těchto 

seminářů zabývali mezinárodními standardy, evropskými osvědčenými postupy, vnitrostátními 

právními předpisy a jejich praktickým uplatňováním. Uvedené semináře byly příležitostí pro 

výměnu názorů mezi zástupci občanské společnosti, akademiky a státními úředníky z Evropy a ze 

Střední Asie. Obecně vedly k vypracování podrobných doporučení týkajících se potřebných 

legislativních a praktických změn, které by měly zajistit plnou shodu s mezinárodními 

a vnitrostátními standardy, které byly poté prezentovány v průběhu oficiálních seminářů.
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Po těchto dialozích a seminářích následovaly kontakty mezi vnitrostátními orgány a delegacemi 

EU, jakož i financování projektů v rámci Evropského nástroje pro demokracii a lidská práva.

Rovněž byly na vnitrostátní úrovni vypracovány programy a projekty dvoustranné spolupráce se 

státy Střední Asie. EU podporovala různé oblasti, včetně reforem soudnictví a vězeňství, a budování 

povědomí o otázce lidských práv.

V souladu s uvedenou strategií byla vypracována regionální iniciativa v oblasti právního státu pro 

Střední Asii, jejímiž hlavními koordinátory jsou Německo a Francie. První ministerská konference 

EU–Střední Asie nazvaná „Právní stát – základní prvek rozvoje“ se konala ve dnech

27. a 28. listopadu 2008 v Bruselu. Na této konferenci se sešli ministři, vysoce postavení 

představitelé a odborníci z členských států EU a ze zemí Střední Asie.

V rámci této iniciativy se konaly za účasti odborníků ze Střední Asie a Evropy dva regionální 

semináře věnované odborné přípravě v oblasti práva a trestnímu řízení; bylo dosaženo společných 

závěrů, které přispějí k procesu spolupráce. Uskutečňuje se nový projekt s Benátskou komisí Rady 

Evropy na podporu úlohy Rady Evropy při podpoře právních reforem v uvedené oblasti, který 

financuje Komise spolu s Německem. Navíc je právní stát a reforma soudnictví dohodnutou 

prioritní oblastí dvoustranné pomoci EU několika zemím Střední Asie.

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.

Přispívat k uskutečňování politiky EU v oblasti lidských práv je součástí mandátu zvláštního 

zástupce EU pro Střední Asii, Pierra Morela, který nadále připomínal otázky lidských práv při 

svých návštěvách tohoto regionu i při svých dvoustranných kontaktech.
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Prostřednictvím dialogu a společných projektů EU úzce spolupracovala s OBSE, Radou Evropy, 

OSN a vysokou komisařkou OSN pro lidská práva, zejména s regionálním úřadem Komise OSN 

pro lidská práva v Biškeku.

Kazachstán

Vzhledem k nadcházejícímu předsednictví Kazachstánu OBSE v roce 2010 EU nadále vyzývala 

Kazachstán k provádění dalších politických reforem, zejména pokud jde o oblast svobody 

shromažďování, svobody přesvědčení, úlohu občanské společnosti a nevládních organizací, situaci 

politické opozice a svobodu sdělovacích prostředků. Druhé kolo dialogu o otázce lidských práv 

EU–Kazachstán se konalo dne 21. října 2009 v Bruselu. Dne 17. listopadu 2009 bylo na

11. zasedání Rady pro spolupráci zdůrazněno, že užší dvoustranné vazby musí jít ruku v ruce se 

společnými hodnotami demokracie, právního státu a dodržování lidských práv. Delegace EU 

v Kazachstánu kromě toho pořádala měsíční trojstranné schůzky, jichž se účastnili zástupci 

vnitrostátních orgánů a místních nevládních organizací. Ve dnech 29. a 30. června 2009 se 

v Almaty konal seminář za účasti občanské společnosti na téma reformy soudnictví a vazebních 

zařízení. EU uvítala, že Kazachstán ratifikoval Opční protokol k Úmluvě OSN proti mučení 

a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání.

Kyrgyzská republika

EU využila 10. zasedání Rady pro spolupráci konaného dne 22. července 2008 k tomu, aby 

vyjádřila znepokojení nad vývojem v Kyrgyzské republice, zejména pokud jde o oblast svobody 

sdělovacích prostředků a svobodu shromažďování. Vyzvala kyrgyzské orgány, aby v souladu se 

svými mezinárodními závazky zlepšily situaci v oblasti lidských práv a základních svobod.

Zdůraznila to ve dvou kolech dialogů o lidských právech EU–Kyrgyzská republika konaných dne 

28. října 2008 v Biškeku a dne 13. října 2009 v Bruselu. V době od konání dialogu o lidských 

právech EU znovu vyjádřila znepokojení nad počtem útoků namířených proti politicky aktivním 

kyrgyzským novinářům. Evropská komise uspořádala ve spolupráci s kyrgyzským ministerstvem 

zahraničních věcí seminář pro zástupce občanské společnosti o otázce práv dětí a práv vězňů 

(konaný v Biškeku ve dnech 5. a 6. března 2009). EU uvítala, že Kyrgyzská republika ratifikovala 

Opční protokol k Úmluvě OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu 

zacházení nebo trestání.
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Tádžikistán

První dvě kola dialogu o lidských právech EU–Tádžikistán se konala ve dnech 31. října 2008

a 23. září 2009, v obou případech v Dušanbe. EU se při této příležitosti zabývala překážkami, jimž 

Tádžikistán čelí na cestě ke stabilizaci; hospodářská situace obyvatel je i nadále zoufalá, svoboda 

sdělovacích prostředků je omezována, projevují se nedostatky v organizaci voleb a pro občanskou 

společnost je těžké se rozvíjet. EU rovněž vznesla otázky týkající se obtížných podmínek pro 

činnosti nevládních organizací v zemi, jakož i omezení svobody náboženského vyznání. Ve dnech 

10. a 11. července 2009 se v Dušanbe konal první seminář z oblasti občanské společnosti EU-

Tádžikistán na téma právo na spravedlivý proces a nezávislost soudnictví.

Turkmenistán

Dne 30. června 2009 uspořádaly EU a Turkmenistán v Bruselu druhé kolo dialogu o lidských 

právech. Přijetí nové ústavy a všeobecný pravidelný přezkum v Turkmenistánu na zasedání Rady 

OSN pro lidská práva v prosinci roku 2008 představovaly pro EU užitečný horizont pro řešení 

situace v oblasti lidských práv v Turkmenistánu při zvláštním zaměření na fungování občanské 

společnosti, svobodu sdělovacích prostředků, svobodu myšlení a náboženského vyznání, svobodu 

pohybu / nuceného vysídlování a reformy soudnictví. EU rovněž vyjádřila konkrétní obavy, pokud 

jde o nezávislost soudnictví, svobodu projevu, shromažďování a sdružování, podmínky ve 

věznicích a mučení. Na červnovém zasedání v rámci dialogu o lidských právech převzala 

turkmenská strana seznam jednotlivých případů týkajících se lidských práv a souhlasila se zasláním 

písemné odpovědi; v okamžiku vypracovávání této zprávy však dosud nebyla odpověď obdržena.

Uzbekistán

V průběhu hodnoceného období EU postupně zrušila omezující opatření zavedená proti 

Uzbekistánu po událostech v Andižanu v květnu roku 2005. Nejprve se EU v listopadu roku 2008 

rozhodla, že neobnoví cestovní omezení týkající se některých osob. Pak se EU, v říjnu roku 2009, 

po novém posouzení situace rozhodla, že neobnoví embargo na prodej zbraní a souvisejícího 

vybavení.
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EU zopakovala, že je ochotna s Uzbekistánem spolupracovat na základě pozitivních kroků, které již 

orgány podnikly. K nim patří rovněž propuštění některých obránců lidských práv; opětovné 

návštěvy Mezinárodního výboru Červeného kříže ve věznicích; zrušení trestu smrti; lepší podmínky 

ve věznicích; zavedení zásady habeas corpus; ratifikace úmluv o zákazu dětské práce; pokrok při 

uskutečňování určitých závazků OBSE, pokračující reforma soudnictví; a aktivní účast Uzbekistánu 

na regionální iniciativě EU v oblasti právního státu pro Střední Asii.

EU se zavázala, že bude pozorně a nepřetržitě sledovat situaci v oblasti lidských práv v Uzbekistánu 

a že za rok projedná a zhodnotí dosažený pokrok. Rada rovněž konstatovala, že hloubka a kvalita 

dialogu a spolupráce mezi EU a Uzbekistánem bude záviset na reformách a pokroku Uzbekistánu 

ve výše uvedených oblastech.

EU nicméně vyjádřila přetrvávající znepokojení v souvislosti se situací v oblasti lidských práv 

v Uzbekistánu a vyzvala k: propuštění všech uvězněných obránců lidských práv a vězňů svědomí;

nerušenému působení nevládních organizací v celém Uzbekistánu; plné spolupráci se všemi 

příslušnými zvláštními zpravodaji OSN; zajištění svobody slova a sdělovacích prostředků;

a uplatňování úmluv o zákazu dětské práce.

Třetí kolo dialogu o lidských právech mezi EU a Uzbekistánem se uskutečnilo dne 9. června 2009 

v rámci podvýboru pro spravedlnost a vnitřní věci, lidská práva a související otázky. EU zmínila 

různé individuální případy, jakož i širokou škálu obav ohledně situace v oblasti lidských práv 

v Uzbekistánu, rovněž pokud jde o svobodu projevu, podmínky ve věznicích a přístup do nich, 

svobodu náboženského vyznání, rozvoj občanské společnosti a reformu soudnictví.

Ve dnech 2. a 3. října 2008 se v Taškentu uskutečnil první seminář EU-Uzbekistán na téma 

„Liberalizace hromadných sdělovacích prostředků – důležitá složka demokratizace společnosti“, 

který však nevedl k vypracování společných doporučení.
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6.4 Afrika

Africká unie (AU)

Důležitým nástrojem projednávání způsobů uskutečňování závazků EU a AU v oblasti lidských 

práv a demokracie se stal dialog o lidských právech EU–AU, který se od roku 2008 uskutečňuje 

dvakrát ročně. Tento dialog rovněž umožňuje mezi oběma subjekty lepší koordinaci na 

mezinárodních fórech, včetně Rady OSN pro lidská práva, například v otázkách žen, míru 

a bezpečnosti. V neposlední řadě umožnil EU vyjádřit celou řadu obav ohledně otázek lidských 

práv na africkém kontinentu, a to i v konkrétních situacích jednotlivých zemí.

Před zasedáním dialogu o lidských právech konaném v dubnu roku 2009 byl v Bruselu za účasti 

evropských i afrických nevládních organizací uspořádán první seminář občanské společnosti, jehož 

obsahem byly právní předpisy týkající se občanské společnosti a boj proti mučení. Doporučení, jež 

z uvedeného semináře vyplynula, byla projednána na zasedání dialogu a naváže se na ně v dalších 

seminářích.

Partnerství EU–Afrika v oblasti demokratické správy věcí veřejných a lidských práv představuje 

způsob, jak podpořit lidská práva na uvedeném kontinentu, a to i prostřednictvím podpory afrických 

mechanismů v oblasti lidských práv, jako je například africký mechanismus vzájemného hodnocení.

Příležitostí zabývat se otázkou lidských práv přímo s vnitrostátními orgány v afrických 

partnerských zemích byly kromě vztahů EU–AU rovněž dialogy podle článku 8 dohody z Cotonou, 

například v březnu roku 2009 Eritreji. Zvláštní dialogy o lidských právech se uskutečnily v prosinci 

roku 2009 v Nigérii a v Jihoafrické republice.

Angola

V Angole se dne 5. září 2008 uskutečnily po šestnácti letech první volby do zákonodárného sboru, 

odhlédneme-li od let válečných a občanských konfliktů. Volební pozorovatelská mise EU hlásila 

vysokou volební účast a značnou míru politické tolerance, ačkoli byly problémy s přístupem 

sdělovacích prostředků, mediálním pokrytím a s organizací voleb.
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EU podpořila ve spolupráci s dárci proces přípravy 2. a 3. celostátní konference (listopad roku 2008 

a 2009), přičemž místní tematická skupina EU v oblasti správy věcí veřejných a lidských práv 

zhodnotila celkovou situaci lidských práv. V prosinci roku 2008 vedoucí misí EU doporučili 

zabývat se správou věcí veřejných a lidskými právy v politickém dialogu podle článku 8 dohody 

z Cotonou, avšak dialog v této oblasti zůstal na neformální úrovni. EU zároveň vyjádřila ochotu

zesílit politický dialog a spolupráci prostřednictvím procesu „Angola-EU: Společná cesta kupředu“ 

zahájeného švédským předsednictvím v listopadu roku 2009), který je založen na dodržování 

lidských práv, řádné správě věcí veřejných, demokratických zásadách a právním státu. 

Burundi

Ačkoli se politická situace v Burundi v průběhu roku 2009 velice zlepšila, EU je i nadále 

znepokojena, pokud jde o dodržování lidských práv v uvedené zemi. Na pořadu dialogu podle 

článku 8 s uvedenou zemí byly v první řadě otázky lidských práv, voleb a úlohy občanské 

společnosti. EU vydala během hodnoceného období několik demarší a prohlášení, mimo jiné na 

téma zacházení s albíny (prosinec roku 2008), kriminalizace homosexuálního jednání (duben 

a květen roku 2009), zadržování odborářů a novinářů a beztrestnosti. EU uvítala zrušení trestu smrti 

v Burundi, k němuž došlo dne 22. dubna 2009. Prostřednictvím evropského nástroje pro demokracii 

a lidská práva EU financuje v Burundi několik projektů.

Čad

V rámci bezpečností a obranné politiky EU zahájila dne 28. ledna 2008 misi EUFOR Tschad/RCA 

jakožto přemosťující vojenskou operaci ve východním Čadu a v severovýchodní části Středoafrické 

republiky. Bylo to v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1778 (2007), v níž je schváleno 

využití vícerozměrné přítomnosti v Čadu a Středoafrické republice. Tato operace byla provedena 

v období od 15. března 2008 do 15. března 2009, kdy po misi EUFOR nastoupila mise OSN 

MINURCAT.
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Rozmístění mise EUFOR Tschad/RCA bylo splněním závazku EU účinně se podílet na zlepšování 

bezpečnostní situace v dané oblasti, zejména ve východním Čadu a v severovýchodní části 

Středoafrické republiky. Tato operace přispěla k ochraně uprchlíků a vnitřně vysídlených osob, 

usnadnila poskytování humanitární pomoci, pomohla vytvořit vysídleným osobám podmínky pro 

dobrovolný návrat do místa svého původu (za podpory programu Komise na podporu stabilizace 

ve východním Čadu) a rovněž pomohla zajistit bezpečnost a svobodné působení mise MINURCAT.

Součástí konfliktů mezi skupinami oponentů a čadskou armádou bylo opakovaně porušování 

lidských práv (jako například svévolné zadržování politických oponentů během útoků povstalců, 

sexuální násilí, porušování svobody projevu a obtěžování obránců lidských práv) a mandát mise 

EUFOR obsahoval v tomto směru důležitá ustanovení:

· přispívat k monitorování, prosazování a ochraně lidských práv, přičemž zvláštní pozornost je 

věnována sexuálnímu násilí a násilí páchanému na základě pohlaví, a doporučovat příslušným 

orgánům kroky za účelem boje proti beztrestnosti;

· podporovat v rámci možností úsilí zaměřené na posilování kapacity čadské vlády a vlády 

Středoafrické republiky a občanské společnosti, a to prostřednictvím odborné přípravy na 

téma mezinárodních standardů v oblasti lidských práv, jakož i úsilí zaměřené na ukončení 

náboru a využívání dětí ozbrojenými skupinami;

· pomáhat vládě Čadu a, nehledě k mandátu Úřadu OSN pro budování míru ve Středoafrické 

republice (BONUCA), vládě Středoafrické republiky při prosazování právního státu, a to 

i prostřednictvím podpory nezávislého soudnictví a posilování právního systému, v úzké 

spolupráci s agenturami OSN.

EU tyto otázky pravidelně řešila s příslušnými orgány. S ohledem na nadcházející volby do 

zákonodárného sboru konající se v roce 2010 se EU i nadále zapojuje do politického procesu 

zaměřeného na trvalou reformu politického života v Čadu. Navzdory pomalému pokroku byl 

stanoven právní rámec zaručující svobodné a transparentní volby.
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V souvislosti se zlepšujícím se obecně politickým prostředím EU vyzvala orgány uvedené země 

k uplatňování všeobecné politické dohody ze dne 13. srpna 2007 mezi různými politickými 

opozičními stranami a vládou. Po celé hodnocené období se EU aktivně podílela na prosazování 

skutečného politického dialogu a zdůrazňovala, že dohoda znamenala pro ozbrojené skupiny 

příležitost, pokud přestaly usilovat o změnu režimu za použití síly.

EU zdůraznila, že pro uklidnění obyvatel má velký význam zajišťování bezpečnosti, spravedlnosti, 

boje proti beztrestnosti a svobody tisku. EU zopakovala, že důležité jsou správné kroky navazující 

na doporučení vyšetřovací komise ustavené po únorových událostech roku 2008, kdy mimo jiné 

zmizel významný vůdce opozice.

Stabilizace Čadu je nesmírně důležitá rovněž kvůli řešení regionální krize. Důsledky dárfúrské krize 

přispěly ke zhoršení vnitřní krize a nejistoty v Čadu. Napětí mezi etniky a spory mezi Čadem 

a Súdánem kvůli vměšujícím se povstalcům je nutné řešit pomocí regionálního přístupu. EU 

přispívá k mezinárodnímu a regionálnímu úsilí (zejména dohody z Dakaru a z Dohá) zaměřenému 

na trvalé řešení tohoto napětí, které celý region ohrožuje.

Pobřeží slonoviny

V důsledku pomalého provádění opatření uložených Pobřeží slonoviny Radou bezpečnosti OSN 

dne 18. listopadu 2008 EU obnovila a rozšířila omezující opatření, které poprvé uložila v prosinci 

roku 2004 vůči osobám, „které znamenají hrozbu pro mír a proces národního usmíření v Pobřeží 

slonoviny“, nebo které jsou „odpovědné za závažné porušování lidských práv a mezinárodního 

humanitárního práva v Pobřeží slonoviny“. EU provádí v Pobřeží slonoviny celou řadu projektů 

v rámci evropského nástroje pro demokracii a lidská práva. Rovněž během hodnoceného období 

vyslala Komise před prezidentskými volbami očekávanými v polovině roku 2010 do Pobřeží 

slonoviny volební mise sestávající z odborníků.
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Demokratická republika Kongo (DRK)

EU již při několika příležitostech odsoudila porušování lidských práv v Demokratické republice 

Kongo a vyjádřila krajní znepokojení mimo jiné v rámci přímých kontaktů s konžskými státními 

úředníky. Znepokojení se týkalo úrovně sexuálního násilí, jiných ukrutností páchaných na 

civilistech a situace vnitřně vysídlených osob. Vyzvala vládu Demokratické republiky Kongo, aby 

zajistila, že osoby odpovědné za porušování mezinárodního práva včetně lidských práv 

a mezinárodního humanitárního práva se budou bez výjimky za své činy zodpovídat, a zajistila 

včasné prokádrování velitelů a vojáků ozbrojených sil Demokratické republiky Kongo. Kromě toho 

se podle potřeby provádějí demarše ve prospěch obránců lidských práv nebo se vznášejí ve věci 

důležitých otázek námitky k příslušným vnitrostátním orgánům.

EU nadále podporuje řádnou správu věcí veřejných, včetně konsolidace demokracie, právního státu 

a reformy bezpečnostního sektoru.

Mandát mise EUSEC RD Congo má skončit v září 2010 a mandát mise EUPOL RD Congo 

v červnu 2010. EU v současné době jedná o prodloužení těchto mandátů za účelem jejich 

synchronizace a dává tím najevo, že prioritou EU je nadále podporovat reformu armády a policie 

vedle pokračujícího úsilí v oblasti reformy justice a policie.

Mise EUSEC (původně zřízená dne 8. června 2005) poskytuje poradenství a pomoc orgánům DRK, 

které odpovídají za bezpečnost při současném zajištění podpory politikám, které jsou v souladu 

s lidskými právy a mezinárodním humanitárním právem, genderovými aspekty a dětmi postiženými 

ozbrojenými konflikty, demokratickými standardy, zásadami řádné správy věcí veřejných, 

transparentností a dodržováním zásad právního státu. Od listopadu roku 2009 EUSEC RD Congo 

rozšířila svoji oblast zájmu také na podporu úsilí o řešení beztrestnosti v případě trestné činnosti, 

zejména sexuálního násilí a násilí páchaného na základě příslušnosti k pohlaví, a používání 

dětských vojáků. Při plnění své prvořadé poradní úlohy při reformě armády mise EUSEC rovněž 

uskutečňuje projekty v oblastech, jako je rovnost žen a mužů, lidská práva, zdraví a infrastruktura, 

financované či iniciované EU nebo jejími členskými státy, nebo nad nimi vykonává dohled.

V tomto ohledu EUSEC RD Congo rovněž poskytovalo podporu zvláštnímu zástupci EU pro oblast 

afrických Velkých jezer v jeho úsilí o uskutečňování mírových dohod týkajících se provincie Kivu.

Zvláštní zástupce v souladu se svým mandátem prosazoval dodržování lidských práv a právního 

státu a zvláštní pozornost věnoval otázce žen a dětí.
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V návaznosti na dřívější misi EUPOL „Kinshasa“ (která skončila dne 30. června 2007) zahájila EU 

misi EUPOL RD Congo (dne 1. července 2007) na podporu policejního aspektu bezpečnostního 

sektoru i jeho vzájemného vztahu s odvětvím justice. Současný mandát mise EUPOL RD Congo, 

v jejímž rámci byly rozmístěny síly na východě Demokratické republiky Kongo (Goma a Bukavu), 

skončí v červnu roku 2010 Mise EUPOL RD Congo svědčí o odhodlání EU zasazovat se o stabilitu 

a demokracii v uvedené zemi a součástí jejího mandátu je i přispívat k podpoře lidských práv při 

reformě konžské policie. EUPOL má zvláštní kvalifikaci (spolu s misí EUSEC) v otázce rovnosti 

žen a mužů a lidských práv a provádí v této oblasti aktivní koordinaci mezinárodního společenství 

a místních subjektů. V říjnu roku 2009 rozšířila nová společná akce oblast zájmu mise o sexuální 

násilí a beztrestnost, kvůli nimž je situace, zejména na východě země, kritická. Za účelem lepšího 

řešení této kritické situace se plánuje rozmístit v Gomě a Bukavu multidisciplinární týmy zabývající 

se vyšetřováním trestné činnosti včetně boje proti sexuálnímu násilí. Tato oblast pravomoci se však 

bude týkat celého území DRK.

