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PŘEDMLUVA VYSOKÉ PŘEDSTAVITELKY, MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ  

S velkým potěšením vítám zveřejnění výroční zprávy o lidských právech a demokracii ve světě za 

rok 2012. Tato zpráva mapuje naši práci v oblasti lidských práv v celém rozsahu vnějších vztahů 

EU a zdůrazňuje hlavní úspěchy. Je rovněž vodítkem pro naši budoucí práci, protože poukazuje na 

oblasti, kde je naléhavě zapotřebí dosáhnout pokroku. 

 

Lidská práva jsou nedílnou součástí veškeré naší vnější činnosti. EU je vybudována na odhodlání 

tyto hodnoty zabezpečit jak v rámci Unie, tak i na celém světě. Kamkoli na svých cestách zamířím, 

všude se hovoří i o lidských právech, ať již při oficiálních jednáních s vládami, či při rozhovorech 

s občanskou společností a nevládními organizacemi. 

 

Rok 2012 byl pro lidská práva ve vnějších vztazích EU mezníkem. Dne 25. června přijala Unie 

strategický rámec pro lidská práva a demokracii, vůbec první soubor zásad a cílů, jímž se bude řídit 

naše práce v oblasti prosazování lidských práv ve světě. 

 

Tento strategický rámec je spojen s akčním plánem, který zajišťuje, aby se naše dobré úmysly 

proměnily v konkrétní skutky. Tento přístup již přinesl významné výsledky. Například tím, že si EU 

stanovila jako prioritu otázku trestu smrti a neustále v tomto smyslu lobovala, jsme dosáhli přijetí 

rezoluce Valného shromáždění Organizace spojených národů o celosvětovém moratoriu. 

 

Minulý rok financovala EU prostřednictvím evropského nástroje pro demokracii a lidská práva 

stovky projektů organizací občanské společnosti zaměřených na podporu demokracie. Rovněž jsme 

založili Evropskou nadaci pro demokracii, která má poskytovat flexibilní a rychlou podporu malým 

nevládním organizacím. Díky tomu může více lidí účinně pracovat na zabezpečování základních 

práv a svobod po celém světě.  
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V zájmu dosažení hmatatelnějších výsledků neustále aktualizujeme a zlepšujeme svoji práci 

v oblasti prosazování demokracie. Systematičtější opatření navazující na volební pozorovatelské 

mise nám pomáhají zajistit, aby naše doporučení byla promítnuta do skutečných reforem. 

Pokrok, jehož bylo v mnoha zemích po celém světě v loňském roce dosaženo, inspiruje lidi po 

celém světě k tomu, aby hájili svá práva a ve svém zápasu neustávali. Je pro mě velkým potěšením, 

že je EU dokáže podpořit. 

Nesmíme však usnout na vavřínech. Dennodenně vídáme a slýcháme svědectví o velkém utrpení, 

jež nás nutí uvědomovat si potřebu dalších naléhavých opatření. Akční plán nám pomůže zajistit 

další pokrok.  

V zájmu posílení závazku EU jsem v loňském roce jmenovala zvláštního zástupce pro lidská práva 

Stavrose Lambridinise, který neúnavně šíří poselství EU, je hnací silou pokroku a příkladem 

i podporou bojovníkům za lidská práva po celém světě. Rovněž jsme velmi rádi, že můžeme 

využívat odborných a místních znalostí nevládních organizací a organizací občanské společnosti, 

jakož i odhodlaných jednotlivců, kteří nám v naší práci pomáhají. Lidská práva spočívají v osobních 

svobodách a právě na těchto jednotlivcích nakonec záleží. 

 

V roce 2012 získala Unie Nobelovu cenu míru za prosazování míru, usmíření, demokracie 

a lidských práv v Evropě. Toto uznání je pro nás všechny velikou poctou. Domnívám se, že by nás 

mělo též povzbudit k tomu, abychom své úsilí zintenzivnili a poskytovali pomoc lidem v nouzi po 

celém světě.  

 

Výroční zpráva poskytuje základ pro to, abychom se této odpovědnosti ujali. Umožňuje nám jasně, 

jednoduše a systematicky mapovat situaci a upozorňovat na to, kde je nejnaléhavěji zapotřebí 

dalšího pokroku. Slouží jako inspirace k tomu, aby se v této důležité práci nepolevilo a aby lidská 

práva, základní svobody a demokracie nebyla pouze privilegiem několika jedinců, ale aby se staly 

skutečností pro všechny. Bez ohledu na to, kde se narodili. 
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PŘEDMLUVA 

Hlavní síla lidských práv spočívá v jejich univerzální povaze – to je základní pravda, která se 

prolíná celou touto nejnovější výroční zprávou o lidských právech a demokracii ve světě.  