EU bude i nadále podporovat probíhající politické procesy, protože dialog s vládou Demokratické 

republiky Kongo a dalších zemí v daném regionu a uskutečňování přijatých politických 

a bezpečnostních závazků jsou nesmírně důležité pro zmírnění porušování lidských práv a pro 

dosažení trvalého míru. EU jednoznačně podporuje zásadu, podle které musí ti, kdo porušují lidská 

práva civilního obyvatelstva, nést odpovědnost. EU v této souvislosti zopakovala, že plně podporuje 

Mezinárodní soudní dvůr v jeho úsilí, pokud jde o porušování lidských práv v oblasti Velkých jezer 

v minulosti i současnosti a vyzvala vládu DRK, aby se soudním dvorem spolupracovala a zatkla 

a vydala Bosca Ntangandu.
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Eritrea

EU je znepokojena neustálým porušováním závazků v oblasti lidských práv vyplývajících 

z eritrejského a mezinárodního práva a vyzvala vládu Státu Eritrea, aby bezpodmínečně propustila 

všechny politické vězně. V září roku 2008 a v září roku 2009 vydala EU v tomto smyslu 

dvě prohlášení. Upozornila zejména na skupinu „G11“ zahrnující jedenáct vysokých vládních 

úředníků kteří jsou od roku 2001 svévolně zadržováni a jsou jim upírána práva po tom, co otevřeně 

kritizovali prezidenta Isaiase Afwerkiho —jakož i na vězněné novináře a osoby vězněné za své 

politické a náboženské přesvědčení. Během tohoto období proběhl rovněž politický dialog 

o lidských právech podle článku 8 dohody s Cotonou, a to ve dnech 5. března a 19. listopadu 2009 

v Asmaře. EU rovněž podpořila několik projektů zaměřených na prosazování lidských práv, 

zejména pokud jde o přístup k informacím o lidských právech a o práva pracujících.

Etiopie

EU vydala v prosinci roku 2009 prohlášení, v němž etiopskou vládu vyzývá k dodržování 

a prosazování svobody projevu. Tuto reakci vyvolalo trvající mezinárodní znepokojení na základě 

obvinění z obtěžování etiopských médií a jejich zastrašování. EU tyto znepokojivé skutečnosti 

i nadále předkládala při jiných kontaktech s orgány. V lednu roku 2009 vydala EU prohlášení, 

v němž vyjádřila znepokojení nad přijetím etiopského zákona o spolcích a charitativních 

organizacích. EU etiopské orgány vyzvala, aby zajistily, že tento právní předpis nijak neohrozí 

projekty společného zájmu občanské společnosti. Během prováděcí lhůty tohoto zákona EU nadále 

podporovala projekty organizací občanské společnosti v oblasti lidských práv. EU rovněž 

monitoruje dopad antiteroristické legislativy přijaté v roce 2009 na situaci v oblastí lidských práv 

v uvedené zemi. Situace v oblasti lidských práv byla a předložena rovněž v souvislosti s dialogem 

podle článku 8 dohody z Cotonou s Etiopií.
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Gambie

Otázky lidských práv v Gambii, zejména svobody projevu, působily i nadále znepokojení. V období 

od června do srpna roku 2009 prezentovala EU orgánům znepokojení nad uvězněním šesti novinářů 

obviněných z toho, že psali štvavá a pomlouvačná díla. EU vydala s ohledem na těžké tresty, které 

jim byly uloženy, dvě veřejná prohlášení. EU vyjádřila znepokojení nad negativním dopadem těchto 

trestních stíhání na svobodu projevu a připomněla gambijské vládě její závazky vyplývající 

z mezinárodních úmluv. Ačkoli byla novinářům v této věci později udělena milost, zůstává EU 

znepokojena tím, že je vláda schopna použít právního systému proti obráncům lidských práv.

Gambijské orgány však jeví ochotu jednat s EU o znepokojivých otázkách lidských práv v rámci 

politického dialogu podle článku 8 dohody z Cotonou, který začal v roce 2009.

Ghana

V Ghaně byla rozmístěna volební pozorovatelská mise EU, aby sledovala prezidentské volby 

a volby do zákonodárného sboru konané dne 7. prosince 2008. Volební pozorovatelská mise 

sledovala rovněž druhé kolo prezidentských voleb, které se konalo dne 28. prosince 2008. Podle 

této mise EU probíhaly prezidentské volby a volby do zákonodárného sboru v otevřeném ovzduší, 

byly transparentní a konkurenční. Komise rovněž zjistila, že byly obecně splněny klíčové 

mezinárodní a regionální volební standardy a dodrženy základní svobody. Výsledek EU uvítala 

v prohlášení z ledna roku 2009. V říjnu roku 2009 EU vydala prohlášení, v němž vítá, že Ghana 

zmírnila všechny tresty smrti. V souladu s obecnými zásadami týkajícími se násilí vůči ženám 

a dívkám EU rovněž vypracovala strategii zabývající se otázkou domácího násilí a pomáhající 

Ghaně prováděním příslušných právních předpisů, zejména návrhu zákona o domácím násilí.
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Guinea

S cílem reagovat na zhoršující se situaci ohledně demokracie a právního státu v roce 2009 využívala 

EU všech nástrojů, které měla k dispozici, aby vyvinula tlak na juntu, která se dostala k moci po 

státním převratu v prosinci roku 2008. EU pozorně sledovala dění prostřednictvím Mezinárodní 

kontaktní skupiny pro Guineu a monitorovacích misí podle článku 96.

V červenci roku 2009 se EU rozhodla uzavřít s Guinejskou republikou konzultace podle článku 96 

dohody z Cotonou z důvodu porušování demokracie a právního státu.

V říjnu roku 2009 zavedla EU vůči Guinejské republice omezující opatření (cílené sankce, 

zastavení vydávání víz a zmrazení majetku, zbrojní embargo) jako reakci na násilný zásah vůči 

politickým demonstrantům a vážné případy porušování lidských práv ze strany bezpečnostních sil.

Rada EU znovu vyjádřila své znepokojení ve veřejných prohlášeních. Omezující opatření byla 

v prosinci roku 2009 ještě posílena v návaznosti na zprávu vyšetřovací komise OSN, z níž 

vyplynulo, že vůdcové junty měli na svědomí zločiny proti lidskosti.

EU stáhla návrh dohody o rybolovu a pozastavila některé platby.

Guinea-Bissau

V únoru roku 2008 se EU rozhodla zřídit misi SBOP na podporu reformy bezpečnostního sektoru 

v Guineji-Bissau (EU SSR Guinea-Bissau). Tato mise poskytuje poradenství a pomoc při reformě 

vojenského, policejního a soudního odvětví v Guineji-Bissau, aby tak přispěla k vytvoření 

podmínek pro provádění národní strategie v oblasti reformy bezpečnostního sektoru, která se 

obecně považuje za klíčovou pro všeobecný proces reforem v Guineji-Bissau. Mandát této mise byl 

v listopadu roku 2009 prodloužen.
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Byla rozmístěna volební pozorovatelská mise EU, aby sledovala volby do zákonodárného sboru 

konané dne 16. listopadu 2008. Volební pozorovatelská mise zaznamenala vysokou účast voličů, 

kteří mohli svobodně uplatnit volební právo. Vzala na vědomí, že hlasování a počítání bylo na 

úrovni volebních místností dobře provedeno, ale ve více než pěti procentech volebních místností 

sledovaných volební misí EU v nejméně šesti nebo devíti regionech se hlasování zpozdilo kvůli 

problémům s nedostatkem volebních materiálů.

Další volební pozorovatelská mise EU byla rozmístěna, aby sledovala prezidentské volby a volby 

do zákonodárného sboru, které se konaly dne 28. června 2009, a druhé kolo prezidentských voleb 

konané dne 26. července 2009. Navzdory některým nesrovnalostem dospěla pozorovatelská mise 

EU k názoru, že prezidentské volby byly obecně dobře provedeny a byly zorganizovány 

transparentním způsobem. Volební proces opět proběhl v uspokojivém právním rámci, který 

občanům i kandidátům zaručoval možnost požívat svých základních svobod a rozsáhlých 

politických práv. Volební pozorovatelská mise EU navrhla do budoucna řadu zlepšení, zejména 

pokud jde o registraci voličů a volební kampaně.

Keňa

EU vyjádřila hluboké znepokojení nad zprávami o hrozbách adresovaných obráncům lidských práv 

a svědkům povolebního násilí v Keni, jakož i nad zprávami o mimosoudních popravách v Keni, na 

které v únoru 2009 upozornila návštěva a zpráva zvláštního zpravodaje OSN pro mimosoudní 

popravy. V prohlášení z října roku 2009 vyzvala EU vládu, aby postavila před soud všechny, kdo 

nezákonně zabíjeli, včetně členů bezpečnostních sil. EU vyzvala ke zřízení důvěryhodného 

a nezávislého místního zvláštního soudu, zakotveného v ústavě a zaměřeného na beztrestnost 

pachatelů násilných činů v povolebním období. Zdá se nepravděpodobné, že parlament tuto 

možnost znovu zváží; místo toho vyčká procesu před Mezinárodním trestním soudem, v rámci 

něhož, pokud k němu vůbec dojde, bude vyšetřováno pouze několik nejvýše postavených osob, 

které toto násilí podněcovaly a financovaly, zatímco osoby, které jej páchaly, zůstanou na svobodě. 

EU se obává, že promeškání lhůty pro podání zprávy Mezinárodnímu trestnímu soudu v září 

roku 2009 je ze strany Keni součástí soustavného promeškávání předchozích lhůt souvisejících 

s bojem proti beztrestnosti, které byly požadovány vyšetřovacím výborem Waki a ve vlastních 

vyjádřeních vlády. EU uvítala prohlášení keňských orgánů o spolupráci s Mezinárodním trestním 

soudem.
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Libérie

V prohlášení z července roku 2008 EU vyjádřila znepokojení nad liberijským zákonem zavádějícím 

za některé trestné činy znovu trest smrti. EU uvedené orgány naléhavě vyzvala, aby neobnovovaly 

trest smrti za všechny zločiny zrušený roku 2005, a připomněla liberijský závazek nečinit tak na 

základě druhého opčního protokolu Mezinárodního paktu o občanských a politických právech. EU 

liberijskou vládu a parlament vyzvala ke zrušení trestu smrti v zákoně i v praxi. Během 

hodnoceného období se pokračovalo v projektech v rámci evropského nástroje pro demokracii 

a lidská práva (EIDHR).

Madagaskar

Po státním převratu na Madagaskaru, k němuž došlo dne 17. března 2009, EU odsoudila veškeré 

pokusy o uchopení moci nedemokratickými prostředky. V souladu s ustanoveními dohody 

z Cotonou zahájila EU s madagaskarskou vládou dne 6. července 2009 konzultace podle článku 96 

s cílem posoudit situaci a možnosti rychlého návratu k ústavnímu pořádku. Během zahajovacího 

zasedání těchto konzultací se EU nepodařilo zaznamenat z madagaskarské strany žádné uspokojivé 

návrhy.

V roce 2009 se uskutečnila četná jednání vedená mezinárodním společným týmem mediátorů 

s cílem dosáhnout mezi všemi politickými stranami shody. V důsledku toho podepsali čtyři 

madagaskarští představitelé dne 9. srpna 2009 v Maputu chartu o přechodu, jíž se zřizují 

transformační instituce, jež mají řídit návrat k demokracii a během 15 měsíců zorganizovat 

prezidentské volby a volby do zákonodárného sboru. Tato dohoda byla doplněna o dodatečný akt 

podepsaný dne 6. listopadu 2009 v Addis Abebě. Od té doby zůstala situace blokována v tom 

smyslu, že nebyla přijata žádná prováděcí opatření, aby byla obsazena místa v transformačních 

institucích za účelem účinného uskutečnění konsenzuálního a inkluzivního transformačního 

procesu, který podepsaly všechny madagaskarské strany.
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Malawi

EU se významným způsobem zapojila do podpory lidských práv v Malawi prosazováním řádné 

správy věcí veřejných a budováním institucionálních kapacit. Byla rozmístěna volební 

pozorovatelská mise EU, aby sledovala prezidentské volby a volby do zákonodárného sboru, které 

se konaly dne 19. května 2009. Volební pozorovatelská mise EU si všimla všeobecného dodržování 

základních práv a svobody shromažďování, projevu a pohybu, ale zjistila, že při volbách nebyly 

zcela splněny závazky Malawi ohledně mezinárodních a regionálních standardů, zejména kvůli 

nedostatečně rovným podmínkám vedení volební kampaně.

Mauritánie

EU i další mezinárodní aktéři všeobecně odsoudili svržení prezidenta Abdalláhiho a převzetí moci 

generálem Mohamedem Ouldem Abdelem Azízem, k němuž došlo dne 6. srpna 2008. Protože 

uvedený převrat představoval očividné porušení základních prvků uvedených v dohodě 

o partnerství mezi ES a státy AKT, rozhodla se EU zmrazit spolupráci s Mauritánskou islámskou 

republikou a zahájit konzultace podle článku 96 dohody z Cotonou.

V rozhodnutí Rady ze dne 6. dubna 2009 byl vypracován plán umožňující postupné obnovení 

spolupráce na základě provádění konsensuálního řešení za účelem ukončení krize a návratu 

k ústavnímu pořádku včetně transparentních a věrohodných prezidentských voleb. Byla ustavena 

mezinárodní kontaktní skupina, která má Mauritánii pomoci nalézt konsensuální východisko 

z krize. Podstatou konsensuálního řešení byl podpis dakarské dohody různými mauritánskými 

stranami konfliktu a uskutečnění prezidentských voleb dne 18. července 2009. Návrat k ústavnímu 

pořádku umožnil obnovení mezinárodní spolupráce včetně spolupráce s EU.
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Mosambik

EU podporovala lidská práva v Mosambiku různými projekty zaměřenými mimo jiné na svobodu 

tisku, výchovu k občanství a aktivnímu voličství, posilování organizací občanské společnosti zdola, 

podporu místní správy, pracovní práva a podporu slepých lidí. Byla tam rozmístěna volební 

pozorovatelská mise EU, aby sledovala prezidentské volby a volby do zákonodárného sboru a do 

provinciálního shromáždění konané dne 28. října 2009. Tato volební pozorovatelská mise 

v Mosambiku poprvé zaznamenala úspěšný současný průběh trojích voleb. Den voleb byl velmi 

dobře zorganizován a účast ve volbách byla pokojná a klidná. Volební pozorovatelská mise však 

byla svědkem celé řady nesrovnalostí v průběhu zpracování výsledků voleb. Ačkoli výrazně 

neovlivnily výsledky prezidentských a voleb do zákonodárného sboru ani voleb do provinciálního 

shromáždění, představovaly vážnou slabinu celého procesu.

Niger

Mezinárodní společenství intenzivně reagovalo na vývoj v Nigeru v roce 2009, který mnozí 

pozorovatelé charakterizovali jako „ústavní převrat“. EU vydala v červenci roku 2009 

dvě samostatná prohlášení, v nichž odsoudila porušení demokratických hodnot a právního státu 

v Nigeru a varovala před vážnými důsledky, které to může mít pro její spolupráci s uvedenou zemí.

V prosinci roku 2009 EU zahájila s vládou politické konzultace v rámci článku 96 dohody 

z Cotonou. Nové kolo konzultací se má konat v dubnu roku 2010, má se zaměřit mimo jiné i na 

právo na svobodu projevu a na politickou svobodu a vláda tam má potvrdit svůj závazek 

dekriminalizovat trestné činy související s tiskem.

Nigérie

Dne 9. června 2009 se konalo v Praze zasedání ministrů Nigérie a EU, kde se ministři dohodli na 

„Společné cestě kupředu“ založené na dodržování lidských práv, řádné správy věcí veřejných, 

demokratických zásad a právního státu. Toto zasedání mělo napomoci zintenzivnění politického 

dialogu a spolupráce v rámci společného strategického partnerství Afrika–EU. Na žádost nigerijské 

vlády byl zahájen místní dialog o lidských právech v rámci „Společné cesty kupředu“ mezi EU 

a Nigérií, jehož první kolo se konalo dne 9. prosince 2009.
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V červenci roku 2009 vydala EU prohlášení, v němž vyjádřila své znepokojení nad násilím 

a ztrátami na životech v severní Nigérii. V tomto prohlášení byla nigerijská vláda vyzvána, aby při 

použití síly zachovala zdrženlivost a aby při svých snahách o zachování míru a bezpečnosti na svém 

území dodržovala lidská práva.

Rwanda

Během politického dialogu s Rwandou předložila EU několik otázek týkajících se lidských práv, 

včetně otázky uplatňování zákona o ideologii genocidia, vydávání hledaných osob, zákona 

o postoupení případů, zákona o sdělovacích prostředcích a tribunálů gacaca (tradiční lidové soudy 

přizpůsobené k rozhodování ve věci genocidy).Zvláštní zástupce EU pro oblast Velkých jezer 

věnoval během své návštěvy Rwandy v červenci roku 2009 zvláštní pozornost soudní spolupráci 

mezi Rwandou a EU.

Pokud jde o otázky demokracie, byla vyslána volební pozorovatelská mise EU, aby sledovala volby 

do zákonodárného sboru, které se konaly dne 15. září 2008. Tato volební pozorovací mise došla 

k závěru, že volby proběhly pokojně a řádně a že ve srovnání s volbami v roce 2003 došlo ke 

zlepšení, zejména díky tomu, že byla na místní úrovni zaručena svoboda shromažďování 

a sdružování. Mise však uvedla, že by se musely výrazně posílit procesní záruky, transparentnost 

počítání hlasů a proces konsolidace, aby odpovídaly mezinárodním standardům. Politický prostor 

vyhrazený ve Rwandě opozici je obecně velmi těsný a politické strany, které se chtějí v roce 2010 

zúčastnit prezidentských voleb, narážejí na potíže v procesu registrace a jejich vůdcové jsou 

vystaveni zastrašování a tělesnému násilí. EU se chystá poslat do Rwandy na období od června do 

srpna roku 2010 malou průzkumnou volební misi, která by volební proces monitorovala.
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Senegal

Činnost EU v Senegalu týkající se lidských práv se výrazně zaměřovala na podporu přechodného 

soudnictví. EU zejména dále naléhavě vyzývala tamní orgány, aby vykonaly mandát Africké unie 

z roku 2006 a stíhaly bývalého čadského diktátora Hissena Habrého, který je obviněn ze spáchání 

zločinů proti lidskosti a od svého svržení žije v Senegalu. Na žádost senegalské vlády byl 

ve spolupráci s Africkou unií rozmístěn tým odborníků, kteří pomáhají s přípravami soudního 

řízení. EU senegalské vládě rovněž vydala demarše ohledně Mezinárodního trestního soudu (výkon 

zatýkacích rozkazů) a diskriminace na základě sexuální orientace. EU vládě navrhla podklady pro 

formální politický dialog podle článku 8 dohody z Cotonou, ale dosud se žádná zasedání 

neuskutečnila.

Sierra Leone

Zástupci EU se aktivně podíleli na dvoustranných rozhovorech uspořádaných poté, co v březnu 

roku 2009 vypuklo násilí mezi stoupenci politických stran včetně rabování a vypalování, násilí vůči 

ženám (včetně údajného znásilňování) a nepokojů. V souvisejícím komuniké byly obsaženy 

závazky, že se bude toto násilí rázně vyšetřovat, že budou dodržovány demokratické standardy 

a bude se podporovat svoboda projevu, právní stát, právo na pokojnou demonstraci a nestrannost 

klíčových orgánů.

EU nadále poskytovala v rámci evropského nástroje pro demokracii a lidská práva podporu 

cílenému programu Zvláštního soudu pro Sierru Leone. Finanční pomoci se dostalo rovněž projektu 

uvedeného zvláštního soudu zaměřenému na navazování kontaktů s justicí a budování kapacit, 

jehož cílem je informovat o významu práce soudu a o jeho širších cílech, pokud jde o prosazování 

právního státu, mezinárodního humanitárního práva a lidských práv v Sierře Leone a v tamním 

subregionu. V létě roku 2008 byla rovněž z nástroje stability poskytnuta neodkladná pomoc na 

pokrytí provozních nákladu zvláštního soudu, aby bylo zaručeno, že nedojde k přerušení jeho 

soudních aktivit.
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Somálsko

V průběhu hodnoceného období EU vyjádřila znepokojení nad zhoršením situace v oblasti lidských 

práv v Somálsku včetně oblastí pod kontrolou přechodné federální vlády, k němuž došlo v důsledku 

trvajícího konfliktu. V závěrech Rady z července roku 2009 EU vyjádřila hluboké znepokojení nad 

porušováním lidských práv a mezinárodního humanitárního práva v tomto směru. EU vyjádřila 

zděšení nad neslýchaným porušováním lidských práv včetně kamenování a poprav, k němuž 

dochází v oblastech, jež jsou pod kontrolou ozbrojené opozice. V prohlášení z listopadu roku 2009 

odsoudila EU popravy kamenováním v oblastech země kontrolovaných milicí al-Šabab a vyzvala 

příslušné strany k tomu, aby od této praktiky ustoupily a dodržovaly lidská práva a mezinárodní 

humanitární právo.

EU podpořila obránce lidských práv v Somálsku a je připravena pomoci se zavedením mechanismu 

pro vyšetřování porušování lidských práv všemi stranami. EU je rovněž připravena zvýšit svou 

podporu Somálska, zejména pokud jde o budování kapacit v rámci veřejných institucí a služeb, což 

by mělo pozitivní dopad na situaci v oblasti lidských práv.