Lidská práva potvrzují naši společnou humanitu a stavějí nás všechny na stejnou úroveň. 

Připomínají nám, že boj každého jednoho člověka, byť na druhém konci světa, je i naším vlastním 

zápasem. Hnutí na podporu lidských práv nám přitom poskytuje právní i jazykové prostředky k boji 

ve jménu každého jednotlivce. Právě jazyk nám umožňuje říci pravdu tváří v tvář moci způsobem, 

který rezonuje v každé lidské bytosti, a dokáže tak za svým účelem spojit lidi z různých politických 

stran, různých náboženských vyznání i pohlaví. 

 

Skutečné zápasy o práva se však nesvádějí mezi různými kulturami. V každé společnosti 

představují lidská práva „univerzální zájmy bezmocných“ postavené proti „relativismu mocných“; 

zájmy zneužívané manželky proti odvolávání se zneužívajícího manžela na „tradiční rodinné 

hodnoty“; zájmy pronásledovaného aktivisty proti apelům represivního státu na „zvláštní 

bezpečnostní zájmy“. Snad proto je univerzálnost lidských práv tak vzácně zpochybňována oběťmi 

porušování lidských práv a tak často napadána těmi, kdo jsou odpovědni za jejich porušování.  

 

Evropa do tohoto sporu před více než 60 lety vnesla traumatické zážitky ze dvou světových válek, 

k nimž došlo v průběhu jedné generace, a dosud nejhorší světové genocidy, což přimělo lidi 

přemýšlet o lidských právech. Evropa a mezinárodní společenství se zavázaly, že podobná zvěrstva 

by se nikde ve světě neměla „již nikdy“ opakovat. 
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Dnes se EU soustředí na myšlenku, že univerzálnost lidských práv začíná doma, a to pozorným 

sledováním vlastních problémů v oblasti lidských práv v Evropě a ochotou tyto problémy řešit za 

pomoci celé řady mechanismů, které nedávají prostor přehnanému uspokojení. Rovněž se tak 

dostává do popředí vědomí, že závazek EU prosazovat a chránit lidská práva přesahuje její hranice 

a je třeba jej plnit za pomoci celé škály nástrojů a opatření zahraniční politiky. 

 

Nový strategický rámec a akční plán pro lidská práva v zájmu dosažení tohoto cíle zavazuje orgány 

EU k ještě těsnější spolupráci na zajištění co největší možné soudržnosti a provázanosti našich 

politik. Jsme odhodláni využívat všechny nástroje zahraniční politiky – a posuzovat jejich dopad – 

s cílem prosazovat a chránit lidská práva v co největším možném rozsahu. Spolu se našimi 

dvoustrannými partnery po celém světě se jsme odhodláni usilovat o to, aby byla lidská práva 

a demokracie ústředními body naší spolupráce. Neangažujeme se pouze tak, že bychom „ukazovali 

prstem“ – což je naší povinností, když dochází k závažnému porušování lidských práv –, ale také 

tím, že „podáme pomocnou ruku“, abychom při plnění závazků v oblasti lidských práv poskytli 

konkrétní podporu a radu. Dále se zavazujeme, že ve všech regionálních a vícestranných 

organizacích pověřených prosazováním a ochranou lidských práv budeme aktivními partnery, kteří 

dokáží být oporou. A uznáváme, že v centru naší politiky v oblasti lidských práv, na vnitrostátní, 

regionální i vícestranné úrovni i na úrovni EU, je činorodá občanská společnost, která hraje 

nezastupitelnou úlohu jako protiváha k orgánům veřejné moci, která lidem umožňuje poznat svá 

práva a domáhat se jich a jejíž prostor k tomu, aby mohla fungovat beze strachu, podezřívavosti či 

pronásledování, je třeba chránit.  