EU od 8. prosince 2008 prováděla EU svou první námořní operaci NAVFOR ATALANTA s cílem 

pomoci odvrátit, předcházet a potlačovat pirátství a ozbrojené loupeže u somálského pobřeží. Tato 

operace se rozběhla na podporu rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1814, 1816, 1838 a 1846, které 

byly přijaty v roce 2008. Cílem uvedené operace EU je přispívat k ochraně plavidel, která vozí 

v rámci Světového potravinového programu potravinovou pomoc vysídleným osobám v Somálsku, 

a k ochraně ohrožených lodí plavících se v Adenském zálivu a poblíž somálského pobřeží.
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Jihoafrická republika

EU a Jihoafrická republika spojily v roce 2008 síly na půdě OSN, pokud jde o rezoluce prohlašující 

za nezákonné sexuální násilí páchané při konfliktech a vyzývající k lepší ochraně civilního 

obyvatelstva. V září roku 2009 se konal v Kleinmondu druhý summit Jihoafrická republika–EU, na 

němž obě strany potvrdily svůj závazek vytvořit strategické partnerství založené na společných 

hodnotách včetně lidských práv, demokracie a právního státu a ujistily se vzájemně o tom, že chtějí 

v oblasti lidských práv spolupracovat na mezinárodních fórech. V prosinci roku 2009 EU 

uspořádala s Jihoafrickou republikou neformální místní jednání o problematice lidských práv, 

v němž se obě strany zaměřily na mezinárodní otázky.

Během hodnoceného období Komise rovněž vyslala do Jihoafrické republiky před volbami do 

národního a provinciálního shromáždění konanými dne 22. dubna 2009 volební misi sestávající 

z odborníků. V roce 2009 začal nový program EU na podporu jihoafrické legislativy

(15 milionů EUR). Tento program se zaměřuje na další zlepšování účinnosti vnitrostátní 

a provinciální legislativy a pomáhá posílit dozorčí úlohu parlamentu.

Súdán

V různých částech Súdánu nadále dochází k porušování lidských práv a závažným represím vůči 

obráncům lidských práv. Zvláštním důvodem ke znepokojení je pokračující používání trestu smrti, 

včetně rozsudků proti nezletilým osobám. EU vybídla vládu Súdánu, aby i nadále pracovala na 

vytvoření příznivého prostředí v období před celostátními volbami konajícími se v dubnu 

roku 2010. EU naléhavě vyzvala súdánské orgány, aby odstranily omezení svobody projevu 

a dalších politických svobod, jako je svoboda shromažďování a sdružování. EU dále naléhavě 

vyzvala vládu Súdánu, aby postavila před soud osoby odpovědné za případy únosů, znásilnění či 

sexuálního otroctví a jiných porušení lidských práv.

EU znovu potvrdila, že provádění souhrnné mírové dohody má strategický význam, a znovu 

zdůraznila své přesvědčení, že Národní kongresová strana a Súdánské lidové osvobozenecké hnutí, 

které uvedenou dohodu podepsaly, musí dostát společné odpovědnosti a dosáhnout dalšího pokroku 

na cestě k mírovému a demokratickému Súdánu.
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Hodnocené období se vyznačovalo postupy Mezinárodního trestního soudu, jež vedly v březnu 

roku 2009 k vystavení zatýkacího rozkazu proti prezidentovi al-Bašírovi. Po rozhodnutí 

Mezinárodního trestního soudu vydala EU prohlášení, v němž potvrdila, že plně podporuje 

a respektuje Mezinárodní trestní soud a jeho klíčovou úlohu při prosazování mezinárodní 

spravedlnosti. Zhoršování humanitární situace, kterou vyvolalo rovněž vyhoštění řady organizací 

poskytujících humanitární pomoc, představovalo pro mezinárodní společenství velkou výzvu. EU 

vyzvala vládu, místní orgány a povstalecká hnutí v Dárfúru, aby umožnily přístup humanitární 

pomoci a dodržovaly mezinárodní humanitární právo a humanitární zásady.

EU ostře odsoudila pokračující násilí proti civilnímu obyvatelstvu a poskytovatelům humanitární 

pomoci včetně únosu humanitárních pracovníků v Dárfúru a pravidelného přepadání sil mise 

UNAMID. Zdůraznila, že je naprosto nepřijatelná beztrestnost za vážné mezinárodní zločiny, 

a znovu vyjádřila podporu Mezinárodnímu trestnímu soudu. EU uvedenou vládu při různých 

příležitostech znovu vyzývala, aby s Mezinárodním trestním soudem v souladu se závazky 

vyplývajícími z mezinárodního práva plně spolupracovala.

Během celého uvedeného období EU prostřednictvím svého zvláštního zástupce a místních 

vedoucích misí pokračovala v dialogu se súdánskými orgány, nevládními organizacemi, občanskou 

společností a jednotlivými aktivisty na téma lidských práv. Paralelní dialogy a konzultace se 

uskutečnily s mezinárodním společenstvím včetně kanceláří pro lidská práva mise UNMIS 

a UNAMID a agentur OSN pověřených ochranou a lidskými právy. Na půdě OSN EU podporovala 

prodloužení mandátu nezávislého odborníka pro oblast lidských práv v Súdánu.

EU neustále zdůrazňovala, že je nutné ozbrojení, demobilizace a znovuzačlenění ozbrojených 

skupin, a vyzvala strany souhrnné mírové dohody, aby posílily kapacitu a integritu společných 

integrovaných jednotek s cílem zlepšit bezpečnostní situaci v postižených oblastech. To je nutné 

zejména pro zlepšení právního státu, přístupu k humanitární pomoci a práva na dobrovolný návrat.
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V Dárfúru EU podporovala mezinárodní snahy o dosažení konkrétních výsledků v rámci mírového 

procesu z Dohá, zprostředkované společně AU a OSN. EU zejména naléhavě vyzvala vládu 

a povstalecká hnutí v Dárfúru, aby se vážně zapojily do mírových rozhovorů, a zdůraznila, že je 

nutné zajistit občanské společnosti v Dárfúru příležitost přispět k řešení konfliktu a k usmíření.

Togo

Po celé hodnocené období EU v Togu velmi pozorně sledovala oddělení pravomocí, občanské 

svobody a právo na obhajobu. V daném období se uskutečnily různé projekty v rámci evropského 

nástroje pro demokracii a lidská práva. V červenci roku 2009 vydala EU prohlášení, v němž vítá 

jednomyslné rozhodnutí Národního shromáždění v Togu zrušit trest smrti za veškeré trestné činy 

a převést již vynesené rozsudky smrti na doživotní tresty odnětí svobody.

Uganda

V závěrech o oblasti Velkých jezer z října roku 2009 Rada vyzvala ugandskou vládu, aby pomocí 

demokratických institucí vyřešila politické spory, a naléhavě uvedenou vládu vyzvala, aby zajistila 

rovné podmínky během příprav na všeobecné volby, které se uskuteční v roce 2011, a aby zajistila, 

že tyto volby budou svobodné, spravedlivé a transparentní. Ke konci roku 2009 vyjádřila EU 

znepokojení nad jednáním o ugandském návrhu zákona proti homosexualitě. Zástupci EU 

soustředili své úsilí, aby ugandským orgánům připomněli jejich mezinárodní závazky, a to včetně 

závazků představujících podstatné prvky dohody z Cotonou.
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Zimbabwe

V lednu roku 2009 EU obnovila „vhodná opatření“ podle článku 96 dohody z Cotonou 

a prodloužila „omezující opatření“ proti vedoucím osobnostem odpovědným za vládní krizi 

v Zimbabwe a porušování lidských práv. Tato 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. Tato opatření nepoškozují řadové 

obyvatele Zimbabwe ani nebrání hospodářskému rozvoji této země. Opatření podporují Jihoafrické 

společenství pro rozvoj a reformní síly v Zimbabwe tím, že vyvíjí nátlak na zastánce tvrdé linie, aby 

přistoupili k reformám. EU jasně vyjádřila připravenost svá opatření přizpůsobit v reakci na 

případné další reformy.

Při přijímání těchto opatření EU vzala na vědomí, že se situace v Zimbabwe velice zhoršila 

a naléhavě vyzvala všechny strany, aby dodržovaly všeobecnou politickou dohodu. EU rovněž 

odsoudila stávající porušování lidských práv, zejména únosy a zadržování obránců lidských práv. 

EU dále vyjádřila své znepokojení v souvislosti se zprávami, že byla přijata neopodstatněná právní 

opatření proti poslancům parlamentu. EU vyzvala vládu, aby uskutečnila reformu médií, zajistila, 

aby všechny státní orgány dodržovaly svobodu shromažďování a projevu, a aby skoncovala se 

všemi druhy mučení a držení ve vazbě bez možnosti styku s okolím.

EU uvítala novou vládu národní jednoty ustavenou v únoru na základě všeobecné politické dohody 

uzavřené v září roku 2008, kterou zprostředkovalo Jihoafrické rozvojové společenství. V červnu 

roku 2009 se premiér Tsvangirai zúčastnil ministerského zasedání v Bruselu, na němž byl dohodnut 

rámec politického dialogu s vládou podle článku 8 dohody z Cotonou. Tehdy dohodnutý přístup 

počítal s tím, že zimbabwská vláda předloží plán, v němž stanoví kroky, které podnikne směrem 

k provádění všeobecné politické dohody, a že EU předloží plán postupného opětovného navázání 

spolupráce s cílem normalizovat vztahy mezi EU a Zimbabwe. V září roku 2009 navštívila 

Zimbabwe delegace ministrů EU, aby se setkala s představiteli všech tří stran. Při této příležitosti 

byl znovu zdůrazněn význam trvalého dialogu.
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Od začátku působení vlády národní jednoty EU nadále pozorně sledovala situaci v oblasti lidských 

práv v Zimbabwe. EU vyzvala k brzkému propuštění uvězněných členů občanské společnosti 

(Zimbabwského kongresu odborových svazů) a k zastavení veškerého násilí a ponižování ze strany 

státních orgánů. Poté, co byl odmítnut vstup zvláštnímu zpravodaji OSN pro mučení, byla navíc 

provedena místní demarše. Zimbabwe bylo rovněž zvoleno, aby se stalo součástí iniciativy EU na 

posílení místního uskutečňování obecných zásad EU týkajících se mučení. Vedoucí mise EU 

v Harare byli požádáni, aby o tomto uskutečňování podali v červnu roku 2010 zprávu.

EU financuje v Zimbabwe celou řadu aktivit, aby vytvořila a udržela otevřené politické prostředí, 

v němž budou dodržována lidská práva a svobody, a aby země pokročila na cestě k věrohodným 

volbám. EU finalizovala krátkodobou strategii na financování reforem obsažených ve všeobecné 

politické dohodě, zejména ústavních a volebních procesů a procesů usmíření. V roce 2009 činila 

pomoc EU celkem 274 milionů EUR a EU je i nadále připravena se zapojit do věcného dialogu se 

Zimbabwe.

6.5. Blízký východ a Arabský poloostrov

Írán

Dialog o lidských právech EU–Írán se v průběhu let 2008 a 2009 nekonal a íránské orgány se 

vyhýbaly jakékoli výměně názorů s EU o lidských právech. EU byla nadále odhodlána dialog 

obnovit za podmínky, že Írán potvrdí svou ochotu vážně se zapojit. Dialog o lidských právech je

pozastaven od prosince roku 2006, kdy Írán zrušil páté kolo dialogu.

V Íránu došlo k nejvážnějšímu zhoršení situace lidských práv od roku 1979 zvláště po 

prezidentských volbách konaných dne 12. června 2009. Vážné porušování lidských práv 

pokračovalo a v žádné z otázek, které jsou pro EU důležité, nedošlo k pokroku.
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EU Írán v průběhu roku 2009 vyzývala, aby dodržoval své závazky v oblasti lidských práv. To bylo 

sděleno během přímých kontaktů s íránskými orgány v Teheránu, jakož i s íránskými představiteli 

v hlavních městech států EU. Evropská Rada a Rada Evropské unie vyjádřily hluboké znepokojení 

nad trvalým porušováním závazků v oblasti lidských práv ze strany Íránu. Na zasedání Evropské 

rady dne 11. prosince 2009 představitelé evropských států znovu vyjádřili své vážné znepokojení 

nad pokračujícím porušováním lidských práv v Íránu a připomněli Íránu jeho mezinárodní závazky.

EU vydala několik prohlášení k otázce lidských práv v Íránu, mimo jiné i k masovým popravám, 

kamenování a k porušování svobody náboženského vyznání.

Zvláštní znepokojení vyvolal způsob jednání íránských orgánů v reakci na nepokoje po 

prezidentských volbách konaných dne 12. června. Po celé zemi byly po volbách svévolně uvězněny 

nejméně 4000 lidí, přičemž téměř 100 osob bylo vězněno ještě na konci roku 2009. Zatýkání bylo 

často spojeno s brutálním násilím. Asi 40 lidí bylo údajně zabito během masových demonstrací, na 

nichž demonstranti zpochybňovali legitimitu volebního procesu a výsledky voleb. EU byla vážně 

znepokojena masovými soudními procesy po volbách, kdy bylo asi 150 osob obviněno ze zločinů 

proti národní bezpečnosti. V souvislosti s těmito procesy bylo hlášeno mučení a špatné zacházení.

EU vyjádřila znepokojení nad rozsudky vydanými během masových soudních procesů, v nichž 

nebyly stíhané osoby informovány o svých proviněních a neměly přístup k nezávislému právnímu 

poradenství. Ve výše uvedených případech nebyly dodržovány mezinárodní standardy, k jejichž 

dodržování se Írán zavázal, a v mnoha případech byly rovněž hrubě porušovány íránské ústavní 

a právní předpisy. EU rovněž znepokojilo pět rozsudků smrti vynesených v uvedených masových 

soudních procesech, které se nejméně ve čtyřech případech týkaly osob, u nichž se ukázalo, že byly 

uvězněny před červnovými volbami.

EU používání trestu smrti odsoudila jako porušení mezinárodních minimálních standardů včetně,

jeho používání pro politické trestné činy. EU nadále vyzývala íránské orgány, aby trest smrti zrušily 

a do té doby vyhlásily moratorium na popravy. Počet poprav, o nichž existují informace, v roce 

2009 stoupl (368 poprav) ve srovnání s celkovým počtem 318 poprav v předchozím roce.
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EU vyjádřila politování nad porušováním svobody projevu a svobody tisku – domácího 

i mezinárodního – v souvislosti s událostmi po volbách. Dále omezeno bylo využívání forem 

sdělovacích prostředků. Jako prostředku zabraňujícího svobodné výměně názorů a informací se 

používalo dočasného zastavení a zpomalení internetu a mobilních telefonů. Noviny byly uzavřeny, 

redaktoři uvězněni nebo vyslýchání a zahraniční novináři měli zakázáno opustit své kanceláře 

a informovat o probíhajících událostech přímo na místě. Většina internetových stránek opozice byla 

uzavřena.

Politická opozice nadále čelila útlaku. Působení bývalých kandinátů na úřad prezidenta Mehdiho 

Karroubiho a Mir Hosseina Moussaviho bylo citelně omezeno. Držitelce Nobelovy ceny 

a obhájkyni lidských práv Shirin Ebadiové byla její Nobelova cena a univerzitní diplom dočasně 

zabaveny z bezpečnostní bankovní schránky v Teheránu a činnost její organizace pro lidská práva 

v Íránu byla zastavena.

Irák

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 právního státu a podpory kultury dodržování lidských práv a podporuje 

model demokratického režimu, který překonává rozpory a přispívá k naplňování iráckých závazků 

v oblasti právního státu a lidských práv. Prostřednictvím své Integrované mise na podporu právního 

státu v Iráku (EUJUST LEX) EU pokračovala v poskytování odborné přípravy v členských státech 

EU pro irácké úředníky, včetně odborné přípravy v oblasti dodržování lidských práv. Součástí 

tohoto programu jsou pracovní zkušenosti pro irácké důstojníky v členských státech. Od roku 2008 

EU na žádost Iráku rovněž poskytuje v této zemi odbornou přípravu určenou vyšším úředníkům 

v irácké policii, soudnictví a vězeňské službě. EU se rovněž prostřednictvím dalších projektů podílí 

na podpoře právního státu a lidských práv, kromě jiného podporou uprchlíků a vnitřně vysídlených 

osob.
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EU využila politický dialog s Irákem 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 své zklamání nad obnovením trestu smrti v Iráku v květnu roku 2009 a opakovaně od té 

doby vyzývá k jeho zrušení, naposledy ve svém prohlášení ze dne 11. listopadu 2009, v němž EU 

vyjádřila své hluboké znepokojení nad situací v oblasti lidských práv v Iráku a odsoudila opětovné 

zahájení poprav v Iráku. Nový základ pro vzájemné vztahy vznikl dokončením jednání o dohodě 

o partnerství a spolupráci v listopadu roku 2009. Dohoda obsahuje i doložku o lidských právech 

a stanoví rámec pro spolupráci v otázkách lidských práv a pro řešení různých otázek, včetně 

právního státu.

EU vyjádřila znepokojení nad situací v oblasti lidských práv v této zemi s ohledem na řadu otázek. 

EU odsoudila opětovné zavedení trestu smrti v roce 2009 a vyjádřila své znepokojení nad absencí 

spravedlivých soudních procesů, jakož i ve vztahu k věrohodným tvrzením, že doznání jsou 

vynucována mučením. EU zdůraznila nutnost posílit struktury správy věcí veřejných, aby bylo 

možné obyvatelstvo ochránit před porušováním lidských práv, a byla znepokojena obtížemi, s nimiž 

se irácké orgány setkávají při předcházení případům brutálního a svévolného násilí namířeného 

proti zranitelným skupinám irácké společnosti, jako jsou smrtící útoky proti národnostním 

menšinám a homosexuálům, jakož i násilí páchané na dětech. Situace obránců lidských práv, 

novinářů a odborářů v Iráku je pro EU i nadále předmětem znepokojení.

V průběhu období, kterého se tato zpráva týká, EU vyslala do Iráku odborné volební mise 

v souvislosti s volbami do provinčních rad (31. ledna 2009) a s parlamentními a prezidentskými 

volbami v oblasti Kurdistánu (25. července 2009).

Saúdská Arábie

Ve svých vztazích se Saudskou Arábií se EU i nadále zabývala otázkou lidských práv. Přetrvává 

vážné znepokojení ohledně situace v oblasti lidských práv v Saúdské Arábii, a to jak pokud jde 

konkrétní případy, tak i pokud jde o otázky veřejného zájmu, jako je trest smrti, postavení žen 

a svoboda tisku. EU na své znepokojení saúdské orgány nadále upozorňovala, a to jak na 

dvoustranné úrovni, tak i na zasedání Rady pro spolupráci v Perském zálivu a prostřednictvím 

prohlášení.
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Poslední demarše EU se konala v listopadu roku 2009 v Rijádu. EU vyzvala Saudskou Arábii, aby 

stáhla své výhrady vůči Úmluvě o právech dítěte tak, aby se věk 18 let stal věkem zletilosti 

v občanských i trestních věcech. EU rovněž vybídlo vládu, aby okamžitě pozastavila výkon všech 

rozsudků k trestu smrti vynesených vůči osobám za trestné činy spáchané před dosažením věku

18 let a aby přijala patřičná opatření na jejich přeměnu v tresty odpovídající mezinárodním 

standardům.

Pokud je trest smrti v Saudské Arábii stále používán, EU i nadále zastávala názor, že by tento trest 

měl být používán pouze v případě nejzávažnějších trestných činů. EU vybízela Saudskou Arábii, 

aby zrušila praxi veřejných poprav a jiných poprav prováděných bez ohledu na mezinárodně 

uznávané záruky. Poprava cizích státních příslušníků byla další námětem, který evropská strana 

často vznášela. Poslední prohlášení EU k popravě tří cizích státních příslušníků v Saudské Arábii 

bylo vydáno dne 9. listopadu 2009.

Další otázkou vznesenou EU byla pokračující praxe zasnoubení a uzavírání manželství v dětském 

věku.

Jemen

Jemen prokázal v zásadě značnou odhodlanost řídit se mezinárodními nástroji v oblasti lidských 

práv, ale provádění bylo i nadále neuspokojivé. Předmětem zvláštního znepokojení je situace žen 

a marginalizovaných sociálních skupin, soudnictví a právní stát, nezákonné zadržování 

bezpečnostními agenturami a porušování svobody projevu.

EU uznává dosud vynaložené úsilí a zdůrazňuje odpovědnost vlády Jemenu za ochranu míru 

a bezpečnosti všech občanů žijících na území této země. EU je tudíž znepokojena zhoršením 

humanitární situace v oblasti Sa’dah v severním Jemenu. Konflikt způsobuje rostoucí počet obětí 

mezi civilisty a vnitřně vysídlených osob, jejichž počet podle dostupných zpráv dosáhl 250 000.
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EU uvítala příměří v oblasti Sa’dah. EU má za to, že krize není možné vyřešit vojenským 

způsobem, a vyzývá vládu Jemenu, aby zahájila proces jednání se všemi stranami. V tomto ohledu 

EU trvala na povinnosti všech stran konfliktu dodržovat lidská práva a mezinárodní humanitární 

právo. Zejména připomněla, že je třeba přijmout veškerá opatření nezbytná k ochraně civilního 

obyvatelstva, aby se toto obyvatelstvo, které si přeje uniknout konfliktu, mohlo dostat do 

bezpečných oblastí, aby se OSN a nevládním organizacím usnadnil přístup do oblastí, v nichž se 

shromažďují vnitřně vysídlené osoby, a aby se neprodleně umožnil přístup naléhavé zdravotnické 

a humanitární pomoci k těmto osobám.

EU očekává, že vládnoucí strana s opozicí dosáhnou konsenzu ohledně uspořádání voleb 

v roce 2011. EU vyzvala všechny politické strany, aby plnily své dohody tím, že stanoví nezbytná 

opatření, která posílením úlohy parlamentu a parlamentních skupin povedou ke zlepšení volebního 

systému a prohloubení demokracie. V této souvislosti vyzvala EU všechny politické strany, aby 

pečlivě zvážily doporučení volební pozorovatelské mise EU, zejména pokud jde o volební zákon.

EU vyjádřila znepokojení nad rostoucím omezováním svobody sdělovacích prostředků v Jemenu 

v návaznosti na informace o událostech v jižní části země. EU vyzvala vládu, aby zajistila svobodu 

médií a přístup k informacím jakožto základní práva. 

6.6 Asie a Oceánie

Afghánistán

Afghánistán sice od pádu Talibánu dosáhl určitého významného pokroku, avšak i nadále čelí 

závažným výzvám: přechodné soudní řízení pro případy porušení lidských práv, k nimž došlo před 

pádem Talibánu, práva žen, práva dětí (Afghánistán je prioritní zemí pro uplatňování pokynů EU 

týkajícících se dětí a ozbrojených konfliktů), nespolehlivý systém soudnictví, trest smrti, svévolné 

zadržování osob, svoboda projevu, obránci lidských práv, beztrestnost a civilní oběti konfliktu.
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V roce 2009 EU vyjádřila výslovné znepokojení o nesouladu navrhovaného nového zákona 

o „osobním postavení šíitů“ s ústavními a mezinárodními závazky Afghánistánu. EU plně uznalo 

svrchovanost legislativního procesu Islámské republiky Afghánistán a skutečnost, že článek 131 

afghánské ústavy stanoví možnost vytvoření zvláštního zákona pro šíitské společenství, pokud jde 

o osobní záležitosti. EU uvítala změny v ustanoveních zákona o „osobních záležitostech osob 

podléhajících šíitskému právu“, je však i nadále znepokojena některými články tohoto zákona, které 

jsou v rozporu se závazky Islámské republiky Afghánistánu podle Mezinárodního paktu 

o občanských a politických právech, Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen a Úmluvy 

o právech dítěte. EU byla však vzala s potěšením na vědomí, že v úředním věstníku ze dne 

7. října 2009 byl uveřejněn zákon o odstranění násilí páchaného na ženách. Jedná se o vítaný krok 

na cestě k posílení práv žen v Afghánistánu.

V souladu s pokyny EU týkajícími se násilí páchaného na ženách a boje proti všem formám 

diskriminace žen, EU i nadále vybízelo vládu Afghánistánu, aby dodržovala své mezinárodní 

závazky v oblasti lidských práv. Účelem bylo zajistit dodržování lidských práv všech afghánských 

občanů, včetně žen a dětí. EU kromě toho vybídla k vytvoření akčního plánu na provádění 

doporučení rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1325 a 1820 o ženách, bezpečnosti a míru. To byla 

hlavní sdělení obsažená v řadě demarší určených afghánské vládě.

EU byla i nadále klíčovým dárcem v oblasti lidských práv v Afghánistánu. Program rekonstrukce 

spravovaný Evropskou komisí i nadále pokračoval tak, že bude možné splnit závazek poskytnout 

v období let 2007 až 2010 finanční prostředky na rekonstrukci ve výši 700 milionů EUR. Zahrnuje 

významnou složku určenou pro oblast lidských práv / občanské společnosti, včetně podpory 

sociální ochrany pro nejzranitelnější vrstvy obyvatelstva (21 milionů EUR).

EU kromě toho podporuje dodržování lidských práv prostřednictvím Evropského nástroje pro 

demokracii a lidská práva. Projekty financované prostřednictvím programu podpory pro 

Afghánistán od roku 2007 zahrnovaly například podporu transparentnosti a odpovědnosti vlády, 

zvyšování povědomí o lidských právech a odbornou přípravu v oblasti lidských práv.
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Podpora afghánských organizací občanské společnosti a nevládních organizací je rovněž 

prosazována prostřednictvím tematického programu „Nestátní subjekty v oblasti rozvoje“. Výzva 

k předkládání návrhů byla vydána v únoru 2009. Jedná se o program zaměřený na subjekty, jehož 

cílem je posílení kapacit organizací občanské společnosti jako předpoklad pro spravedlivější, 

otevřenější a demokratičtější společnost prostřednictvím podpory jejich „vlastních iniciativ“.

Jedním z konkrétních cílů této výzvy k předkládání návrhů bylo přispět k úsilí o dosažení míru 

a usmíření prostřednictvím mediace, odpovědnosti a podpory lidských práv, při uznání významu 

dialogu na úrovni jednotlivých společenství.

Byla vyslána volební pozorovatelská mise EU, aby sledovala prezidentské volby a volby do 

provinčních rad, které se konaly dne 20. srpna 2009. Volební pozorovatelská mise dospěla k závěru, 

že volby, které byly prvními volbami konanými pod afghánským vedením za několik desítek let, 

byly poznamenány zhoršujícími se bezpečnostními podmínkami, což nevyhnutelně ovlivnilo průběh 

voleb, navzdory veškerému úsilí afghánských orgánů, zejména nezávislé volební komise. Výzvu 

Talibánu k bojkotování voleb doprovázel rostoucí počet útoků, které způsobily zranění i úmrtí 

civilistů, a proto skutečnost, že se volby vůbec konaly, byla sama o sobě pozoruhodným úspěchem.

Den voleb byl poznamenán řadou případů násilí, včetně raketových útoků a explozí zaměřených na 

volební střediska a vládní zařízení po celé zemi. Volební pozorovatelská mise navíc shledala, že na 

úrovni jednotlivých volebních místností docházelo k rozsáhlým manipulacím s volebními urnami 

a že navzdory právním ustanovením o opatřeních na zjišťování a snižování podvodů vypracovaným 

nezávislou volební komisí, bylo na sčítacím středisku přijato několik set tisíc podvodně 

odevzdaných volebních lístků, které byly zahrnuty do předběžných oficiálních výsledků.

Bangladéš

Po dvou letech vojensky podporované prozatímní správy technokratické „úřednické vlády“ byl 

v prosinci roku 2008 zcela zrušen výjimečný stav. K pozorování parlamentních voleb, které se 

konaly dne 29. prosince a v nichž zvítězila strana Awami League, byla vyslána volební 

pozorovatelská mise EU. Volební pozorovatelská mise shledala, že volby byly profesionální, 

transparetní a věrohodné a představovaly důležitý krok směrem k opětovnému nastolení 

demokratického zřízení v zemi.
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Hlavní výzvou pro novou vládu bylo i nadále provádění smluv a úmluv v oblasti lidských práv za 

účelem dalšího zlepšení standardů. To zahrnovalo rovněž začlenění klíčových reforem zavedených 

prozatímní vládou, jako je zřízení národní komise pro lidská práva a posílení protikorupční komise.

Delegace vedoucích představitelů EU navštívila Bangladéš ve dnech 7. až 9. června 2009. Jednalo 

se o třetí takovouto návštěvu země a první na úrovni náměstků ministrů. Delegace zdůraznila 

význam silných a vládních orgánů, zejména národní komise pro lidská práva a protikorupční 

komise. Rovněž vyzvala k opatřením zaměřeným na řešení dlouhotrvajících problémů v oblasti 

lidských práv, zejména mimosoudní popravy a mučení páchané bezpečnostními silami. Delegace 

vyjádřila silné znepokojení nad četnými úmrtími vojáků BDR (vojáků nebo členů vojenského 

útvaru Bangladesh Rifles obviněných ze vzpoury), k nimž došlo ve vazbě, ) a naléhavě požadovala, 

aby všechna tato úmrtí byla řádně vyšetřena a osoby nesoucí odpovědnost potrestány.

V návaznosti na tuto návštěvu navštívila Bangladéš ve dnech 11. až 15. října 2009 rovněž delegace 

velvyslanců pro lidská práva ze tří členských zemí EU.

Barma/Myanmar

EU je i nadále odhodlána navázat přímá jednání o své agendě v oblasti lidských práv, navzdory 

obrovským potížím, které s tím souvisí. Zprávy Tomáse Ojea Quaintany, zvláštního zpravodaje 

OSN pro lidská práva v Myanmaru, poukázaly na hrubé a systematické porušování základních 

svobod v zemi. EU soustavně usilovala o prodloužení jeho mandátu. EU se rovněž zasadila o přijetí 

rezolucí na zasedáních Rady OSN pro lidská práva konaných v březnu a září roku 2009 a na 

zasedání Třetího výboru Valného shromáždění OSN v říjnu roku 2009, které odsoudily pokračující 

porušování lidských práv a diskriminaci etnických skupin.
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Vojenská vláda nereagovala na opakované výzvy mezinárodního společenství pod vedením OSN 

k osvobození všech politických vězňů, včetně Aun Schan Su Ťij. Podle většiny odhadů se počet 

politických vězňů zvýšil v průběhu předmětného období na více než 2 100. Pokračovaly 

vyčerpávající konflikty s řadou etnických menšin jak na hranici s Čínou, tak na hranici s Thajskem, 

které měly za následek vážné případy porušování lidských práv a utrpení místního obyvatelstva.

Zvýšil se nátlak na etnickou menšinu Rohingya s cílem donutit její příslušníky, aby zemi opustili.

Pokračovalo rovněž zhoršování socioekonomických podmínek. Přestože podle odhadů žije

80 % obyvatelstva na venkově, přetrvávají vážné problémy v zemědělství a produkci potravin.

V této souvislost EU vyvíjí aktivní politiku s cílem situaci řešit a přimět vládu, aby vyšetřila 

případy porušování lidských práv a zajistila, aby za ně pachatelé nesli odpovědnost. EU i nadále 

systematicky upozorňovala na otázku Burmy/Myanmaru na všech příslušných fórech, a to jak 

mnohostranných (OSN, ASEAN, ARF, atd.), tak i dvoustranných (jednání v rámci politického 

dialogu na nejvyšší úrovni se všemi hlavními aktéry (Čína, Indie, členské země organizace ASEAN, 

Kanada, Austrálie, Spojené státy, atd.)). Zvláštní vyslanec EU Piero Fassino, který byl jmenován 

v roce 2007, pokračoval v jednáních s partnery EU za účelem vypracování společného přístupu 

vedoucího ke zlepšení situace v oblasti lidských práv.

EU učinila opakovaná prohlášení odsuzující porušování lidských práv v Barmě/Myanmaru 

a zpřísnila omezující opatření v souvislosti s vynesením rozsudku nad Aun Schan Su Ťij v srpnu 

roku 2009. Souběžně s tím EU vybídla státy sousedící s Barmou/Myanmarem – Čínu, Indii a země 

organizace ASEAN – aby zvýšily diplomatický nátlak, což v několika případech přineslo 

uspokojivé výsledky. Tato politika způsobila vojenské vládě potíže, avšak dosud nepřinesla změnu 

chování.
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Vojenská vláda přislíbila volby v roce 2010 jakožto součást své „cestovní mapy“ k „ukázněné 

demokracii“. Volební zákony byly vyhlášeny dne 8. března 2010, ačkoli termín voleb není dosud 

znám. Zdá se, že zákony orgánům udělují rozsáhlé pravomoci, pokud jde o provádění voleb 

a volební kampaně, anulují výsledky voleb z roku 1990, v nichž strana NLD získala drtivou většinu, 

a této straně ukládají povinnost vyloučit svou vedoucí představitelku Aun Schan Su Ťij. V reakci na 

zavedení těchto omezujících a nespravedlivých zákonů strana NLD dne 29. března 2010 oznámila, 

že se voleb nemůže zúčastnit. V době vypracovávání této zprávy se další opoziční strany a etnické 

skupiny rozhodovaly, zda se zaregistrovat. EU i nadále vyvíjí tlak na příslušné orgány, aby 

vytvořily podmínky pro svobodné a spravedlivé volby, které musí zahrnovat bezpodmínečné 

propuštění všech politických vězňů a všeobecný politický proces za účasti opozice a etnických 

skupin. EU je i nadále připravena reagovat na pozitivní změny v Barmě. EU podotkla, že bez účasti 

etnických skupin, které představují45 % obyvatelstva země, a opozičních stran nebudou volby 

dostatečně legitimní.

EU usilovala o zamezení tomu, aby se Barma/Myanar ocitla v izolaci, a je největším dárcem 

humanitární a související pomoci této zemi. Celková dárcovská pomoc na osobu však činila 

i s tímto příspěvkem jen přibližně 9 EUR v roce 2008, v porovnání s částkou přibližně 65 EUR 

v případě Laosu. Velké množství pomoci EU sice směřovalo do oblastí, které se stále 

vzpamatovávají z cyklonu Nargis, programy EU však napomáhají všem částem země. Určitá část 

byla rovněž věnována uprchlickým táborům na druhé straně hranice s Thajskem.

Přímé činnosti v oblasti lidských práv v Barmě/Myanmaru nebyly dost dobře možné. EU tudíž 

musela použít nepřímá opatření a začlenit rozměr lidských práv do všech svých programů pomoci.

EU usilovala o navázání kontaktů s občanskou společností a částí státní správy ve snaze přimět 

vládu, aby dostála své odpovědnosti za dosažení rozvojových cílů tisíciletí.

Kambodža

Byla vyslána volební pozorovatelská mise EU, aby sledovala parlamentní volby, které se konaly 

dne 27. července 2008. Mise zaznamenala pokojnější a otevřenější atmosféru než v případě 

minulých voleb, povšimla si ale problémů s registrací voličů, využíváním státních prostředků 

a nedostatkem důvěry v organizaci voleb.
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V roce 2009 zaznamenala EU obavy v souvislosti s omezováním svobody projevu, postihujícím 

opoziční politiky, jako je např. vůdce opozice Sam Rainsy, opoziční poslanci Mu Sochua a Ho 

Vann, jakož i novináře a nevládní organizace. Často uplatňovaným nástrojem bylo zneužívání 

právních předpisů o pomluvě a šíření nepravdivých informací. Silné obavy vzbudilo vyhánění 

z půdy a nedostatečné uznávání práv etnických skupin. EU vydala v srpnu 2009 prohlášení 

a přednesla tyto případy vládě na posledním zasedání smíšeného výboru v březnu roku 2009 a na 

zasedání podskupiny pro institucionální reformy, správu věcí veřejných a lidská práva v listopadu 

roku 2008.

Toto zasedání doprovázela konference zabývající se různými otázkami lidských práv, s širokou 

účastí organizací občanské společnosti a vládních zástupců. Po konferenci následovala studijní cesta 

pro kambodžské nevládní organizace do Evropy (Bruselu a Štrasburku) k diskusím 

o znepokojujících otázkách lidských práv se zástupci Evropské komise, Evropského parlamentu 

(včetně návštěvy v podvýboru pro lidská práva DROI), Rady Evropy a evropských nevládních 

organizací a akademické obce.

V prosinci roku 2009 EU vyslovila znepokojení, pokud jde o rozhodnutí kambodžské vlády nuceně 

vrátit do Číny skupinu etnických Ujgurů, kteří požádali o azyl, a to před posouzením jejich 

postavení podle mezinárodního uprchlického práva. EU naléhavě vyzvala kambodžskou vládu, aby 

přehodnotila své postupy pro vyřizování žádostí o azyl s cílem zajistit, aby tyto postupy byly 

v souladu se závazky Kambodže podle mezinárodního práva.

V rámci evropského nástroje pro demokracii a lidská práva se v Kambodži v současné době 

uskutečňuje 14 projektů, které se zabývají např. problematikou původního obyvatelstva, práv žen, 

práv dětí, občanské společnosti, sdělovacích prostředků a obchodování s lidmi.
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Čína

V průběhu hodnoceného období období uvítala Rada pokrok, kterého Čína dosáhla ohledně 

uplatňování ekonomických práv svých občanů, a závazek uskutečnit reformu systému trestního 

soudnictví. EU má ovšem stále vážné obavy o situaci lidských práv v Číně a vyjádřila lítost nad 

omezeným pokrokem v řadě oblastí vyvolávajících znepokojení, a to včetně oblasti právního státu, 

regulace právnické profese, svobody projevu, svobody sdružování a svobody náboženského vyznání 

či přesvědčení, práv příslušníků menšin a pokračujícího častého používání trestu smrti.

Vzhledem k řadě klíčových událostí a výročí v letech 2008 a 2009 byla Čína i nadále pod 

intenzivním dohledem mezinárodního společenství. V této souvislosti EU znovu potvrdila velký

význam, který přikládá jednáním s Čínou v oblasti lidských práv.

V průběhu hodnoceného období proběhla tři kola dialogu mezi EU a Čínou o lidských právech:

26. kolo se uskutečnilo v Pekingu dne 28. listopadu 2008, 27. kolo v Praze dne 13. května 2009 

a 28. kolo v Pekingu dne 20. listopadu 2009. Jako obvykle byly nedílnou součástí programu při 

těchto příležitostech pracovní návštěvy či doprovodná jednání s příslušnými orgány.

EU před každým kolem dialogu předala seznam jednotlivých případů vyvolávajících znepokojení.

V návaznosti na jednotlivá kola dialogu se konaly semináře právních specialistů za účasti 

významných akademických pracovníků zaměřených na konkrétní problematiku.

EU v těsné konzultaci s Evropským parlamentem a občanskou společností zahájila interní 

hodnocení dialogu. Doporučení zaměřená na zvýšení účinku dialogu budou projednána s Čínou.

Dialog umožnil pravidelnou výměnu názorů na nedávný vývoj v Číně a v EU v oblasti lidských 

práv. EU uvítala první akční plán v oblasti lidských práv vypracovaný Čínou na období let 2009 až 

2010. EU i nadále naléhavě vyzývala Čínu, aby ratifikovala Mezinárodní pakt o občanských 

a politických právech, který Čína podepsala v roce 1998, a aby zvážila rychlé přistoupení 

k Římskému statutu.
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Svoboda projevu a svoboda sdružování, konkrétně prostřednictvím nových technologií, procházejí 

v Číně nepříznivým vývojem. V prosinci roku 2008 byli mnozí aktivisté, včetně předního aktivisty 

Liou Siao-poa, zadrženi a nadále trestně stíháni nebo zadržováni pro zapojení do iniciativy Charta 

08. EU i nadále vyjadřovala obavy ohledně situace držitele Sacharovovy ceny Chu Ťie a naléhavě 

vyzvala Čínu, aby rozšířila ustanovení zavedená pro zahraniční novináře i na čínský tisk, neboť tlak 

na novináře a bloggery dále sílil.

EU kladla důraz na zásady právního státu, konkrétně v souvislosti s regulací právnické profese 

a možností právníků vykonávat své pracovní povinnosti bez zásahů. EU rovněž vyjádřila 

znepokojení v souvislosti s výkonem petičního práva a se systematickým obtěžováním signatářů 

petic. EU projevila obavy, pokud jde o situaci právníka Kao Č'-šenga, jenž je pohřešován od února 

roku 2009. EU vyzvala Čínu, aby zrušila systém nápravy v pracovních táborech a odstranila 

všechny formy svévolného zadržování. EU vyzvala Čínu, aby pokračovala ve svém úsilí omezit 

mučení a špatné zacházení ve vazbě.

Problematickou otázkou zůstalo časté používání trestu smrti. EU vyzvala Čínu, aby omezila počet 

trestných činů, za jejichž spáchání se ukládá trest smrti, a aby zvýšila transparentnost soudních 

a odvolacích řízení. V souladu s hlavními směry týkajícími se trestu smrti EU vydala několik 

veřejných prohlášení, v nichž odsoudila řadu poprav v Číně.

EU i nadále sledovala důsledky událostí ve Lhase ze dne 14. března 2008 a následných nepokojů 

v tibetských oblastech, přičemž věnovala velkou pozornost nepokojům v Urumči a v ujgurském 

autonomním regionu Sin-ťiang v červenci roku 2009 a jejich následkům.

EU rovněž pozorně sledovala první všeobecný pravidelný přezkum Číny, který se konal v rámci 

Rady pro lidská práva v únoru roku 2009 a vyzvala Čínu, aby uplatňovala doporučení, která během 

procesu přezkumu přijala. Během zasedání v rámci dialogu EU a Čína důkladně projednaly 

spolupráci na fórech OSN, přičemž EU vyzvala Čínu, aby zachovala současný vstřícný postoj vůči 

zvláštním postupům OSN a aby byla i nadále ve spojení s Úřadem vysokého komisaře OSN pro 

lidská práva.
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Úsilí EU o navázání konstruktivního dialogu s Čínou v oblasti lidských práv pokračuje rovněž 

v rámci jednání o uzavření dohody o partnerství a spolupráci, které představuje významnou 

příležitost vybídnout Čínu, aby v této oblasti přijala další právní závazky.

Korejská lidově demokratická republika (KLDR)

EU byla i nadále vážně znepokojena závažným porušováním lidských práv v Korejské lidově 

demokratické republice (KLDR). Své obavy opakovaně vyjadřovala na mezinárodních fórech 

a apelovala na Pchjongjang, aby situaci zlepšil. V březnu roku 2009 byla proto prostřednictvím 

společné iniciativy EU, Japonska a Rady OSN pro lidská práva přijata rezoluce, jíž byl prodloužen 

o další rok mandát zvláštního zpravodaje OSN pro situaci v oblasti lidských práv v KLDR.

Z podnětu EU a Japonska přijal také Třetí výbor Valného shromáždění OSN dne 19. listopadu 2009 

rezoluci o situaci v oblasti lidských práv v KLDR. Znepokojení ohledně stavu lidských práv bylo 

rovněž sděleno přímo orgánům KLDR velvyslanci členských států EU v Pchjongjangu, a to během 

setkání s úředníky KLDR v Bruselu či v dalších členských státech EU.