 

Tato výroční zpráva mapuje práci EU v oblasti zahraniční politiky, která byla v rozsáhlé oblasti 

lidských práv vykonána v roce 2012. A co je nejdůležitější, funguje jako kompas pro naši práci 

v nadcházejících letech. Měla by nám ukázat, co je třeba chránit, co je třeba zlepšit a co je třeba 

změnit, abychom přispěli k tomu, že se dodržování lidských práv stane univerzální skutečností.  
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STRATEGICKÝ RÁMEC EU PRO LIDSKÁ PRÁVA A DEMOKRACII 

Celkový přehled 

 

Dne 25. června 2012 přijala EU strategický rámec a akční plán pro lidská práva a demokracii, první 

dokumenty svého druhu. Tyto dokumenty představují vizi globální politiky EU v oblasti lidských 

práv v nadcházejících letech a předkládají podrobný seznam opatření, která EU provede s cílem 

prosadit tyto cíle do praxe. Přijetí strategického rámce a akčního plánu je významné zejména ve 

vztahu k vnějším partnerům, ať již se jedná o vlády, nebo o nevládní organizace, jelikož jasně 

vymezuje normy, které je EU odhodlána prosazovat.  

 

Strategický rámec opětovně potvrzuje odhodlání EU zajistit, aby byla lidská práva – ať občanská 

a politická či hospodářská, sociální a kulturní – zajištěna pro všechny, a to tím, že se plně staví na 

stranu zastánců svobody, demokracie a lidských práv po celém světě. Ve strategickém rámci se 

zdůrazňuje, že EU bude usilovat o podporu lidských práv bez výjimky ve všech oblastech své vnější 

činnosti, jako je oblast obchodu, investic, technologií, internetu a dalších elektronických 

telekomunikačních prostředků, energetiky, životního prostředí, sociální odpovědnosti podniků 

a rozvojové politiky, jakož i v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky a vnějších rozměrů 

zaměstnanosti a sociální politiky a prostoru svobody, bezpečnosti a práva, včetně politiky boje proti 

terorismu.  

 

Rámec nastiňuje hlavní priority, cíle a metody EU, které jsou navrženy tak, aby v průběhu 

následujících deseti let zvýšily účinnost a provázanost politiky EU v oblasti lidských práv. Rovněž 

zdůrazňuje význam společné práce na prosazování lidských práv ze strany členských států, 

Evropského parlamentu, Evropské komise a Rady. Kromě toho podtrhuje význam, který EU 

přikládá dialogu s aktivní a nezávislou občanskou společností v rámci EU i mimo ni. 
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Rámec je doplněn akčním plánem, který stanoví 97 opatření, jež EU provede do 31. prosince 2014. 

Tato opatření zahrnují všechny aspekty lidských práv od vymýcení mučení přes boj proti nuceným 

sňatkům po obranu svobody projevu. Kromě pokračování v práci, která již několik let probíhá – 

jako je například boj proti trestu smrti a kampaň za vymýcení mučení – připravuje akční plán 

iniciativy v nových oblastech, například posílení úlohy v prosazování lidských práv v oblasti 

rozvojové spolupráce, podpora svobody projevu na internetu a předcházení ztráty státní příslušnosti.  

 

V akčním plánu se stanoví, že EU bude informovat o pokroku při provádění jeho ustanovení 

v rámci výroční zprávy o lidských právech a demokracii ve světě1. Struktura této zprávy byla proto 

upravena tak, aby odpovídala struktuře akčního plánu; každý oddíl části A zprávy o strategickém 

rámci a akčním plánu obsahuje shrnutí dosavadního provádění příslušné části akčního plánu. Do 

konce roku 2012 mělo být provedeno devět opatření akčního plánu2. V rámci téměř všech těchto 

opatření bylo dosaženo významného pokroku (viz níže uvedené další informace o opatření 3).  

                                                 
1 Opatření 3: Na zasedáních prezentovat činnost EU týkající se plnění cílů stanovených ve 

strategii pro lidská práva v rámci výroční zprávy o lidských právech a demokracii ve světě. 
2 Opatření č. 6 a), 6 d), 7, 14 a), 16 a), 18 c), 23 a), 25 b) a 30 b). 
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Dne 25. června 2012 Rada rovněž přijala mandát zvláštního zástupce EU pro lidská práva. Úřadu 

se v září roku 2012 ujal bývalý řecký ministr zahraničí a místopředseda Evropského parlamentu 

Stavros Lambrinidis. Zvláštní zástupce EU pro lidská práva (první zvláštní zástupce EU po vstupu 

Lisabonské smlouvy v platnost, kterému byl udělen tematický mandát) má za úkol zajistit 

soudržnost, účinnost a viditelnost politiky EU v oblasti lidských práv. Zvláštní zástupce EU bude 

interně přispívat k provádění strategického rámce a akčního plánu pro lidská práva a dalších 

nástrojů, jako jsou obecné zásady EU týkající se lidských práv, s cílem posílit soudržnost politiky. 