Při pravidelných oficiálních návštěvách EU v Pchjongjangu na úrovni regionálních ředitelů, které 

proběhly v březnu a v říjnu roku 2009, EU důrazně vyzvala KLDR, aby plně respektovala lidská 

práva a základní svobody a aby se zabývala doporučeními příslušných rezolucí, včetně rezoluce 

o situaci v oblasti lidských práv v KLDR přijaté v listopadu roku 2008. EU vyzvala Pchjongjang, 

aby v rámci budování důvěry plně spolupracoval s mechanismy OSN pro lidská práva včetně toho, 

že zvláštnímu zpravodaji poskytne plný, svobodný a nerušený přístup do KLDR. EU Pchjongjang 

rovněž vyzvala, aby se zapojil do smysluplného dialogu o lidských právech s EU a jejími členskými 

státy. EU zopakovala svou vůli obnovit dvoustranný dialog s KLDR o lidských právech a současně 

nabídla své znalosti a konstruktivní spolupráci v konkrétních oblastech lidských práv ve snaze 

oddělit tento konkrétní dialog od rezolucí v oblasti lidských práv, přijatých z podnětu EU a OSN.
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EU vyjádřila své hluboké znepokojení skutečností, že v KLDR jsou lidé stále ještě odsuzováni 

k trestu smrti a popravováni. Důrazně vyzvala Pchjongjang, aby okamžitě ukončil systematické, 

rozšířené a závažné porušování občanských, politických, hospodářských, sociálních a kulturních 

práv; aby chránil své obyvatele, zabýval se otázkou beztrestnosti a zajistil, aby osoby odpovědné za 

porušování lidských práv byly souzeny nezávislými soudy; aby zajistil plný, bezpečný a nerušený 

přístup k humanitární pomoci a umožnil humanitárním agenturám zajištění jejich nestranných 

dodávek. EU důrazně vyzvala KLDR, aby vyřešila hlavní příčiny odchodu uprchlíků a zajistila jim 

možnost bezpečného a důstojného návratu. V samostatných demarších na různých úrovních EU 

nepřetržitě žádala Peking, aby projevil shovívavost vůči občanům KLDR, kteří překročí hranice do 

Číny ve snaze získat potravu, a aby přehodnotil svou politiku týkající se těchto uprchlíků, kterým 

v případě repatriace do KLDR hrozí trest smrti.

EU zaznamenala konstruktivnější zapojení KLDR, pokud jde o všeobecný pravidelný přezkum, 

práva dítěte, jakož i některá pozitivní opatření na legislativní i praktické úrovniohledně práv osob se 

zdravotním postižením. EU i nadále pozorně sledovala nedostatek potravin v KLDR a byla i nadále 

připravena poskytnout v případě krize potravinovou pomoc.

Fidži

Vojenský režim komodora Bainimarama upevnil svou kontrolu prostřednictvím řady opatření 

přijatých v roce 2009. V dubnu zrušil ústavu a pozastavil fungování soudnictví. Bylo zavedena 

nařízení o výjimečném stavu omezující právo na shromažďování a svobodu sdělovacích prostředků, 

která byla i nadále v platnosti o rok později. Přetrvávají otázky ohledně nezávislosti soudnictví, 

jehož fungování bylo obnoveno. Přísliby politického dialogu se dosud nestaly skutečností a censoři 

jmenovaní vládou sledují informace podávané médii. Fórum tichomořských ostrovů a Britské 

společenství pozastavili členství Fidži. EU pozastavila své příspěvky na základě dohody z Cotonou 

(fondy pro cukr) a zároveň režim vybídla, aby překonal izolaci tím, že učiní první kroky směrem 

k zahájení smysluplného dialogu a rychle obnoví demokracii v zemi. 
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Indie

Mise EU v Dillí věnovaly rostoucí pozornost zapojení do problematiky lidských práv ve snaze 

úspěšně uplatňovat obecné zásady EU týkající se lidských práv, a to především ve vztahu 

k obráncům lidských práv, ženám a dětem. Činnosti zahrnovaly zjišťovací misi do Orissy v prosinci 

roku 2008, zaměřenou na přezkoumání situace náboženských menšin, a sledování soudního řízení 

s významným obráncem lidských práv v Čhatisgarhu.

Poslední z každoročních dialogů o lidských právech mezi Indií a EU, který se konal dne

27. února 2009, znamenal další krok vpřed ve dvoustranné jakož i vícestranné spolupráci EU 

a Indie v oblasti lidských práv.

EU v Indii financuje množství projektů zabývajících se řadou lidskoprávních otázek, jakými jsou 

odstranění dětské práce, obchodování s lidmi, předcházení mučení, práva osob se zdravotním 

postižením, práva marginalizovaných skupin a dostupnost právní ochrany pro zranitelné skupiny 

obyvatelstva.

Dne 10. prosince 2009 připomněla EU Mezinárodní den lidských práv uspořádáním semináře 

a zároveň zahájením výzvy k předkládání návrhů pro Indii v rámci EIDHR. Indické orgány mohou 

v rámci této výzvy předkládat žádosti, neboť EU se snaží přispět k vybudování vnitrostátních 

orgánů pro lidská práva.
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V říjnu roku 2008 se EU také zúčastnila konference o roli vnitrostátních orgánů v otázce práv 

původních nárpdů, pořádané Asijskou sítí původního kmenového obyvatelstva, na níž se sešli 

zástupci organizací původních národů z jižní a jihovýchodní Asie za zúčasti zvláštního zpravodaje 

OSN pro situaci v oblasti lidských práv a základních svobod původních národů, bývalého 

zvláštního zpravodaje OSN pro právo na přiměřené bydlení a indické Národní komise pro ochranu 

dětských práv. Protože Asie nemá v oblasti lidských práv regionální mechanismus, tato konference 

a projekt, jehož je součástí, se staly cennou regionální platformou.

Indonésie

Komplexní dohoda o partnerství a spolupráci podepsaná EU a Indonésií dne 9. listopadu 2009 se 

stane budoucím rámcem strukturovanějších jednání o lidských právech. Základním prvkem této 

dohody je úcta k zásadám demokracie a lidským právům (čl. 1 odst. 1). Obě stany potvrdily své 

společné hodnoty, jak jsou vyjádřeny v Chartě OSN (čl. 1 odst. 2), oddanost zásadám řádné správy 

věcí veřejných, právního státu včetně nezávislosti soudů a boje proti korupci (čl. 1 odst. 5) 

a souhlasily s navázáním spolupráce v oblasti lidských práv a právních záležitostí (čl. 2 písm. f).

Spolupráce při podpoře a ochraně lidských práv je výslovně zakotvena v článku 26. Ve společném 

prohlášení ze dne 9. listopadu 2009 Indonésie a EU určily lidská práva a demokracii jako jednu 

z priorit pro bezprostřední činnost, která bude probíhat v roce 2010, ještě před ratifikací předmětné 

dohody.

Na základě zásadního rozhodnutí z roku 2007 o zavedení dvoustranného dialogu o lidských právech 

za účelem výměny názorů a osvědčených postupů v otázkách lidských práv celosvětového, 

regionálního a vnitrostátního významu a v návaznosti na dohodu o mandátu uzavřenou na zasedání 

vyšších úředníků EU a Indonésie konaném ve dnech 13 a 14. července 2009 v Yogyakartě byl 

dialog oficiálně zahájen dne 9. listopadu 2009 na setkání ministrů zahraničí EU a Indonésie 

v Jakartě. Jeho první zasedání je plánováno na první pololetí roku 2010 v Jakartě. Rozhodnutí 

zapojit se do dialogu o lidských právech s EU představuje první konkrétní krok a je dobrým 

znamením indonéské angažovanosti v oblasti lidských práv. Indonésie ratifikovala všechny hlavní 

úmluvy o lidských právech s výjimkou Mezinárodní úmluvy o ochraně práv všech migrujících 

pracovníků a členů jejich rodin a její vnitrostátní instituce pro lidská práva Komnas HAM hraje 

důležitou úlohu při ochraně a podpoře lidských práv.
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Indonésie se rovněž podílela na vytvoření nové mezivládní komise ASEANu pro lidská práva.

S cílem nabídnout vedení v rámci ASEANu jmenovala svým zástupcem v této komisi nezávislého 

člena přední indonéské nevládní organizace.

V průběhu roku 2009, jenž byl v Indonésii rokem volebním – v dubnu se konaly parlamentní volby 

a v červenci volby prezidentské –, EU vytvořila volební misi odborníků pro volby do 

zákonodárného sboru, která se zaměřila na provincii Aceh, kde sledovala průběh voleb a prováděla 

politickou analýzu.

Mise EU v Jakartě vytvořily pracovní skupinu zaměřenou na lidská práva, která se skládá 

z politických poradců delegace EU a zastupitelských úřadů členských států. V listopadu roku 2008 

EU formálně sdělila vládě Indonésie řadu obav v souvislosti s lidskými právy, včetně trestu smrti 

a Mezinárodního trestního soudu. Prostřednictvím EIDHR je v současné době podporováno devět 

lidskoprávních projektů týkajících se otázek, jakými jsou např. práva žen, práva dítěte a mučení.

Klíčovým zaměřením významného semináře na vysoké úrovni, uspořádaného u příležitosti podpisu 

dohody o partnerství a spolupráci mezi EU a Indonésií v listopadu roku 2009, byla lidská práva.

Obecné zásady politiky EU v oblasti lidských práv byly přeloženy do indonéštiny a jsou široce 

dostupné. EU prostřednictvím pravidelných misí pozorně sleduje situaci lidských práv ve zvláště 

citlivých oblastech, jakými jsou např. Aceh a Papua, kde panují obavy v souvislosti s procesy 

pravdy a usmíření a s otázkami týkajícími se zvláštní autonomie, která byla těmto provinciím 

udělena.

Japonsko

EU se znepokojením sledovala pokračující používání trestu smrti a prudký nárůst počtu poprav 

v Japonsku v posledním období. Vedoucí misí v Tokiu zorganizovali několik setkání se členy 

japonské vlády, poslanci a nevládními organizacemi s cílem přednést stanovisko EU 

o nepřijatelnosti trestu smrti. V září roku 2009 proto EU s mimořádným zájmem sledovala 

jmenování nového ministra spravedlnosti, jenž byl dříve členem Parlamentní ligy proti trestu smrti.

EU a Japonsko pokračovaly v konzultacích o lidských právech, které se konají jednou za šest 

měsíců v Ženevě nebo Bruselu.
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Laos

EU pokračovala v dialogu o správě věcí veřejných a o lidských právech s Laosem a tento dialog 

zintenzivnila. EU nadále sledovala osud řady Hmongů, Úřadem vysokého komisaře OSN pro 

uprchlíky (UNHCR)prohlášených za uprchlíky, kteří byli v prosinci roku 2009 vysídleni z Thajska.

(Vláda Laosu není ochotná umožnit k nim plný přístup, jak požaduje OSN). EU aktivně usiluje 

o jejich lokalizaci a případně azyl v jiných zemích. V průběhu hodnoceného období byly v Laosu 

uskutečněny čtyři projekty prostřednictvím EIDHR, zaměřené na posílení občanské společnosti, 

práv dítěte a osvětu v oblasti lidských práv.

Malajsie

Jelikož zatím nedošlo ke vzniku strukturovanějšího vztahu – výhody plynoucí z uzavření dohody 

o partnerství a spolupráci s EU Malajsie v současné době zvažuje –, otázky lidských práv byly 

řešeny příležitostně, přestože na straně Malajsie existuje jistá vůle angažovat se a zlepšovat 

vzájemné porozumění.

Malajsie rovněž uvítala užší spolupráci mezi EU a ASEANem, včetně nově vytvořené mezivládní 

komise ASEANu pro lidská práva.

EU má určité obavy v souvislosti s uplatňováním zákona o vnitřní bezpečnosti, který umožňuje 

zadržení bez formálního vznesení obvinění nebo soudního řízení až na dobu dvou let. Po zatčení 

jednoho poslance a dvou novinářů na základě zákona o vnitřní bezpečnosti vydala dne 24. září 2008 

demarši.
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EU také pozorně sledovala nové soudní řízení, jež bylo vedeno proti opozičnímu lídrovi Anwaru 

Ibrahimovi. Již v roce 1998 byl odsouzen k devíti letům vězení za sodomii a korupci. Byl propuštěn 

v roce 2004 poté, co nejvyšší odvolací soud rozsudek pro sodomii zrušil, měl ale stále zákaz 

ucházet se o veřejnou funkci. Když zákaz v roce 2008 vypršel, kandidoval ve volbách a získal 

křeslo v parlamentu, byl však zatčen dříve, než mohl do úřadu nastoupit. Dne 29. srpna 2008, krátce 

po jeho zatčení, vydala EU první demarši a dne 3. července 2009 druhou. EU vyjádřila vážné 

znepokojení v souvislosti s řádným soudním řízením, konkrétně s právem na obhajobu a právem na 

spravedlivé soudní řízení.

Nepál

V roce 2008 Nepál uskutečnil přechod k demokracii a byl zahájen mírový proces, který však dosud 

nedosáhl výsledků, které jsou nezbytné k vyřešení problémů této země. Delegace EU úředníků 

navštívila Nepál ve dnech 8. a 9. října 2009. Zdůraznila, že při přehlížení porušování lidských práv 

dochází k podrývání respektu k právnímu státu, což ohrožuje i udržitelný mír. Delegace byla 

znepokojena především případy zmizení osob, rozsáhlou beztrestností a zprávami o obchodování 

s lidmi. Zdůraznila činnost obránců lidských práv pro další posun vpřed a zhojení ran z minulosti.

EU vyzvala Nepál, aby pozval zvláštního zpravodaje OSN pro otázky obránců lidských práv 

k návštěvě země. Oficiální pozvání však dosud nebylo obdrženo.

Pákistán

Rámcem pro vztahy mezi EU a Pákistánem je dohoda o spolupráci třetí generace (2004). První 

odstavec této dohody obsahuje klíčové ustanovení: „Úcta k lidským právům a demokratickým 

zásadám stanoveným ve Všeobecné deklaraci lidských práv ovlivňuje vnitřní i zahraniční politiku 

Společenství a Pákistánské islámské republiky a tvoří základní prvek této dohody.“
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EU zejména zdůraznila, že je nezbytné, aby vláda Pákistánu zajistila ochranu práv osob 

příslušejících ke všem zranitelným skupinám, včetně žen, dětí a menšin, a účinně zamezila 

případům násilí. EU vyjádřila své znepokojení nad nedávnými útoky proti členům náboženských 

menšin a naléhavě požádala pákistánské orgány, aby odpovědné osoby rychle postavily před soud.

Dne 18. března 2009 se v Bruselu konalo druhé zasedání Společné komise EU–Pákistán, na němž 

se jednalo o politických otázkách (včetně bezpečnosti, řádné správy věcí veřejných a lidských práv) 

a hospodářském vývoji, obchodních otázkách a spolupráci. Dne 16. března 2009 se konalo zasedání 

„podskupiny pro správu věcí veřejných, lidská práva a migraci“ (součást společné komise, která se 

rovněž skládá z podskupin pro obchod a spolupráci). V souvislosti s ochranou lidských práv se 

podskupina zabývala zásadní otázkou podpisu a ratifikace zatím otevřených mezinárodních nástrojů 

v oblasti lidských práv, pomocí v této oblasti a obavami týkajícími se trestu smrti, právním 

postavením žen, ochranou náboženských menšin a dialogem mezi náboženstvími, jakož i způsobem 

informování o islámu v evropských médiích. Výsledek zasedání se stal základem lepšího dialogu 

o lidských právech.

Dne 17. června 2009 se v Bruselu konal ad hoc summit EU–Pákistán. EU přivítala velký pokrok, 

jehož Pákistán dosáhl v přechodu k demokratické občanské vládě po parlamentních volbách, které 

se konaly v únoru roku 2008, a připomněla význam doporučení volební pozorovatelské mise EU.

EU uznala úsilí, jež Pákistán vynakládá při zapojování žen a menšin do společenských, 

hospodářských a politických struktur, a vybídla jej, aby tak činil i nadále. Obě strany vyzdvihly 

význam konstruktivního dialogu mezi EU a Pákistánem na mnohostranných fórech, týkajících se 

např. lidských práv a odzbrojení. Bylo zdůrazněno, že velmi důležitá je ratifikace a uplatňování 

příslušných mezinárodních úmluv o lidských právech.
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Lidská práva jsou rovněž součástí obchodních jednání mezi EU a Pákistánem. Jednou z podmínek 

pro zařazení do všeobecného systému preferencí GSP+ je, aby země ratifikovaly a účinně 

prováděly27 úmluv OSN nebo mezinárodních nástrojů, včetně nástrojů v oblasti lidských práv. 

Pákistán musí ratifikovat ještě dvě úmluvy: Úmluvu proti mučení a jinému krutému, nelidskému či 

ponižujícímu zacházení nebo trestání (CAT) a Mezinárodní paktu o občanských a politických 

právech (ICCPR).

Pomoc EU pro Pákistán činí 200 milionů EUR na období let 2007 až 2010 a 225 milionů EUR na 

období let 2011 až 2013 (orientační částky). To nezahrnuje tematickou pomoc určenou na EIDHR 

(0,6 milionu EUR v roce 2009) a nestátní subjekty a místní orgány (2,55 milionů EUR v roce 2009), 

humanitární pomoc prostřednictvím Úřadu pro humanitární pomoc ECHO (71,75 milionů EUR 

v roce 2009) a nástroj stability (17,5 milionů EUR v roce 2009).

EU vydala čtyři místní demarše v roce 2008 a dvě v roce 2009, a to jednu v červnu a jednu 

v prosinci. Pákistánská vláda zatím na žádnou z nich nereagovala. Poslední demarše EU z ledna 

roku 2009 vydaná za švédského předsednictví vyzvala vládu Pákistánu, aby podporovala 

snášenlivost, účinně prosazovala svobodu přesvědčení a svobodu projevu, a reformovala 

diskriminační právní předpisy, jako například zákony proti rouhání. Demarše vydaná v červnu 

roku 2009 za českého předsednictví vyzvala k ratifikaci Mezinárodního paktu o občanských 

a politických právech jakož i Úmluvy proti mučení, k vytvoření nezávislé komise pro lidská práva, 

vynaložení úsilí na uskutečňování doporučení volební pozorovatelské mise EU z roku 2008, 

prosazování nezávislosti soudní moci, ochraně menšin a reformě zákona proti rouhání, boji proti 

násilnému mizení osob, respektování práv žen, závazku nahradit trest smrti trestem odnětí svobody 

na doživotía podpoře vnitřně vysídlených osob. Demarše vydaná v prosinci roku 2008 v době 

francouzského předsednictví uvítala pokračování civilní vlády v Pákistánu a závazek EU zesílit 

dialog o lidských právech a spolupráci v této oblasti na všech úrovních a současně vyzvala Pákistán, 

aby pokračoval v právní ochraně menšin a uplatňování mezinárodních úmluv, posilování 

demokracie, práv žen, menšin a náboženských svobod, práv dítěte a aby přijal moratorium na 

používání trestu smrti směřující k jeho zrušení.
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Lidská práva byla rovněž důležitým bodem nedávného zasedání politických ředitelů EU 

a Pákistánu, kde pákistánská strana vzala na vědomí, že pro EU je tato otázka velmi citlivá, 

především pokud jde o práva žen a příslušníků menšin, a naznačila, že přijetím opatření zaměřených 

konkrétně na zlepšování postavení žen a menšin zaznamenala pokrok v této oblasti.

Filipíny

EU i nadále velmi pozorně sledovala situaci v oblasti lidských práv na Filipínách, jež byla navzdory 

určitému pokroku i nadále problematická. EU uvítala úsilí vlády propagovat lidská práva na 

mnohostranných fórech, např. v rámci mezivládní komise ASEANu pro lidská práva, a nedávné 

potvrzení jejího závazku vůči Úmluvě OSN proti mučení přijetím zákona proti mučení z roku 2009.

EU uvítala pokles počtu mimosoudních poprav a uznala úsilí vlády v boji proti nim. Na žádost 

filipínské vlády o poskytnutí technické podpory na pomoc při řešení otázky mimosoudních poprav 

EU odpověděla kladně. V říjnu roku 2009 podepsala EU finanční dohodu týkající se programu na 

podporu spravedlnosti mezi EU a Filipínami (EPJUST), která na uskutečňování tohoto programu 

vyčleňuje částku 3,9 milionů EUR.

EU pozorně sledovala mírový proces na ostrově Mindanao. Vyjádřila znepokojení nad 

vystupňováním násilí na Mindanau po odložení podpisu protokolu o dohodě o území předků, jež 

provázenl nárůst počtu obětí z řad civilního obyvatelstva a počtu vysídlených osob. EU poskytla 

humanitární pomoc v hodnotě 7 milionů EUR pro obyvatele vysídlené a vykořeněné v souvislosti 

s konfliktem a 1 milion EUR na podporu mírového procesu na ostrově Mindanao prostřednictvím 

podpory dialogu a budování důvěry mezi zúčastněnými stranami. V listopadu roku 2009 EU uvítala 

nový impuls v mírovém procesu směřující k obnovení formálních mírových rozhovorů mezi vládou 

a Islámskou frontou osvobození lidu Moro (MILF). EU bude situaci i nadále sledovat, přičemž 

možnost bezprostřednějšího zapojení a podpory v budoucnosti nechává otevřenou.

EU rovněž sledovala jednotlivé případy porušování lidských práv. Důrazně odsoudila kruté zabíjení 

na Mindanau, k němuž došlo dne 23. listopadu 2009 v souvislosti s předvolebním politickým 

bojem. Otázky týkající se lidských práv budou i nadále pozorně sledovány v průběhu jednání 

o dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Filipínami.
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Srí Lanka

Od ledna roku 2008 a na začátku sledovaného období Srí Lanka využívala výhod režimu „GSP+“ 

na základě nařízení 732/2008 o vytvoření všeobecného systému preferencí. Tento systém poskytuje 

obchodní pobídky zemím, jež ratifikují a účinně uplatňují klíčové úmluvy OSN nebo mezinárodní 

nástroje, včetně úmluv a nástrojů v oblasti lidských práv. Na základě četných zpráv o tom, že Srí 

Lanka účinně neuplatňuje Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (ICCPR), Úmluvu 

proti mučení (CAT) ani Úmluvu o právech dítěte (CRC) ale Evropská komise zahájila v říjnu 

roku 2008 formální vyšetřování.

Po intenzívních bojích mezi vládními silami a Tygry osvobození tamilského Islámu (LTTE), EU 

v květnu roku 2009 vyjádřila hluboké zděšení nad ztrátou životů nevinných obětí v důsledku tohoto 

konfliktu. EU důrazně vyzvala strany konfliktu, aby dodržovaly veškeré své závazky v oblasti 

mezinárodního humanitárního práva a lidských práv. Vyzvala také k přezkumu domnělého porušení 

těchto práv v rámci nezávislého vyšetřování, aby osoby odpovědné za jejich porušení mohly být 

postaveny před soud. EU dále vyzvala vládu, aby vnitřně vysídleným osobám v táborech umožnila 

přístup k humanitární pomoci a aby zajistila civilní povahu těchto táborů.

Po důkladném vyšetřování podala Komise dne 19. října 2009 zprávu o tom, že Srí Lanka účinně 

neuplatňuje ICCPR, CAT ani CRC. Ve zprávě se uvádí, že právní a institucionální rámec, v němž 

měly být tyto úmluvy na Srí Lance uvedeny v platnost, dostatečně nezajišťoval účinné plnění všech 

příslušných povinností. Bylo tomu tak především proto, že legislativa upravující výjimečné situace 

měla přednost před ostatními právními předpisy a omezovala lidská práva, což bylo neslučitelné 

s uvedenými úmluvami. Na základě této zprávy přijala Rada EU dne 15. února 2010 rozhodnutí, 

jímž pozastavuje členství Srí Lanky v režimu GSP+ s účinností od 15. srpna 2010.

EU je i nadále znepokojena, pokud jde o svobodu projevu, včetně útoků na sdělovací prostředky 

a obtěžování jednotlivých novinářů, což přimělo některé významné novináře opustit Srí Lanku. EU 

své znepokojení zveřejnila v prohlášení ze dne 27. října 2009, v němž vyzvala ke skoncování 

s beztrestností a s veškerým porušováním lidských práv.
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Na Srí Lance i nadále platí nařízení o výjimečném stavu, které byly vládou obnoveny v březnu 

roku 2010. EU naléhavě požádala vládu, aby usilovala o jejich zrušení a o omezení zvláštních 

pravomocí podle zákona o zamezení terorismu v rámci procesu vytváření prostředí pro mírové 

soužití a spolupráci obyvatel Srí Lanky.

Thajsko

V průběhu hodnoceného období pokračovala činnost povstaleckých hnutí na jihu země 

s nezmenšenou silou, což vedlo k nepřetržitému závažnému porušování lidských práv jak ze strany 

povstalců, tak ze strany státu včetně armády a policie. Ovšem zdálo se, že vláda je ve snaze řešit 

tento dlouhotrvající problém ochotná spolupracovat s mezinárodním společenstvím včetně EU více 

než předtím. EU vedla politický dialog, který by jí pomohl účinně zacílit svoji pomoc.

Klíčem k řešení násilností na jihu je účinný systém justice. EU se protona základě zkušeností se 

spoluprací v minulosti zabývala možností podpořit zřízení právní instituce v jižním Thajsku. Nadále 

se také zabývala možností spolupracovat s vládou v oblasti vzdělávání a kultury, s důrazem na 

dvojjazyčné vzdělávání a vytváření „kulturního prostoru“ pro malajské muslimy.

EU s vládou dále spolupracovala ve snaze zaručit práva uprchlíků v Thajsku, a to včetně těch, kteří 

ve velkém počtu přebývají v táborech podél barmské hranice. Thajsko nepodepsalo Ženevskou 

úmluvu o právním postavení uprchlíků z roku 1951, neuznává „uprchlíky“ jako takové a považuje 

je spíše za nelegální přistěhovalce. Jejich postavení bylo v průběhu hodnoceného období ještě více 

oslabeno, což vyvolalo obavy na straně EU a celého mezinárodního společenství. Mimořádně silně 

se to projevilo ve třech případech: údajné vyslání člunů s barmskými příslušníky etnické skupiny 

Rohingyů zpět na moře vojáky v lednu roku 2009; deportace Hmongů do Laosu v prosinci roku 

2009; pokračující hrozby vypovězením karenských uprchlíků do Barmy/Myanmaru, kde by se 

museli usadit v oblasti konfliktu kontaminované nášlapnými minami. EU proto s thajskými orgány 

zahájila politický dialog zaměřený na dosažení dlouhodobě udržitelného řešení pro uprchlíky, žijící 

v táborech již více než 30 let.
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Východní Timor

EU uvítala pokrok, jehož bylo ve Východním Timoru dosaženo při upevňování demokracie 

a lidských práv. EU především uznala výrazný pokrok při opětovném začleňování vnitřně 

vysídlených osob do společnosti a tak zvaných signatářů petic do občanského života. EU, 

znepokojena porušováním lidských práv členy bezpečnostních služeb, zdůraznila nutnost posílit 

institucionální rámec, a to i reformami bezpečnostního sektoru, jež jsou klíčové pro upevnění míru 

a stability v zemi. EU rovněž vybídla Východní Timor, aby při řešení aktů nespravedlnosti a násilí 

spáchaných v minulosti na obyvatelstvu postupoval v souladu s doporučeními „Komise pro pravdu 

a přátelství“ a „Komise pro přijetí, pravdu a usmíření“.

Vietnam

Represe proti pokojným prodemokratickým aktivistům v průběhu hodnoceného období zesílily. EU 

vyslala zástupce k řadě soudních řízení a opakovaně dala vládě najevo své hluboké znepokojení.

Diplomaté EU rovněž provedli zjišťovací misi zaměřenou na posouzení tvrzení o obtěžování členů 

buddhistické komunity Plum Village. Na uživatele internetu byla uvalena další omezení 

a poskytovatelé internetových služeb znemožnily přístup na internetové stránky Facebook. EU se 

prostřednictvím pravidelného dialogu o lidských právech a technické pomoci pokusila zajistit, aby 

chystané právní předpisy týkající se sdělovacích prostředků a občanských sdružení nepřinesly další 

omezení svobody projevu a svobody sdružování, která by byla v rozporu se závazky Vietnamu 

podle ICCPR.
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6.7 Amerika

Kanada

EU a Kanada sdílejí silný závazek v oblasti žen, míru a bezpečnosti a pravidelně si vyměňují 

informace o těchto otázkách. Kanada je klíčovým partnerem při každoročním předkládání rezoluce 

Valného shromáždění OSN o situaci lidských práv v Íránu, kterou aktivně podporuje a prosazuje 

rovněž EU. Další oblastí spolupráce je začleňování otázky lidských práv do operací pro řešení krizí.

EU žádala objasnění politiky současné kanadské vlády usilující o milost pro kanadské státní 

příslušníky, jimž hrozí trest smrti ve třetích zemích. EU nadále vedla s Kanadou konzultace 

o lidských právech, které se konají dvakrát ročně. Tato setkání byla příležitostí pro otevřené 

a konstruktivní výměny názorů.

Spojené státy americké

EU uvítala rozhodnutí USA z roku 2009 ucházet se o členství v Radě OSN pro lidská práva 

a spolupracovat s Mezinárodním trestním soudem (ICC). Konzultace o lidských právech mezi EU 

a USA, které se konají dvakrát ročně, se zaměřily na koordinaci na mnohostranných fórech, ale EU 

i nadále vznášela otázky, které ji zvláště znepokojují, týkající se mimo jiné trestu smrti a způsobu 

zajištění lidských práv v oblasti boje proti terorismu.

Konkrétní dialog o boji proti terorismu a mezinárodním právu, vedený s právním poradcem 

ministerstva zahraničí od roku 2006, se stal fórem pro řešení složitých právních otázek souvisejících 

s bojem proti terorismu v kontextu právního státu. EU důsledně vyzývala k uzavření vazebního 

zařízení na základně Guantánamo Bay a k širšímu právnímu přezkumu základních politických 

otázek, především neomezeného zadržování bez soudního řízení. Proto přivítala posun, k němuž 

v tomto směru došlo, a rozhodla se, že bude koordinovat podporu prostřednictvím vytvoření 

„vstřícného prostředí“ umožňujícího přijetí osob zadržovaných na Guantánamu některými 

členskými státy EU. Společné prohlášení EU a USA vydané dne 15. června 2009 představuje 

transatlantický rámec a dává vyhlídky na zformulování souboru zásad, který by se mohl stát 

společným referenčním bodem v boji proti terorismu.
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V souladu se obecnými zásadami EU týkajícími se trestu smrti EU při konzultacích s USA i nadále 

vznášela otázku trestu smrti. EU kromě opakování svého postoje k trestu smrti také upozorňovala 

na jednotlivé případy, a to včetně Medellinova případu a případu Troye Davise. EU rovněž 

vydávala obecné demarše a demarše k jednotlivým případům, psala dopisy a vydávala veřejná 

prohlášení k pozitivním i negativním změnám, například u příležitosti 1000. popravy smrtelnou 

injekcí v USA (Ohio) v červenci roku 2009 nebo uvítání legislativy, jíž stát Nové Mexiko v březnu 

roku 2009 od trestu smrti upustil.

EU pokračovala v konzultacích o lidských právech s USA, konaných dvakrát ročně. Tato zasedání 

poskytla příležitost pro otevřené a konstruktivní výměny názorů na tematické priority a priority 

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

i pro vznesení konkrétních otázek.

Latinská Amerika a karibská oblast

Partnerství mezi EU a zeměmi Latinské Ameriky a Karibiku je založeno na společných hodnotách 

a zájmech včetně ochrany a prosazování lidských práv a posilování účasti občanů a demokracie1.

Oba regiony sdílí silný závazek vůči účinnému multilateralismu a úzce spolupracují na 

mnohostranných fórech o otázkách lidských práv. EU a skupina GRULAC (skupina 

latinskoamerických a karibských zemí) jsou například hlavními podporovateli každoroční souhrnné 

rezoluce o právech dítěte ve Valném shromáždění OSN. Mnohé latinskoamerické země rovněž 

spolu s EU aktivně podporují rezoluci Valného shromáždění OSN o moratoriu na trest smrti.

Většina karibských zemí bohužel aktivně vystupuje proti němu, a poprava Charlese Elroye 

Laplaceho na Svatém Kryštofu a Nevisu v prosinci roku 2008 byla porušením de facto regionálního 

moratoria.

  
1 Srovnej závěry Rady o sdělení Komise ohledně vztahů mezi EU a Latinskou Amerikou, 

přijaté Radou pro zahraniční věci dne 8. prosince 2009 (17341/09) a prohlášení ze summitu 
v Limě (http://ec.europa.eu/external_relations/lac/docs/declaration_en.pdf)
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EU podrobně sleduje situaci v oblasti lidských práv ve Střední Americe a podporuje snahu regionu 

řešit problémy bezpečnosti demokracie. Na setkání ministrů EU a zemí v rámci dialogu ze San José 

(Praha, 14. května 2009) se EU zavázala, že bude podporovat strategii regionální bezpečnosti pro 

Střední Ameriku. Na regionální bezpečnost a bezpečnost hranic ve Střední Americe bylo vyčleněno 

více než 12 milionů EUR z regionálních orientačních programů. Počítá se rovněž s důležitými 

příspěvky v rámci vnitrostátních orientačních programů zemí Střední Ameriky.

Jednání o dohodách o přidružení či rámcových dohodách se zeměmi skupiny Mercosur byla 

z různých důvodů pozastavena. Jednání se Střední Amerikou a Andským společenstvím 

(mnohostranná dohoda) se v roce 2009 setkala s určitými obtížemi (ačkoli začátkem roku 2010 

následovalo značné urychlení). V hodnoceném období využívali výhod takzvaného režimu „GSP+“ 

(systém všeobecných preferencí) mj. Bolívie, Kolumbie, Kostarika, Ekvádor, Salvador, Guatemala, 

Honduras, Nikaragua, Paraguay, Peru a Venezuela (do 10. srpna 2010).

O otázkách týkajících se ochrany a podpory lidských práv, jakož i situace obránců lidských práv se 

pravidelně jednalo na zasedáních v rámci politického dialogu s latinskoamerickými zeměmi.

V roce 2008 zahájila EU nové místní dialogy o lidských právech s Argentinou, Brazílií, Chile, 

Kolumbií a Mexikem. V roce 2009 se uskutečnila první zasedání v rámci těchto dialogů se všemi 

státy kromě Mexika, s nímž se bude dialog konat v květnu roku 20101. Kromě toho se předpokládají 

konzultace s Argentinou, Brazílií, Chile a Mexikem v Ženevě a New Yorku, zaměřené na další 

podporu spolupráce před zasedáním Rady pro lidská práva a Třetího výboru Valného shromáždění 

OSN.

  
1 Srovnej závěry Rady o konzultacích o lidských právech s Argentinou, Brazílií, Chile, 

Kolumbií a Mexikem přijaté dne 27. listopadu 2008. Politické dialogy s Chile a Mexikem již 
obsahovaly pravidelné diskuse o otázkách lidských práv na úrovni vyšších úředníků, Rada 
proto v případě těchto dvou zemí hovoří spíše o „posílení“ než o zahájení.
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Argentina

Podpora lidských práv zůstala základním společným zájmem EU a Argentiny a klíčovým tématem 

jejich dvoustranné agendy. První zasedání v rámci dialogu o lidských právech mezi EU 

a Argentinou se konalo dne 15. října 2009 v Buenos Aires. Zasedání se zabývalo celou řadou 

otázek, o nichž si obě strany vyměnily informace a zkušenosti: situace projektů spolupráce, stav 

vězeňství, boj proti diskriminaci na základě sexuální orientace, genderové otázky, situace 

domorodých národů, otázky migrace a azylu, obránců lidských práv, svobody tisku, práv dětí, 

památných míst, společná podpora mezinárodních iniciativ a provádění doporučení všeobecného 

pravidelného přezkumu Argentinou.

Bolívie

Byla vyslána volební pozorovatelská mise EU, aby sledovala ústavní referendum, které se konalo 

dne 25. ledna 2009. Volební pozorovatelská mise EU došla k závěru, že navzdory obtížnému 

procesu tvorby ústavy a období kampaně, jež přispěla k prohloubení polarizace země, bylo 

referendum vedeno důvěryhodně. Politické rozpory ale vzrostly, což vyžaduje obnovení dialogu 

o oslabení demokratických institucí. Vysoká účast voličů a obecně pozitivní atmosféra prokázaly 

oddanost bolivijských obyvatel participativní demokracii. Přestože byly hlášeny ojedinělé 

incidenty, v zásadě mohli voliči svobodně vykonávat své volební právo a přímo se účastnit 

demokracie.

Volební pozorovatelská mise EU byla rovněž vyslána na sledování prezidentských voleb a voleb do 

zákonodárného sboru a referend o autonomii, které se konaly dne 6. prosince 2009. Pozorovatelská 

mise EU došla k závěru, že volby, které se konaly dne 6. prosince a byly prvními volbami po přijetí 

nové bolivijské ústavy dne 25. ledna, byly dobře zorganizované a celkově proběhly pokojně.

Volbám prospěl především aktualizovaný a úplný voličský seznam, jenž umožnil, aby se 

demokratického procesu zúčastnil rekordní počet občanů Bolivie. Mise ale rovněž oznámila, že 

průběh voleb byl narušen nedostatečnou justiční strukturou a polarizovaným mediálním prostředím, 

v němž veřejné sdělovací prostředky dávaly přednostně prostor současnému prezidentovi a jeho 

politickému hnutí.
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Brazílie

Strategické partnerství mezi EU a Brazílií, které vzniklo v červenci roku 2007, je založeno na 

sdílených hodnotách a zásadách, jakými jsou demokracie a sociální začlenění, právní stát, podpora 

lidských práv a základních svobod pro všechny. Na tomto základě byl v červnu roku 2009 zahájen 

dialog věnovaný místním lidským právům. Cílem bylo vést otevřenou výměnu názorů na situaci 

lidských práv v EU a Brazílii, sdílet osvědčené postupy a posilovat spolupráci v daných oblastech.

Pokud jde o situaci v Brazílii, dvoustranný dialog se zabýval otázkami, jakými jsou např. situace 

obránců lidských práv a domorodých obyvatel, práva zadržených osob a doporučení nedávno 

předložená v rámci zvláštních postupů OSN v oblasti lidských práv.

EU pozorně sleduje vývoj v oblasti lidských práv a pravidelně se setkává se zástupci úřadů 

v Brasilii, jakož i se zástupci organizací občanské společnosti a ostatních zúčastněných stran.

Strategické partnerství také předpokládá fórum občanské společnosti mezi EU a Brazílií o ochraně 

lidských práv a dodržování demokratických zásad s cílem podporovat lepší porozumění otázkám 

společného zájmu na úrovni nestátních subjektů. Při zasedání Rady pro lidská práva v Ženevě 

a Valného shromáždění OSN v New Yorku navíc proběhly konzultace mezi Brazílií a EU.

Chile

Komplexní dohoda o přidružení mezi EU a Chile podtrhuje veskrze pozitivní vztah těchto dvou 

zemí, které při podpoře lidských práv účinně spolupracují. V rámci prvního dialogu o lidských 

právech mezi EU a Chile, který se konal v dubnu roku 2009 v Santiagu, EU a chilští vládní experti 

mimo jiné jednali o právech původního obyvatelstva a žen, o migraci, Mezinárodním trestním 

soudu, případech z období vojenské diktatury, reformě vojenského soudního řádu a o koordinaci na 

mnohostranných fórech. Přibližně v téže době proběhla výměna názorů se zástupci občanské 

společnosti a mezinárodních organizací.
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Kolumbie

EU pozorně sledovala situaci v oblasti lidských práv v Kolumbii na základě závěrů Rady přijatých 

v roce 20071 a pravidelně udržovala kontakty s kolumbijskými orgány na různých úrovních.

V roce 2009 byl zahájen pravidelný dvoustranný dialog o lidských právech na místní úrovni. Na 

zasedáních, která se zatím uskutečnila, tyto dvě strany jednaly o znepokojivých otázkách 

souvisejících s právem na život a integritu, únosy, zákonem o spravedlnosti a míru, původním 

obyvatelstvem, bezpečností obránců lidských práv a úlohou občanské společnosti v oblasti lidských 

práv. Prostřednictvím vnější pomoci EU poskytla podporu při budování kapacit v boji proti 

beztrestnosti, jakož i podporu obětem kolumbijského vnitřního konfliktu při jejich hledání přístupu 

ke spravedlnosti, zejména v rámci zákona o spravedlnosti a míru. Rámcem pro tuto pomoc je 

stěžejní oblast „spravedlnosti a lidských práv“ ze strategického dokumentu země (20 % celkového 

rozpočtu), pomoc představuje příspěvek k úplnému splnění mezinárodních povinností v oblasti 

lidských práv a doporučení v rámci všeobecného pravidelného přezkumu.

Ekvádor

Byla vyslána volební pozorovatelská mise EU, aby sledovala ústavní referendum, které se konalo 

dne 28. září 2008. Volební pozorovatelská mise EU dospěla k závěru, že ústavní referendum bylo 

provedeno celkově dobře a poskytlo občanům možnost rozhodnout o budoucnosti Ekvádoru. Šlo 

o první použití participačního mechanismu ke změně ústavy. Referendum obecně odpovídalo 

všeobecným a regionálním standardům týkajícím se demokratických volebních postupů. V průběhu 

voleb došlo ve srovnání s volbami do ústavodárného shromáždění v roce 2007 k řadě zlepšení, 

především pokud jde o registraci voličů a právní rámec jmenování členů volebních komisí 

a volebních koordinátorů, volby byly ale poznamenány i zneužíváním veřejných zdrojů na vedení 

kampaně.

  
1 Závěry Rady, dokument 15040/07.
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Byla vyslána volební pozorovatelská mise EU nasledování všeobecných voleb konaných dne

26. dubna 2009. Volební pozorovatelská mise EU dospěla k závěru, že volby ze dne 26. dubna byly 

obecně provedeny v souladu s mezinárodními standardy. Byly uspořádány v napjatém časovém 

rámci a za náročných podmínek: pět různých úrovní volby, nové kategorie voličů a zřízení nové 

volební správy. Až na lokální výjimky volby proběhly pokojně. Obecně byla dodržována svoboda 

projevu a shromažďování. Dominantní zastoupení současného prezidenta ve sdělovacích 

prostředcích v průběhu volební kampaně ale nenapomáhalo podpoře rovných podmínek.

Salvador

Byla vyslána volební pozorovatelská mise EU, aby sledovala volby do zákonodárného sboru 

a prezidentské volby, které se konaly ve dnech 18. ledna a 15. března 2009. Volební pozorovatelská 

mise EU došla k závěru, že volební den proběhl pokojně a spořádaně. Účast byla ve srovnání 

s předchozími volbami vyšší, přítomni byli četní straničtí činitelé, což přispělo k zajištění 

transparentnosti voleb a sčítání hlasů. Volební kampaň, přestože byla pluralitní, byla částečně 

zastíněna ojedinělými konfrontacemi mezi radikálními přívrženci různých stran a nadměrným 

uchylováním se k osočování v rámci kampaně dvou hlavních stran. Průběh kampaně a voleb byl 

poněkud narušen nedostatečným legislativním rámcem, který by zajistil rovné podmínky 

jednotlivých politických uskupení. Volební pozorovatelská mise EU rovněž uvedla, že by bylo 

užitečné dále zvýšit profesionalitu a nepolitický charakter volební organizace a že by bylo potřeba 

oddělit její správní a soudní úkoly.

Byl navržen malý projekt v hodnotě jednoho milionu EUR, který by měl formu technické podpory 

volební reformy, jež by posílila sociální začlenění větší části společnosti prostřednictvím zavedení 

rezidenčního volebního práva.
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Guatemala

Pokud jde o Guatemalu, je předcházení konfliktům a jejich řešení základním prvkem obecné 

politiky EU zaměřené na prosazování lidských práv a demokratizace. Přestože Guatemala dosáhla 

určitého pokroku v dalším rozvoji lidských práv a demokracie, přetrvávají vážné obavy 

v souvislosti se sociálním vyčleňováním, beztrestností a situací obránců lidských práv. Vláda 

Guatemaly nebyla s to zvládnout rostoucí úroveň násilí v celé zemi ani prokázat schopnost ochránit 

své občany. EU aktivně podporovala prodloužení mandátu Mezinárodní komise proti beztrestnosti 

v Guatemale (CICIG) na dva roky. Toto prodloužení je pozitivním krokem směrem k dalšímu 

upevnění úlohy CICIG při odbourávání / odstraňování tajných skupin a podpoře legislativních změn 

v kongresu. Těsně po vraždě významného právníka Rodriga Rosenberga vydala EU prohlášení, 

v němž vyjádřila znepokojení a důrazně vyzvala k nestrannému a nezávislému vyšetření případu, 

přičemž podpořila roli CICIG a znovu potvrdila potřebu zajistit nezávislost a účinnost 

guatemalského soudního systému. Filtrovací skupina EU pro lidská práva se schází jednou do 

měsíce, aby přezkoumala případy výhrůžek a útoků proti obráncům lidských práv.