Zvláštní zástupce EU rovněž zintenzivní dialog o lidských právech s vládami třetích zemí, 

mezinárodními a regionálními organizacemi a občanskou společností s cílem zvýšit účinnost 

a viditelnost politiky EU v oblasti lidských práv. V průběhu posledních čtyř měsíců roku 2012 

zastupoval Stavros Lambrinidis EU na řadě klíčových mezinárodních zasedání o lidských právech, 

včetně zářijového zasedání OBSE o provádění lidského rozměru, 67. zasedání Třetího výboru 

Valného shromáždění OSN a fóra OSN o podnikání a lidských právech v prosinci roku 2012. 

Zvláštní zástupce se sešel s čelními představiteli řady vícestranných a regionálních organizací 

(OSN, Rady Evropy, OBSE, Ligy arabských států, Organizace islámské spolupráce, Africké unie) 

a se svými protějšky s cílem podpořit užší spolupráci a cíle EU v oblasti lidských práv. Předsedal 

rovněž delegaci EU účastnící se třetího dialogu o lidských právech mezi EU a Mexikem konaného 

v říjnu a devátého dialogu o lidských právech mezi Africkou unií a EU. Stavros Lambrinidis 

vykonal řadu oficiálních státních návštěv, včetně návštěvy Ruské federace, během níž zahájil 

říjnové Fórum občanské společnosti EU-Rusko v Petrohradu, a zaujal vedoucí úlohu na prvním 

zasedání pracovní skupiny EU-Egypt, které se uskutečnilo dne 14. listopadu. Rovněž navázal 

rozsáhlé kontakty s místními a mezinárodními nevládními organizacemi a s obránci lidských práv 

v Bruselu i ve světě.  
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V roce 2011 začaly delegace EU v úzké spolupráci s misemi členských států EU po celém světě 

připravovat strategie v oblasti lidských práv pro jednotlivé země; v roce 2012 Rada potvrdila 48 

těchto strategií a dalších 90 jich je před přijetím. Strategie zahrnují analýzu situace lidských práv 

v dotčené zemi a konkretizují otázky, které budou mít v činnosti EU prioritu. Strategie byly 

navrženy po konzultaci s občanskou společností a stanoví rámec jak pro politická opatření EU, tak 

pro její finanční pomoc třetím zemím; vypracování strategií v oblasti lidských práv pro všechny 

země představuje významný krok k zajištění, aby se lidská práva stala jádrem vnějších vztahů EU, 

a to prakticky a cíleně. Práce na provádění strategií byly již zahájeny a první zpráva o provádění by 

měla být k dispozici začátkem roku 2013. 

 

V souladu s přijetím strategického rámce přijala EU řadu opatření, která ještě více zefektivní 

a zesystematizují pracovní metody týkající se lidských práv. Ve všech 140 delegacích 

a kancelářích EU a v rámci 15 misí a operací SBOP již byla zřízena kontaktní místa pro otázky 

lidských práv a demokracie. Ve 101 zemích byli již rovněž jmenováni styční úředníci pro obránce 

lidských práv. Frekvence zasedání Pracovní skupiny Rady pro lidská práva (COHOM) se 

zvýšila. Za účelem dohledu nad prováděním akčního plánu již několikrát zasedala meziútvarová 

skupina Komise pro lidská práva, která spojuje Evropskou službu pro vnější činnost a útvary 

Komise. V dubnu roku 2012 byla mezi Evropským parlamentem a Evropskou službou pro vnější 

činnost zřízena Kontaktní skupina na vysoké úrovni pro lidská práva, která má sloužit jako 

fórum pro pravidelné výměny názorů na otázky lidských práv mezi členy Evropského parlamentu 

a vyššími úředníky ESVČ.  
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Při pohledu na události ve světě je patrné, že v roce 2012 bylo obzvláště znepokojivým jevem 

omezování prostoru pro občanskou společnost v řadě třetích zemí, jež se dá často připsat 

odhodlání zabránit šíření revolucí inspirovaných arabským jarem a rovněž vědomím rostoucí moci 

internetu při podněcování protestů vůči represivním režimům. Organizace občanské společnosti 

musely stále více čelit přísným omezováním svobody projevu a sdružování, jakými jsou například 

nesmírně složité podmínky registrace a požadavky na podávání zpráv, velmi přísná pravidla řídící 

financování ze zahraničních zdrojů, zákaz nevládním organizacím angažovat se v politických 

činnostech nebo udržovat kontakt s cizinci, agresivní uplatňování trestních právních předpisů 

o pomluvě proti nevládním organizacím či úplný zákaz fungování těchto organizací. Tento trend 

EU hluboce znepokojil. Prostřednictvím důvěrných diplomatických kontaktů či prostřednictvím 

veřejných prohlášení intervenovala ve značném počtu konkrétních případů, kdy byli aktivisté 

občanské společnosti nebo obránci lidských práv vystaveni zastrašování nebo jim hrozil trest. EU 

nadále podporovala rozvoj aktivní a nezávislé občanské společnosti po celém světě, zejména 

prostřednictvím evropského nástroje pro demokracii a lidská práva (EIDHR), který v roce 2012 

poskytl finanční podporu obráncům lidských práv a aktivistům občanské společnosti ve více než 

100 zemích. V říjnu roku 2012 přijala Komise sdělení nazvané Kořeny demokracie a udržitelný 

rozvoj: spolupráce Evropské unie s občanskou společností v oblasti vnějších vztahů1, které EU 

zavazuje k poskytování větší podpory organizacím občanské společnosti v partnerských zemích, 

aby se mohly svým dílem plně zapojit do zajišťování sociálních služeb, řádné správy věcí veřejných 

a prosazování těchto otázek a mohly též přispívat k vytváření politik. Zvýšená podpora občanské 

společnosti je rovněž klíčovým prvkem obnovení evropské politiky sousedství. Za tímto účelem 

zřídila EU nástroj sousedství pro občanskou společnost, přičemž v letech 2012 a 2013 vyčlenila na 

podporu občanské společnosti v rámci jižního sousedství 22 milionů EUR.  

 

                                                 
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0492:FIN:EN:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0492:FIN:cs:PDF
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V říjnu rovněž došlo k vytvoření Evropské nadace pro demokracii (EED). EED má podobu 

samostatné soukromoprávní nadace a jejím úkolem je podporovat prodemokratické aktivisty 

bojující za přechod k demokracii v rámci evropského sousedství i mimo ně. Evropská nadace pro 

demokracii není nástrojem Evropské unie, ale doplní stávající nástroje EU, včetně evropského 

nástroje pro demokracii a lidská práva, tím, že bude poskytovat rychlou a flexibilní podporu 

aktérům, například neregistrovaným nevládním organizacím a novým prodemokratickým aktérům, 

kteří mají k podpoře ze strany EU zatím omezený přístup. 

 

Zásadní průlom v oblasti demokracie a lidských práv, kterého bylo dosaženo v roce 2011 v rámci 

jižního sousedství, následovalo v roce 2012 uspořádání voleb v souladu s demokratickými 

normami v několika zemích, ačkoli se i nadále vyskytovaly vytrvalé překážky upevnění procesu 

přechodu k demokracii. Opakované masové demonstrace, které byly často provázeny brutálními 

policejními zásahy, dokládaly nekončící frustraci občanů z toho, že stále ještě nebylo možné plně 

zabezpečit občanská a politická práva, a z omezeného přístupu k právům hospodářským 

a sociálním, což se odráží ve vysoké míře nezaměstnanosti a strádání. S cílem posílit partnerství 

mezi EU a zeměmi a společnostmi jižního sousedství přijala EU v roce 2011 zásadu 

„více za více“, na základě které má být zúčastněným partnerským zemím poskytnuta větší podpora 

při budování stabilní a udržitelné demokracie. V roce 2012 zavedla EU tuto zásadu do praxe 

prostřednictvím vyčlenění příspěvků na Podporu pro partnerství, reformy a růst podporující 

začlenění (SPRING), jež na období let 2011–2012 dosáhly výše 390 milionů EUR. Kromě toho 

přijaly EU a Rada Evropy společný program nazvaný Posilování demokratické reformy v jižním 

sousedství, který umožní zemím jižního sousedství čerpat ze zkušeností Rady Evropy s ochranou 

lidských práv a demokracie. Byly zřízeny pracovní skupiny EU na vysoké úrovni s Tuniskem, 

Jordánskem a Egyptem s cílem poskytovat politickou podporu demokratizačnímu procesu a užší 

spolupráce s národy, vládami a aktéry v oblasti rozvoje v těchto zemích. Zvláště významnou 

výzvou v této oblasti zůstává otázka práv žen; v reakci na to zřídila EU regionální program 

dotovaný 7 miliony EUR na prosazování politických a hospodářských práv žen, který bude 

provádět agentura UN Women. 
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Zásada „více za více“ byla uplatněna rovněž na východní sousedství, když byl v červnu zřízen 

program integrace a spolupráce v rámci Východního partnerství, v jehož rámci bude zemím, které 

podnikají kroky k nastolení stabilní a udržitelné demokracie, zpřístupněna zvýšená finanční 

podpora.  