Honduras

Zhroucení ústavního pořádku v Hondurasu vyvolané sesazením prezidenta Zelayi dne

28. června 2009, vedlo k řadě prohlášení EU, včetně závěrů Rady, důrazně vybízejících k návratu 

k ústavnímu a demokratickému pořádku a dodržování lidských práv. EU pozorně sledovala situaci 

obránců lidských práv v zemi a veřejně vyjádřila znepokojení po zabití Waltera Trocheze, aktivisty 

v oblasti práv lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů a transsexuálů (LGBT).
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V hodnoceném období Komise vyslala do Hondurasu volební misi odborníků, ale vzhledem 

k politické situaci a v souladu s širším mezinárodním společenstvím včetně Organizace amerických 

států se rozhodla, že nevyšle plnou volební pozorovatelskou misi EU. Techničtí specialisté poskytli 

poradenství a strategickou analýzu diplomatickým misím EU na místě. Přestože poté, co do úřadu 

nastoupila Lobova vláda, došlo k normalizaci vztahů s Hondurasem, Komise je situací v oblasti 

lidských práv stále znepokojena a snaží se podporovat proces národního usmíření.

Mexiko

Strategické partnerství mezi EU a Mexikem je založeno na sdílených hodnotách a zásadách, jakými 

jsou demokracie a sociální začlenění, právní stát, podpora lidských práv a základních svobod pro 

všechny. EU pozorně sleduje situaci v oblasti lidských práv v Mexiku. V konkrétních případech 

vyjádřila znepokojení nad dopadem zhoršující se bezpečnostní situace a zvýšeného výskytu násilí 

v částech Mexika na lidská práva. EU rovněž oceňuje úsilí, jež Mexiko vynakládá na podporu 

a ochranu lidských práv na mnohostranné úrovni, zejména v Radě pro lidská práva.

Přestože EU uznává, že Mexiko dosáhlo v řešení situace lidských práv některých důležitých 

úspěchů, EU o otázkách lidských práv a bezpečnosti (např. vraždění žen a ochrana obránců lidských 

práv včetně novinářů) i nadále jednala v rámci pravidelného politického dialogu, a to i na 

ministerské úrovni. Otázky jako boj proti násilí páchanému na ženách a odpovědnost příslušníků 

donucovacích orgánů jsou nedílnou součástí spolupráce mezi EU a Mexikem, jež probíhá 

prostřednictvím opatření k budování kapacit v rámci programu EU pro lidská práva. Delegace EU 

hrála aktivní roli na vzdělávacím semináři o situaci obránců lidských práv, který se konal ve dnech 

23. a 24. listopadu 2009 v hlavním městě Mexiku.
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Nikaragua

EU nadále pozorně sleduje situaci v Nikaraguy. Vedoucí misí EU analyzovali zhoršení 

demokratického života v zemi, především akce zaranžované před místními volbami v listopadu 

roku 2008, rozšířené volební podvody, k nimž od té doby dochází, a zhoršující se situaci v oblasti 

práv žen. Financování poskytované EU bylo po vniku této situace pozastaveno, avšak od té doby 

byly uvolněny určité finanční prostředky na podporu školství.

EU sledovala vývoj během příprav regionálních voleb (březen 2010) a hodlá pozorovat 

prezidentské volby v listopadu roku 2011, a to na základě formálního pozvání nikaragujských 

orgánů žádajícího její přítomnost u obou volebních procesů. V říjnu roku 2009 vydala EU demarši, 

v níž vyjádřila znepokojení nad neregulérním způsobem, jímž ústavodárná komora nikaragujského 

nejvyššího soudu dosáhla rozhodnutí umožňujícího opětovné zvolení nikaragujských vysokých 

státních činitelů včetně prezidenta republiky, což je v rozporu s ústavou.

Peru

EU pozorně sleduje situaci v oblasti lidských práv v Peru. Po tragických událostech v peruánské 

části Amazonie, k nimž došlo v červnu roku 2009, zůstala EU v těsném kontaktu s peruánskými 

orgány i občanskou společností ve snaze získat celkový přehled o těchto událostech. EU podporuje 

opětovné zahájení dialogu mezi vládou a společenstvími původního obyvatelstva. EU nadále 

podporuje lidská práva a sociální začleňování v Peru prostřednictvím vnější pomoci. EU rovněž na 

základě nástroje stability podporuje sociální smír a stabilitu v oblastech vznikajících krizí v této 

zemi.
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Venezuela

EU v rámci kontaktů s venezuelskými orgány a s různými skupinami venezuelské společnosti 

nadále zdůrazňovala důležitost dodržování mezinárodních povinností a závazků v oblasti lidských 

práv včetně svobody projevu a tisku jako základního prvku demokracie a právního státu. EU 

podporuje činnost organizací občanské společnosti v této oblasti, a to především prostřednictvím 

evropského nástroje pro demokracii a lidská práva. V srpnu roku 2009 byla v souvislosti se 

zrušením 34 licencí soukromých rozhlasových stanic vydána demarše vyjadřující znepokojení 

ohledně vývoje v oblasti svobody projevu a tisku ve Venezuele.

Paraguay

V Paraguayi EU pozorně sleduje situaci původního obyvatelstva a jeho požadavky, aby vláda řešila 

pokračující diskriminaci a chudobu a, konkrétněji, jeho nároky na tradiční území. Na řešení 

problémů domorodého obyvatelstva se zaměřují konkrétní projekty občanské společnosti EU 

a touto otázkou se zabývá také několik dalších aktivit zaměřených na iniciativy na podporu 

vzdělávání a sociální soudržnosti, genderových otázek a ochranu dětí a mládeže. EU 

prostřednictvím evropského nástroje pro demokracii a lidská práva podpořila šíření závěrečné 

zprávy o porušování lidských práv, k němuž docházelo za Stroessnerovy diktatury, vypracovanou 

Komisí pro pravdu a spravedlnost.

Karibik
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Kuba

EU je i nadále znepokojena soustavným porušováním lidských práv a základních svobod na Kubě. 

V závěrech o Kubě přijatých v červnu roku 20091 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. Tato otázka zůstává pro EU 

klíčovou prioritou, EU nadále při setkáních s kubánskými představiteli na ministerské úrovni 

předkládá seznam jmen politických vězňů ve špatném zdravontím stavu. Obecně lze říci, že otázky 

lidských práv byly vzneseny při každém zasedání politického dialogu.

EU vyzvala kubánské orgány, aby ratifikovaly a prováděly (nedávno podepsaný) Mezinárodní pakt 

o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních 

právech a aby plně dodržovaly své závazky přijaté podle těchto paktů. V rámci obnovení 

společného postoje ke Kubě potvrdila Rada EU přístup ve dvou rovinách, přístup dialogu o lidských 

právech s vládou i s pokojnou občanskou společností.

Poté, co byla v říjnu roku 2008 obnovena spolupráce, EU podporuje projekty přinášející prospěch 

přímo kubánskému lidu, mimo jiné v oblasti potravinové bezpečnosti, přizpůsobování se změně 

klimatu a podpory nestátních subjektů.

  
1 Závěry Rady, dokument 10920/09.
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Haiti

EU nadále napomáhala opětovnému nastolení demokracie podporou mírové operace Rady 

bezpečnosti OSN (MINUSTAH), prodloužení jejíhož mandátu na další obnovitelné období jednoho 

roku bylo opět všeobecně schváleno. EU poskytovala pomoc volebnímu procesu. Celkové zvýšení 

bezpečnosti provázené nepřetržitým výrazným snižováním počtu únosů umožnil zahájení činností 

zaměřených na upevnění křehké stability. EU pokračovala 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 EU pro země v nestabilní situaci. Zajišťování potravin je obzvlášť citlivou 

otázkou z důvodu zranitelnosti Haiti vůči přírodním kalamitám, jako jsou hurikány, což se projevilo 

v příslušném ročním období v roce 2008, kdy čtyři za sebou jdoucí bouře zničily celoroční úrodu.
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Příloha: Právní akty přijaté od července roku 2008 do prosince roku 2009.

SEZNAM TÉMAT

DATUM PŘEDMĚT PRÁVNÍ ZÁKLAD REFERENCE 

ÚŘ. VĚST.

I. OMEZUJÍCÍ OPATŘENÍ

I.1 ZÁPADNÍ BALKÁN

24.9.2009 Prodloužení společného postoje 2004/694/SZBP o dalších opatřeních na podporu účinného 

provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)

článek 15 2009/717/SZBP

L 253 (25.9.2009)

26.2.2009 Obnovení opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro 

bývalou Jugoslávii (ICTY)

článek 15 2009/164/SZBP

L 55 (27.2.2009)

10.2.2009 Prodloužení a změna společného postoje 2004/133/SZBP o omezujících opatřeních vůči 

extremistům z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie

článek 15 2009/116/SZBP

L 40 (11.2.2009)

29.9.2008 Prodloužení společného postoje 2004/694/SZBP o dalších opatřeních na podporu účinného 

provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)

článek 15 2008/761/SZBP

L 260 (30.9.2008)
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15.9.2008 Provádění společného postoje 2004/694/SZBP o dalších opatřeních na podporu účinného 

provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)

společný postoj 

2004/694/SZBP

článek 2,

čl. 23 odst. 2 druhá 

odrážka

2008/733/SZBP

L 247 (16.9.2008)

15.9.2008 Provádění společného postoje 2004/293/SZBP, kterým se obnovují opatření na podporu účinného 

provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)

společný postoj 

2004/293/SZBP

článek 2,

čl. 23. odst. 2

2008/732/SZBP

L 247 (16.9.2008)

24.7.2008 Provádění společného postoje 2004/293/SZBP, kterým se obnovují opatření na podporu účinného

provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)

společný postoj 

2004/293/SZBP

článek 2,

čl. 23. odst. 2

2008/614/SZBP

L 197 (25.7.2008)

24.7.2008 Provádění společného postoje 2004/694/SZBP o dalších opatřeních na podporu účinného 

provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)

společný postoj 

2004/694/SZBP

článek 2,

čl. 23. odst. 2

2008/613/SZBP

L 197 (25.7.2008)

POBŘEŽÍ SLONOVINY

18.11.2008 Obnovení omezujících opatření proti Pobřeží slonoviny
článek 15 2008/873/SZBP

L 308 (19.11.2008)

DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA KONGO

27.4.2009 Provádění společného postoje 2008/369/SZBP o omezujících opatřeních vůči Konžské 

demokratické republice

společný postoj 

2008/369/SZBP

článek 6,

čl. 23. odst. 2

2009/349/SZBP

L 106 (28.4.2009)

26.1.2009 Změna společného postoje 2008/369/SZBP o omezujících opatřeních vůči Konžské demokratické 

republice

článek 15 2009/66/SZBP

L 23 (27.1.2009)

GUINEJSKÁ REPUBLIKA

22.12.2009 Změna společného postoje 2009/788/SZBP o omezujících opatřeních vůči Guinejské republice článek 29 2009/1003/SZBP

L 346 (23.12.2009)

22.12.2009 Zavedení některých zvláštních omezujících opatření vůči Guinejské republice čl. 215 odst.1 a 2 2009/1284/SZBP

L 346 (23.12.2009)

27.10.2009 Omezující opatření vůči Guinejské republice článek 15 2009/788/SZBP

L 281 (28.10.2009) + 

oprava L 282 

(29.10.2009)
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SOMÁLSKO

16.2.2009 Omezující opatření vůči Somálsku a zrušení společného postoje 2002/960/SZBP článek 15 2009/138/SZBP

L 46 (17.2.2009)

KOMORSKÝ SVAZ

24.7.2008 Zrušení společného postoje 2008/187/SZBP o omezujících opatřeních vůči nezákonné vládě 

Anjouanu v Komorském svazu

článek 15 2008/611/SZBP

L 197 (25.7.2008)

ZIMBABWE

26.1.2009 Obnovení omezujících opatření vůči Zimbabwe článek 15 2009/68/SZBP

L 23 (27. 1.2009)

8.12.2008 Provádění společného postoje 2004/161/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči 

Zimbabwe

společný postoj 

2004/161/SZBP

článek 6,

čl. 23 odst. 2

2008/922/SZBP

L 331 (10.12.2008)

31.7.2008 Změna společného postoje 2004/161/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči 

Zimbabwe

článek 15 2008/632/SZBP

L 205 (1.8.2008)

22.7.2008 Provádění společného postoje 2004/161/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči 

Zimbabwe

společný postoj 

2004/161/SZBP

článek 6,

čl. 23 odst. 2

2008/605/SZBP

L 194 (23.7.2008)

BARMA/MYANMAR

18.12.2009 Změna společného postoje 2006/318/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči 

Barmě/Myanmaru

článek 29 2009/981/SZBP

L 338 (19.12.2009)

13.8.2009 Změna společného postoje 2006/318/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči 

Barmě/Myanmaru

článek 15 2009/615/SZBP

L 210 (14.8.2009)

27.4.2009 Obnovení omezujících opatření vůči Barmě/Myanmaru článek 15 2009/351/SZBP

L 108 (29.4.2009)

KOREJSKÁ LIDOVĚ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA

22.12.2009 Změna společného postoje 2006/795/SZBP o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově 

demokratické republice

článek 29 2009/1002/SZBP

L 346 (23.12.2009)

22.12.2009 Změna nařízení (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově 

demokratické republice

čl. 215 odst. 1 a 2 2009/1283/EU

L 346 (23.12.2009)

4.8.2009 Provádění společného postoje 2006/795/SZBP o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově 

demokratické republice

společný postoj 

2006/795/SZBP

čl. 6 odst. 1,

čl. 23. odst. 2

2009/599/SZBP

L 203 (5.8.2009)

27.7.2009 Změna společného postoje 2006/795/SZBP o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově 

demokratické republice

článek 15 2009/573/SZBP

L 197 (29.7.2009)
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ÍRÁN

15.12.2009 Změna nařízení (ES) č. 423/2007 o omezujících opatřeních vůči Íránu čl. 215 odst. 1 a 2 2009/1228/EU

L 330 (16.12.2009)

17.11.2009 Provádění čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 423/2007 o omezujících opatřeních vůči Íránu 

a zrušení rozhodnutí 2008/475/ES

nařízení (ES) 

č. 423/2007 čl. 15 

odst. 2

2009/1100/ES

L 303 (18.11.2009)

17.11.2009 Provádění společného postoje 2007/140/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu společný postoj 

2007/140/SZBP

čl. 7 odst. 2,

čl. 23. odst. 2

2009/840/SZBP

L 303 (18.11.2009)

10.11.2008 Změna příloh III a IV společného postoje 2007/140/SZBP o omezujících opatřeních vůči 

Íránu

společný postoj 

2007/140/SZBP

čl. 7 odst. 2

2008/842/SZBP

L 300 (11.11.2008)

7.8.2008 Změna společného postoje 2007/140/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu článek 15 2008/652/SZBP

L 213 (8.8.2008)

+ oprava L285 

(29.10.2008)

IRÁK

5.3.2009 Změna společného postoje 2003/495/SZBP o Iráku článek 15 2009/175/SZBP

L 62 (6.3.2009)

BĚLORUSKO

15.12.2009 Prodloužení omezujících opatření vůči některým představitelům Běloruska stanovených ve 
společném postoji 2006/276/SZBP zrušení společného postoje 2009/314/SZBP

článek 29 2009/969/SZBP

L 332 (17.12.2009)

6.4.2009 Změna společného postoje Rady 2006/276/SZBP o omezujících opatření vůči některým 
představitelům Běloruska a zrušení společného postoje 2008/844/SZBP

článek 15 2009/314/SZBP

L 93 (7.4.2009)

10.11.2008 Změna společného postoje 2006/276/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým 
představitelům Běloruska

článek 15 2008/844/SZBP

L 300 (11.11.2008)

MOLDAVSKÁ REPUBLIKA

16.2.2009 Obnovení omezujících opatření vůči vedení Podněsterské oblasti Moldavské republiky článek 15 2009/139/SZBP

L 46 (17.2.2009)

UZBEKISTÁN

15.12.2009 Zrušení nařízení (ES) č. 1859/2005 o zavedení některých omezujících opatření vůči 

Uzbekistánu

čl. 215 odst. 1, 

článek 301

2009/1227/EU

L 330 (16.12.2009)

10.11.2008 Změna a prodloužení společného postoje 2007/734/SZBP o omezujících opatřeních proti 

Uzbekistánu

článek 15 2008/843/SZBP

L 300 (11.11.2008)
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II. EBOP

II.1 ZÁPADNÍ BALKÁN

15.12.2009 Prodloužení mandátu vedoucího policejní mise Evropské unie (EUPM) 

v Bosně a Hercegovině

čl. 38 třetí 

pododstavec

rozhodnutí 

2009/906/SZBP

čl. 10 odst. 1

2009/958/SZBP

EUPM/1/2009

L 330 (16.12.2009)

8.12.2009 Policejní mise Evropské unie (EUPM) v Bosně a Hercegovině článek 28, čl. 43 

odst. 2

2009/906/SZBP

L 322 (9.12.2009)

11.11.2009 Jmenování velitele sil Evropské unie pro vojenskou operaci Evropské unie 

v Bosně a Hercegovině

čl. 25 třetí 

pododstavec,

společná akce 

2004/570/SZBP

článek 6

2009/836/SZBP

BiH/15/2009

L 299 (14.11.2009)

9.6.2009 Změna společné akce 2008/124/SZBP o Misi Evropské unie v Kosovu na 

podporu právního státu, EULEX KOSOVO.

článek 14 2009/445/SZBP

L 148 (11.6.2009)

27.11.2008 Provádění společné akce 2007/749/SZBP o policejní misi Evropské unie 

(EUPM) v Bosně a Hercegovině

společná akce 

2007/749/SZBP

čl. 12 odst. 1,

čl. 23 odst. 2 druhá 

odrážka

2008/890/SZBP

L 318 (28.11.2008)

21.11.2008 Jmenování velitele sil Evropské unie pro vojenskou operaci Evropské unie 

v Bosně a Hercegovině

čl. 25 třetí 

pododstavec,

společná akce 

2004/570/SZBP

článek 6

2008/895/SZBP

BiH/14/2008

L 319 (29.11.2008)

24.10.2008 Jmenování velitele mise/policejního komisaře policejní mise Evropské unie 

(EUPM) v Bosně a Hercegovině

čl. 25. odst. 3,

společná akce 

2007/749/SZBP

čl. 10 odst. 1

2008/835/SZBP

L 298 (7.11.2008)

13.10.2008 Uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o účasti 

Spojených států amerických na Misi Evropské unie v Kosovu na podporu 

právního státu, EULEX KOSOVO

článek 24 2008/814/SZBP

L 282 (25.10.2008)

25.9.2008 Uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Chorvatskou republikou o účasti 

Chorvatské republiky na Misi Evropské unie v Kosovu na podporu právního 

státu, EULEX KOSOVO

článek 24 2008/887/SZBP

L 317 (27.11.2008)
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29.7.2008 Změna rozhodnutí BiH/1/2004 o přijetí příspěvků třetích států na vojenskou 

operaci Evropské unie v Bosně a Hercegovině a rozhodnutí BiH/3/2004 

o zřízení Výboru přispěvatelů na vojenskou operaci Evropské unie v Bosně 

a Hercegovině

čl. 25 třetí 

pododstavec

2008/712/SZBP

BiH/13/2008

L 237 (4.9.2008)

24.7.2008 Uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o účasti 

Švýcarské konfederace na Misi Evropské unie v Kosovu na podporu právního 

státu, EULEX KOSOVO

článek 24 2008/666/SZBP

L 217 (13.8.2008)

II.2 AFRIKA

15.2.2010 Vojenská mise Evropské unie s cílem přispět k výcviku somálských 

bezpečnostních sil

článek 28, čl. 43 

odst. 2

2010/96/SZBP

L 44 (19.2.2010)

4.12.2009 Jmenování velitele sil EU pro vojenskou operaci Evropské unie s cílem přispět 

k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží 

Somálska (Atalanta)

článek 38,

společná akce 

2008/851/SZBP

článek 6

2009/946/SZBP

ATALANTA/8/2009

L 327 (12.12.2009)

8.12.2009 Změna společné akce 2008/851/SZBP o vojenské operaci Evropské unie 

s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených 

loupeží u pobřeží Somálska

článek 28, čl. 43 

odst. 2

2009/907/SZBP

L 322 (9.12.2009)

17.11.2009 Změna a prodloužená společné akce 2008/112/SZBP o misi Evropské unie na 

podporu reformy bezpečnostního sektoru v Republice Guinea-Bissau (EU SSR 

GUINEA-BISSAU)

článek 14 2009/841/SZBP

L 303 (18.11.2009)

23.10.2009 Podpis a uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Seychelskou republikou 

o postavení sil pod vedením Evropské unie v Seychelské republice v rámci 

vojenské operace Evropské unie Atalanta

článek 24 2009/916/SZBP

L 323 (10.12.2009)

23.10.2009 Podpis a prozatímní uplatňování výměny dopisů mezi Evropskou unií 

a Seychelskou republikou o podmínkách a způsobu předávání osob 

podezřelých z pirátství nebo ozbrojených loupeží silami EUNAVFOR do 

Seychelské republiky a o podmínkách a způsobu zacházení s těmito osobami 

po jejich předání

článek 24 2009/877/SZBP

L 315 (2.12.2009)

19.10.2009 Zrušení společné akce 2007/677/SZBP o vojenské operaci Evropské unie 

v Čadské republice a ve Středoafrické republice

článek 14 2009/795/SZBP

L 283 (30.10.2009)
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19.10.2009 Změna společné akce 2007/405/SZBP o policejní misi Evropské unie 

v Konžské demokratické republice v rámci reformy bezpečnostního sektoru 

a justičního rozhraní (EUPOL RD Congo)

článek 14 2009/769/SZBP

L 274 (20.10.2009)

2.10.2009 Změna rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru ATALANTA/2/2009 

o přijetí příspěvků třetích států na vojenskou operaci Evropské unie s cílem 

přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží 

u pobřeží Somálska (Atalanta) a rozhodnutí Politického a bezpečnostního 

výboru ATALANTA/3/2009 o zřízení Výboru přispěvatelů na vojenskou 

operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení 

pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska (Atalanta)

čl. 25 třetí 

pododstavec,

společná akce 

2008/851/SZBP

článek 10,

rozhodnutí 

ATALANTA/2/2009

rozhodnutí 

ATALANTA/3/2009

+ dodatek

2009/758/SZBP

ATALANTA/7/2009

L 270 (15.10.2009)



8363/1/10 REV 1 el/EL/jg 223
PŘÍLOHA DGE HR CS

25.9.2009 Jmenování vedoucího poradní a pomocné mise Evropské unie pro reformu 

bezpečnostního sektoru v Konžské demokratické republice (EUSEC RD 

Congo)

čl. 25 třetí 

pododstavec,

společná akce 

2009/709/SZBP

článek 8

2009/723/SZBP

EUSEC/1/2009

L 257 (30.9.2009)

15.9.2009 Poradní a pomocná misi Evropské unie pro reformu bezpečnostního sektoru 

v Konžské demokratické republice (EUSEC RD Congo).