 

EU přijala opatření, která mají za úkol zajistit ochranu lidských práv a předcházet porušování 

mezinárodního humanitárního práva při ozbrojených konfliktech. Dvěma nejvýraznějšími 

příklady jsou Sýrie a Mali. V roce 2012 se situace v Sýrii zhoršila a ještě násilnější konflikt byl 

provázen humanitární krizí; v téže době v Mali vyústil převrat a činnost extremistických 

ozbrojených skupin k hrubému porušování lidských práv. EU v reakci na rozsáhlé a systematické 

porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva v Sýrii pozastavila dvoustrannou 

spolupráci a uvalila sankce, jejichž součástí je pozastavení všech stávajících operací EIB v dané 

zemi, zároveň poskytla významnou humanitární pomoc uprchlíkům a osobám postiženým krizí 

v Sýrii a v rámci OSN se aktivně zasazovala o to, aby bylo odsouzeno porušování lidských práv 

a mezinárodního humanitárního práva ze strany syrského režimu. EU zdůraznila svou podporu 

mezinárodnímu vyšetřování údajných zločinů proti lidskosti a válečných zločinů a jejich postoupení 

Mezinárodnímu trestnímu soudu, nebudou-li tyto otázky řádně řešeny na vnitrostátní úrovni. V Mali 

se EU snažila posílit svou podporu občanské společnosti a přerozdělit rozvojovou pomoc na 

podporu mírových snah. EU rovněž přijala řadu usnesení, ve kterých se zdůrazňuje význam 

nepřetržitého přístupu humanitární pomoci do celé země a dodržování lidských práv všemi 

stranami. 
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EU nadále usilovala o prosazování univerzálnosti lidských práv a v Radě pro lidská práva 

vznášela námitky proti zavádění koncepcí, které respektování univerzálnosti podrývají. EU vyzývá 

třetí země, aby ratifikovaly mezinárodní smlouvy v oblasti lidských práv a Římský statut 

Mezinárodního trestního soudu. Na konferenci OSN na vysoké úrovni o právním státu v roce 2012 

zdůraznily členské státy EU svůj závazek podporovat univerzálnost lidských práv tím, že se 

zavázaly, že zváží přistoupení k řadě klíčových nástrojů z oblasti lidských práv, jako je Úmluva 

o ochraně před násilným zmizením a opční protokol k Úmluvě proti mučení, a že rovněž přijmou 

právo na individuální stížnost zakotvené v několika úmluvách OSN o lidských právech. Pokud jde 

o mezinárodní humanitární právo, po ratifikaci dvěma členskými státy se v roce 2012 staly všechny 

členské státy stranou Ottawské úmluvy o zákazu použití protipěchotních min.  

 

V roce 2012 zůstala nadále klíčovou otázkou podpora obránců lidských práv po celém světě. EU 

vydala 37 veřejných prohlášení, v nichž vyjádřila podporu konkrétním obráncům lidských práv, 

kteří byli vystaveni násilí, zastrašování nebo byli pronásledováni, a předložila 11 důvěrných 

demarší. Delegace EU poskytovaly obráncům lidských práv praktickou podporu, v případě jejich 

neoprávněného zadržení intervenovaly u vnitrostátních orgánů, snažily se zajistit jejich propuštění 

a sledovaly příslušný soudní proces. V některých zemích byl však pozorovatelům EU opakovaně 

odmítnut přístup k soudu. V roce 2012 byla z evropského nástroje pro demokracii a lidská práva 

poskytnuta přímá podpora více než 300 obráncům lidských práv ve více než 20 zemích. EU se 

rovněž snažila pravidelně konzultovat obránce lidských práv jak v Bruselu, tak ve třetích zemích 

ohledně situace v konkrétních zemích a rozvoje politik EU v oblasti lidských práv.  