článek 14, čl. 25 

třetí pododstavec, 

čl. 28 odst. 3 první 

pododstavec

2009/709/SZBP

L 246 (18.9.2009)

27.7.2009 Podpis a prozatímní uplatňování Dohody mezi Evropskou unií a Chorvatskou 

republikou o účasti Chorvatské republiky na vojenské operaci Evropské unie 

s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených 

loupeží u pobřeží Somálska (operace Atalanta)

článek 24 2009/597/SZBP

L 202 (4.0.2009)

22.7.2009 Jmenování velitele sil EU pro vojenskou operaci Evropské unie s cílem přispět 

k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží 

Somálska (Atalanta)

čl. 25 třetí 

pododstavec,

společná akce 

2008/851/SZBP

čl. 6 odst. 1

2009/559/SZBP

ATALANTA/6/2009

L 192 (24.7.2009)

25.6.2009 Změna a prodloužení společné akce 2007/406/SZBP o poradní a pomocné misi 

Evropské unie pro reformu bezpečnostního sektoru v Konžské demokratické 

republice (EUSEC RD Congo)

článek 14 2009/509/SZBP

L 172 (2.7.2009)

15.6.2009 Změna a prodloužení společné akce 2007/405/SZBP o policejní misi Evropské 

unie v Konžské demokratické republice v rámci reformy bezpečnostního 

sektoru a justičního rozhraní (EUPOL RD Congo)

článek 14 2009/466/SZBP

L 151 (16.6.2009)

10.6.2009 Změna rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru ATALANTA/2/2009 

o přijetí příspěvků třetích států na vojenskou operaci Evropské unie s cílem 

přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží 

u pobřeží Somálska (Atalanta) a rozhodnutí Politického a bezpečnostního 

výboru ATALANTA/3/2009 o zřízení Výboru přispěvatelů na vojenskou 

operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení 

pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska (Atalanta)

čl. 25 třetí 

pododstavec,

společná akce 

2008/851/SZBP

čl. 10 odst. 2

rozhodnutí 

ATALANTA/2/2009

rozhodnutí 

ATALANTA/3/2009

+ dodatek

2009/446/SZBP

ATALANTA/5/2009

L 148 (11.6.2009)
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27.5.2009 Jmenování velitele operace EU pro vojenskou operaci Evropské unie s cílem 

přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží 

u pobřeží Somálska (Atalanta)

čl. 25 třetí 

pododstavec

2009/413/SZBP

ATALANTA/4/2009

L 132 (29.5.2009)

18.5.2009 Změna společné akce 2008/112/SZBP o misi Evropské unie na podporu 

reformy bezpečnostního sektoru v Republice Guinea-Bissau (EU SSR 

GUINEA-BISSAU)

článek 14 2009/405/SZBP

L 128 (27.5.2009)

21.4.2009 Zřízení Výboru přispěvatelů na vojenskou operaci Evropské unie s cílem 

přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží 

u pobřeží Somálska (Atalanta)

čl. 25 třetí 

pododstavec,

společná akce 

2008/851/SZBP

čl. 10 odst. 5

2009/369/SZBP

ATALANTA/3/2009

L 112 (6.5.2009)

+ dodatek L 119 

(14.5.2009)

21.4.2009 Přijetí příspěvků třetích států na vojenskou operaci Evropské unie s cílem 

přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží 

u pobřeží Somálska (Atalanta)

čl. 25 třetí 

pododstavec,

společná akce 

2008/851/SZBP

čl. 10 odst. 2

2009/356/SZBP

ATALANTA/2/2009

L 109 (30.4.2009)

26.2.2009 Výměna dopisů mezi Evropskou unií a vládou Keni o podmínkách a způsobu 

předávání osob podezřelých ze spáchání pirátství, které byly zadrženy 

námořními silami pod vedením Evropské unie (EUNAVFOR), do Keni, 

o podmínkách a způsobu předávání majetku zabaveného námořními silami 

EUNAVFOR do Keni a o podmínkách a způsobu zacházení s těmito osobami 

a majetkem po tomto předání

článek 24 2009/293/SZBP

L 79 (25.3.2009)

17.3.2009 Jmenování velitele sil Evropské unie pro vojenskou operaci Evropské unie 

s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených 

loupeží u pobřeží Somálska (Atalanta)

společná akce 

2008/851/SZBP

čl. 6 odst. 1

2009/288/SZBP

ATALANTA/1/2009

L 76 (24.3.2009)

22.12.2008 Uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Džibutskou republikou o postavení 

sil pod vedením Evropské unie v Džibutské republice v rámci vojenské 

operace Evropské unie Atalanta

článek 24 2009/88/SZBP

L 33 (3.2.2009)

22.12.2008 Uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Somálskou republikou o postavení 

námořních sil pod vedením Evropské unie v Somálské republice v rámci 

vojenské operace EU Atalanta

článek 24 2009/29/SZBP

L 10 (15.1.2009)
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8.12.2008 Zahájení vojenské operace Evropské unie, jejímž cílem je přispět k odvrácení, 

prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska 

(Atlanta)

čl. 17. odst. 2,

společná akce 

2008/851/SZBP

článek 5

2008/918/SZBP

L 330 (9.12.2008)

18.11.2008 Jmenování velitele sil Evropské unie pro vojenskou operaci Evropské unie 

s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených 

loupeží u pobřeží Somálska (Atalanta)

čl. 25 třetí 

pododstavec,

společná akce 

2008/851/SZBP

článek 6

2008/888/SZBP

ATALANTA/1/2008

L 317 (27.11.2008)

13.10.2008 Uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Ruskou federací o účasti Ruské 

federace na vojenské operaci Evropské unie v Čadské republice a ve 

Středoafrické republice (operace EUFOR Tchad/RCA)

článek 24 2008/868/SZBP

L 307 (18.11.2008)

10.11.2008 Vojenská operace Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a 

potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska

článek 14, čl. 25 

třetí pododstavec, 

čl. 28 odst. 3

2008/851/SZBP

L 301 (12.11.2008)

15.9.2008 Uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Chorvatskou republikou o účasti 

Chorvatské republiky na vojenské operaci Evropské unie v Čadské republice 

a ve Středoafrické republice (operace EUFOR Tchad/RCA)

článek 24 2008/783/SZBP

L 268 (9.10.2008)

19. 9.2008 Vojenské koordinační akce Evropské unie na podporu rezoluce Rady 

bezpečnosti Organizace spojených národů 1816 (2008) (EU NAVCO)

článek 14, čl. 25 

třetí pododstavec, 

čl. 28 odst. 3

2008/749/SZBP

L 252 (20.9.2008)

2.9.2008 Změna rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru CHAD/1/2008 

o přijetí příspěvků třetích států na vojenskou operaci Evropské unie v Čadské 

republice a ve Středoafrické republice a rozhodnutí Politického 

a bezpečnostního výboru CHAD/2/2008 o zřízení Výboru přispěvatelů na 

vojenskou operaci Evropské unie v Čadské republice a ve Středoafrické 

republice

společná akce 

2007/677/SZBP

čl. 10 odst. 2

2008/731/SZBP

CHAD/4/2008

L 247 (16.9.2008)
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II.3 ASIE/OCEÁNIE

17.11.2009 Změna společné akce 2007/369/SZBP o zřízení policejní mise Evropské unie v Afghánistánu 

(EUPOL AFGHANISTAN)

článek 14 2009/842/SZBP

L 303 (18.11.2009)

21.11.2008 Provádění společné akce 2007/369/SZBP o zřízení policejní mise Evropské unie 

v Afghánistánu (EUPOL AFGHANISTAN)

čl. 23 odst. 2 druhá 

odrážka prvního 

pododstavce,

společná akce 

2007/369/SZBP

čl. 13 odst. 2

2008/884/SZBP

L 316 (26.11.2008)

3.10.2008 Jmenování vedoucího policejní mise Evropské unie v Afghánistánu (EUPOL 

AFGHANISTAN)

čl. 25 třetí 

pododstavec,

společná akce 

2007/369/SZBP

čl. 10 odst. 1

2008/821/SZBP
EUPOL 

AFGHANISTAN/1/2008

L 285 (29.10.2008)

4.8.2008 Změna společné akce 2007/369/SZBP o zřízení policejní mise Evropské unie v Afghánistánu 

(EUPOL AFGHANISTAN)

článek 14 2008/643/SZBP

L 207 (5.8.2008)

II.4 STŘEDNÍ VÝCHOD/ZÁLIV

15.12.2009 Jmenování vedoucího Integrované mise Evropské unie na podporu právního státu v Iráku, 

EUJUST LEX

článek 38

společná akce 

2009/475/SZBP

čl. 9 odst. 2

2009/982/SZBP

EUJUST LEX/2/2009

L 338 (19.12.2009)

15.12.2009 Jmenování vedoucího policejní mise Evropské unie pro palestinská území čl. 38 třetí 

pododstavec

společná akce 

2005/797/SZBP

čl. 11 odst. 1

2009/957/SZBP
EUPOL COPPS/2/2009

L 330 (16.12.2009)

15.12.2009 Změna společné akce Rady 2005/797/SZBP o policejní misi Evropské unie pro palestinská 

území

článek 28, čl. 43 

odst. 2

2009/955/SZBP

L 330 (16.12.2009)

20.11.2009 Změna společné akce 2005/889/SZBP o zřízení mise Evropské unie pro pomoc na hranicích na 

hraničním přechodu Rafáh (EU BAM Rafah)

článek 14 2009/854/SZBP

L 312 (27.11.2009)

3.7.2009 Jmenování vedoucího Integrované mise Evropské unie na podporu právního státu v Iráku, 

EUJUST LEX

čl. 25 třetí 

pododstavec,

společná akce 

2009/475/SZBP

čl. 9 odst. 2

2009/596/SZBP

L 202 (4.8.2009)
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11.6.2009 Integrovaná mise Evropské unie na podporu právního státu v Iráku, EUJUST-LEX článek 14 2009/475/SZBP

L 156 (19.6.2009)

27.5.2009 Zřízení Výboru přispěvatelů na policejní misi Evropské unie pro palestinská území (EUPOL 

COPPS)

čl. 25 třetí 

pododstavec,

společná akce 

2005/797/SZBP

čl. 12 odst. 3

2009/412/SZBP
EUPOL COPPS/1/2009

L 132 (29.5.2009)

16.12.2008 Jmenování vedoucího policejní mise Evropské unie pro palestinská území čl. 25 třetí 

pododstavec,

společná akce 

2005/797/SZBP

čl. 11 odst. 2

2008/970/SZBP

L 344 (20.12.2008)

16.12.2008 Změna společné akce 2005/797/SZBP o policejní misi Evropské unie pro palestinská území článek 14 2008/958/SZBP

L 338 (17.12.2008)

11.11.2008 Jmenování vedoucího mise pro pomoc na hranicích na hraničním přechodu Rafáh (EUBAM 

Rafah)

společná akce 

2005/889/SZBP

čl. 10 odst. 2

2008/863/SZBP

L 306 (15.11.2008)

EUBAM Rafah/1/2008

10.11.2008 Změna společné akce 2005/889/SZBP o zřízení mise Evropské unie pro pomoc na hranicích na 

hraničním přechodu Rafáh (EUBAM Rafah)

článek 14 2008/862/SZBP

L 306 (15.11.2008)

II.5 VÝCHODNÍ EVROPA A STŘEDNÍ ASIE

31.7.2009 Prodloužení mandátu vedoucího Pozorovatelské mise Evropské unie v Gruzii (EUMM 
Georgia)

čl. 25 třetí 

pododstavec,

společná akce 

2008/736/SZBP

čl. 10 odst. 1

2009/619/SZBP

EUMM 

GEORGIA/1/2009

L 214 (19.8.2009)

27.7.2009 Změna a prodloužení společné akce 2008/736/SZBP o Pozorovatelské misi Evropské unie 
v Gruzii (EUMM Georgia)

článek 14 2009/572/SZBP

L 197 (29.7.2009)

27.7.2009 Změna a prodloužení rozhodnutí 2008/901/SZBP o nezávislé mezinárodní vyšetřovací misi ke 
konfliktu v Gruzii

čl. 13 odst. 3, čl. 23 

odst. 1

2009/570/SZBP

L 197 (29.7.2009)

23.3.2009 Změna společné akce 2008/736/SZBP o Pozorovatelské misi Evropské unie v Gruzii (EUMM 
Georgia)

článek 14 2009/294/SZBP

L 79 (25.3.2009)

2.12.2008 Nezávislá mezinárodní vyšetřovací mise ke konfliktu v Gruzii čl. 13 odst. 3, čl. 23 

odst. 1

2008/901/SZBP

L 323 (3.12.2008)

24.10.2008 Uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Gruzií o postavení Pozorovatelské mise Evropské 
unie v Gruzii

článek 24 2008/877/SZBP

L 310 (21.11.2008)
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25.9.2008 Změna společné akce 2008/736/SZBP o Pozorovatelské misi Evropské unie v Gruzii (EUMM 
Georgia)

článek 14 2008/759/SZBP

L 259 (27.9.2008)

16.9.2008 Jmenování vedoucího Pozorovatelské mise Evropské unie v Gruzii (EUMM Georgia) čl. 25 třetí 

pododstavec,

společná akce 

2008/736/SZBP

čl. 10 odst. 1

2008/894/SZBP

EUMM/1/2008

L 319 (29.11.2008)

15.9.2008 Pozorovatelská mise Evropské unie v Gruzii (EUMM Georgia) článek 14,

čl. 25 

třetí pododstavec

2008/736/SZBP

L 248 (17.9.2008)

IV. ZVLÁŠTNÍ ZÁSTUPCI EVROPSKÉ UNIE

IV.1 AFGHÁNISTÁN

15.6.2009 Jmenování zvláštního zástupce Evropské unie pro Afghánistán a Pákistán a zrušení společné 

akce 2009/135/SZBP

článek 14, čl. 18 

odst. 5, čl. 23 odst. 2

2009/467/SZBP

L 151 (16.6.2009)

16.2.2009 Prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie v Afghánistánu článek 14, čl. 18 

odst. 5, čl. 23 odst. 2

2009/135/SZBP

L 46 (17.2.2009)

24.7.2008 Jmenování zvláštního zástupce Evropské unie pro Afghánistán článek 14, čl. 18 

odst. 5, čl. 23 odst. 2

2008/612/SZBP

L 197 (25.7.2008)

IV.2 BÝVALÁ JUGOSLÁVSKÁ REPUBLIKA MAKEDONIE

15.9.2009 Prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie v Bývalé jugoslávské republice 

Makedonii

článek 14, čl.18 

odst. 5, čl. 23 odst. 2

2009/706/SZBP

L 244 (16.9.2009)

16.2.2009 Prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie v Bývalé jugoslávské republice 

Makedonii

článek 14, čl. 18 

odst. 5, čl. 23 odst. 2

2009/129/SZBP

L 46 (17.2.2009)

IV.3 STŘEDNÍ ASIE

16.2.2009 Prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro Střední Asii článek 14, čl. 18 

odst. 5, čl. 23 odst. 2

2009/130/SZBP

L 46 (17.2.2009)

2.12.2008 Změna společné akce 2008/107/SZBP o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské 

unie pro Střední Asii

článek 14, čl. 18 

odst. 5, čl. 23 odst. 2

2008/900/SZBP

L 323 (3.12.2008)

IV.4 BOSNA A HERCEGOVINA

11.3.2009 Jmenování zvláštního zástupce Evropské unie v Bosně a Hercegovině článek 14, čl. 18 

odst. 5, čl. 23 odst. 2

2009/181/SZBP

L 67 (12.3.2009)

IV.5 JIŽNÍ KAVKAZ

16.2.2009 Prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro jižní Kavkaz článek 14, čl. 18 

odst. 5, čl. 23 odst. 2

2009/133/SZBP

L 46 (17.2.2009)

13.10.2008 Změna mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro jižní Kavkaz článek 14, čl. 18 

odst. 5, čl. 23 odst. 2

2008/796/SZBP

L 272 (14.10.2008)
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IV.6 GRUZIE

15.12.2009 Změna společné akce 2009/131/SZBP o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské 

unie pro krizi v Gruzii

článek 28, čl. 31 

odst. 2, článek 33

2009/956/SZBP

L 330 (16.12.2009)

27.7.2009 Prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro krizi v Gruzii článek 14, čl. 18 

odst. 5, čl. 23 odst. 2

2009/571/SZBP

L 197 (29.7.2009)

16.2.2009 Prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro krizi v Gruzii článek 14, čl. 18 

odst. 5, čl. 23 odst. 2

2009/131/SZBP

L 46 (17.2.2009)

25.9.2008 Jmenování zvláštního zástupce Evropské unie pro krizi v Gruzii článek 14, čl. 18 

odst. 5, čl. 23 odst. 2

2008/760/SZBP

L 259 (27.9.2008)

IV.7 KOSOVO

7.8.2009 Změna společné akce 2009/137/SZBP o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské 

unie v Kosovu

článek 14, čl. 18 

odst. 5, čl. 23 odst. 2

2009/605/SZBP

L 206 (8.8.2009)

16.2.2009 Jmenování zvláštního zástupce Evropské unie v Kosovu článek 14, čl. 18 

odst. 5, čl. 23 odst. 2

2009/137/SZBP

L 46 (17.2.2009) +

oprava L 91 

(3.4.2009)

IV.8 MÍROVÝ PROCES NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ

16.2.2009 Prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro mírový proces na Blízkém 

východě

článek 14, čl. 18 

odst. 5, čl. 23, odst. 2

2009/136/SZBP

L 46 (17.2.2009)

IV.9 OBLAST AFRICKÝCH VELKÝCH JEZER

16.2.2009 Prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro oblast afrických Velkých jezer článek 14, čl. 18 

odst. 5, čl. 23 odst. 2

2009/128/SZBP

L 46 (17.2.2009)
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IV.10 MOLDAVSKÁ REPUBLIKA

16.2.2009 Prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie v Moldavské republice článek 14, čl. 18 

odst. 5, čl. 23 odst. 2

2009/132/SZBP

L 46 (17.2.2009)

IV.12 SÚDÁN

16.2.2009 Prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro Súdán článek 14, čl. 18 

odst. 5, čl. 23 odst. 2

2009/134/SZBP

L 46 (17.2.2009)

IV.13 AFRICKÁ UNIE

1.12.2008 Prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie při Africké unii článek 14, čl. 18 

odst. 5, čl. 23 odst. 2

2008/898/SZBP

L 322 (2.12.2008)
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MÍROVÝ PROCES NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ

27.10.2009 Dočasné přijetí určitých Palestinců členskými státy Evropské unie článek 15 2009/787/SZBP

L 281 (28.10.2009)

27.10.2008 Dočasné přijetí určitých Palestinců členskými státy Evropské unie článek 15 2008/822/SZBP

L 285 (29.10.2008)
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List of abbreviations

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 Asia-Europe Meeting

AU African Union

BiH Bosnia and Herzegovina

CAAC Children affected by armed conflict

CBM Confidence-building measures

CBSS Country-Based Support Schemes under the EIDHR

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 Asia-Oceania

CoE Council of Europe

COHOM Council Human Rights Working Party

CONOPS Concept of operations

CPA Comprehensive Peace Agreement

CPT European Committee for the Prevention of Torture

CSDP Common Security and Defence Policy

CSP Comprehensive Status Proposal
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CSR Corporate Social Responsibility

DCCA Development and Cooperation in Central Asia

DCI Development Cooperation Instrument

DDPA Durban Declaration and Programme of Action

DDR disarmament, demobilisation and reintegration

DRC Durban Review Conference

ECCC Extraordinary Chambers in the Constitutional Court of Cambodia

ECHR European Court of Human Rights

ECOSOC Economic and Social Council

ECRI European Commission against Racism and Intolerance

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 
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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

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

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

GSP EU's Generalised System of Preferences

GSP+ Special Incentive Arrangement for Sustainable Development and 

Good Governance

GSPC Salafist Group for Preaching and Combat

HDIM Human Dimension Implementation Meeting

HoMs Heads of Mission

HQ Headquarters

HRC Human Rights Council

HRDs Human Rights Defenders

IA International Alert
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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 Pre-Accession Assistance

IPA Instrument on Pre-Accession Assistance

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
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NATO North Atlantic Treaty Organisation

NCCM National Council for Childhood and Motherhood

NCHR National Council for Human Rights

NGOs Non-governmental organisations

ODIHR Office for Democratic Institutions and Human Rights

OECD Organisation for Economic Co-operation 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

PACE Parliamentary Assembly of the Council of Europe

PCP Palestinian Civil Police 

PDCI Partners for Democratic Change International

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

SG/HR Secretary General/High Representative for the Common Foreign and 

Security Policy

SSR Security sector reform 

STM SAp Tracking Mechanism

SuR State under Review

SW Saferworld

TAIEX Technical Assistance and Information Exchange
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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

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation

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 Secretary-General

UNSRSG Special Representative of the UN Secretary General

UPR Universal Periodic Review 

U.S. United States of America

WEOG Western European and Others Group

WG Working Group

WTO World Trade Organisation

ZANU-PF Zimbabwe African National Union – Patriotic Front

_____________________________