 

V roce 2012 se politika a opatření EU v oblasti lidských práv zaměřila na různé problémy týkající 

se občanských a politických práv. 
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Pokud jde o svobodu projevu, EU opakovaně odsuzovala její omezování a omezování přístupu 

k internetu, jakož i zatýkání bloggerů v některých třetích zemích a na vícestranných fórech. 

V červnu sehrála EU v čele se Švédskem klíčovou roli při zajištění jednomyslného přijetí první 

rezoluce na ochranu svobody projevu na internetu v rámci Rady OSN pro lidská práva1. 

Prostřednictvím „strategie neodpojování“ EU nadále poskytovala nepřetržitou podporu uživatelům 

internetu, bloggerům a kyberaktivistům, kteří žijí v autoritativních režimech, aby mohli obcházet 

svévolné omezování internetu a dalších technologií elektronické komunikace. 

 

Zásada univerzálnosti lidských práv byla v roce 2012 zpochybňována též v oblasti svobody 

náboženského vyznání či přesvědčení. EU byla znepokojena četnými případy nesnášenlivosti 

nebo diskriminace, ať ve formě fyzických útoků vůči členům konkrétních náboženských menšin, 

nebo diskriminačních praktik či právních předpisů. Zvláště znepokojena byla pokusy vytvořit 

koncepci hanobení náboženství, která by mohla omezit jak svobodu náboženství, tak i svobodu 

projevu a mohla by otevřít cestu k systematickému špatnému zacházení s příslušníky náboženských 

menšin. S ohledem na tyto skutečnosti vydala EU řadu prohlášení – buď vlastních, nebo v rámci 

partnerství s dalšími mezinárodními organizacemi – v nichž zdůrazňovala, že je nutné podporovat 

lidská práva obecně, a zejména svobodu náboženského vyznání nebo přesvědčení a svobodu 

projevu, vyzývala k míru a toleranci a odsuzovala nábožensky motivované násilí páchané státními 

nebo nestátními aktéry, jakož i podporu náboženské nesnášenlivosti a podněcování k násilí. V rámci 

Rady OSN pro lidská práva navrhla EU rezoluci o svobodě náboženského vyznání či přesvědčení 

a prostřednictvím diplomatických kontaktů o této otázce jednala s řadou zemí. Díky intenzivním 

jednáním s Organizací islámské konference (OIC) EU dosáhla toho, aby ani její rezoluce ani 

rezoluce OIC na toto téma žádným způsobem nepotvrzovaly koncepci hanobení náboženství a aby 

byly obě rezoluce přijaty na základě konsenzu. EU doloží význam, který této otázce přikládá, 

přijetím obecných zásad Rady o svobodě náboženského vyznání či přesvědčení, a to začátkem roku 

2013.  

 

                                                 
1 A/HRC/20/L.13 „Ochrana, podpora a uplatňování lidských práv na internetu“ 

http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=20280  

http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=20280
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EU nadále aktivně prosazovala práva žen. Pokračovala v provádění svého akčního plánu pro 

rovnost žen a mužů a posílení postavení žen v rámci rozvojové spolupráce a předložila zprávu 

o dosaženém pokroku. Při zářijovém zasedání Valného shromáždění OSN zahájila EU společně se 

dvanácti spoluzakládajícími členy Partnerství pro rovnoprávnou budoucnost, které podpoří 

politickou účast a posílení hospodářského postavení žen. EU hrála i nadále vůdčí úlohu při 

provádění rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1325 o ženách, míru a bezpečnosti, zejména tím, že 

začlenila hledisko rovnosti žen a mužů do všech misí a operací SBOP. Kromě toho prosazovala EU 

otázku žen, míru a bezpečnosti ve více než 70 zemích, přičemž na vypracování a provedení 

vnitrostátní akčních plánů, financování nevládních organizací a odbornou přípravu vládních agentur 

vynaložila zhruba 200 milionů EUR. V roce 2012 byl rovněž jmenován poradce pro otázky rovnosti 

mužů a žen ESVČ, jehož úkolem je zajistit koordinaci a účinnost opatření. Otázky rovnosti žen 

a mužů nyní zaujímají přední místo ve 109 strategiích v oblasti lidských práv pro jednotlivé země. 

 

EU je též odhodlána zabezpečovat práva osob s postižením. Rovněž podepsala a ratifikovala 

Úmluvu Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením a opční protokol. 

Je v tomto směru jediným regionálním orgánem. Vytvořila vlastní kontaktní místo a nezávislý 

mechanismus pro provádění této úmluvy, které mají pracovat souběžně s kontaktními místy 

a nezávislými mechanismy jejích členských států, z nichž většina již úmluvu i protokol ratifikovala. 
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V rámci úsilí o odstranění diskriminace na základě sexuální orientace nebo genderové identity 

EU zdůrazňuje, že se snaží zajistit, aby v celém světě byla bez rozdílů uplatňována stejná lidská 

práva. EU přijala soubor nástrojů definující priority v této oblasti, který bude v roce 2013 začleněn 

do obecných zásad v oblasti lidských práv. Při různých intervencích na mezinárodních fórech, jakož 

i v rámci dvoustranných vztahů s některými třetími zeměmi nadnesla EU otázku práv pro lesbickou, 

gay, bisexuální, transgender a intersexuální menšinu. V rámci evropského nástroje pro demokracii 

a lidská práva (EIDHR) EU rovněž poskytla finanční pomoc skupinám občanské společnosti, které 

se v této problematice angažují. 

 

EU podtrhla význam, který přikládá zajištění plného dodržování lidských práv v boji proti 

terorismu v různých podobách, a to zejména na dvou hlavních mezinárodních konferencích 

o lidských právech a terorismu. EU přijala seznam zemí a regionů, se kterými je třeba zintenzivnit 

spolupráci v oblasti boje proti obchodování s lidmi. 

 

Pokročila též v provádění obecných zásad Rady, které již byly zavedeny, jako například obecné 

zásady týkající trestu smrti a mučení či obecné zásady pro obránce lidských práv a práv dětí. 

 

Pokud jde o trest smrti, EU se snažila podpořit rostoucí mezinárodní odpor vůči nejvyššímu trestu 

tím, že na mezinárodních fórech uskutečnila řadu veřejných prohlášení a intervencí. Pomocí 

intenzivního lobování podpořila EU rezoluci Generálního shromáždění OSN 67/176 opětovně 

potvrzující výzvu k moratoriu na trest smrti, která byla přijata rekordně vysokým počtem hlasů. 

Tato rezoluce sehrála klíčovou úlohu při potvrzení celosvětového trendu, který směřuje ke zrušení 

trestu smrti. S cílem posílit podporu veřejnosti pro zrušení trestu smrti podpořila EU řadu projektů 

a akcí občanské společnosti po celém světě. V roce 2012 přijala EU též revidované obecné zásady 

proti mučení. Pozměněné obecné zásady zdůrazňují potřebu zajistit řádné provádění doporučení 

mezinárodních monitorovacích mechanismů, jako například Výboru OSN proti mučení, a podtrhují 

zákaz mučení nebo špatného zacházení v rámci boje proti terorismu. EU upozornila na konkrétní 

případy mučení přímo v dialogu se třetími zeměmi a přidělila nevládním organizacím na podporu 

kampaně proti mučení 16 milionů EUR. 
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V roce 2012 EU vedla globální lobbistickou kampaň zaměřenou na prosazení ratifikace dvou 

opčních protokolů k Úmluvě o právech dítěte a úmluvě ILO č. 182 o nejhorších formách dětské 

práce. Tím bylo zajištěno dalších 18 ratifikací těchto nástrojů. S cílem prosazovat práva dětí 

financovala EU projekty ve více než 50 zemích, včetně 15 projektů zaměřených na boj proti dětské 

práci; příspěvek dosáhl přibližně 11,1 milionu EUR. 

 

V roce 2012 EU též nadále podporovala volební proces po celém světě a za tímto účelem 

rozmístila volební pozorovací mise (EOM) a volební mise odborníků (EEM) a poskytovala volební 

pomoc a podporu domácím pozorovatelům. Celkem EU v roce 2012 rozmístila 13 volebních 

pozorovatelských misí a volebních misí odborníků. Tyto mise pomohly podpořit přechod 

k demokracii v zemích sousedících s EU (EOM v Alžírsku, tým pro posouzení voleb v Libyi a EEM 

v Egyptě), byly svědkem převzetí moci opozicí (EOM a EEM v Senegalu, EEM v Mexiku) 

a upevnění demokracie vzniklé z konfliktu (EOM ve Východním Timoru a v Sieře Leone). EU 

rovněž zintenzivnila úsilí o zajištění systematické návaznosti na doporučení volebních misí EU. 

V prosinci umístila EU v rámci tohoto úsilí do Malawi první návaznou volební misi, jejímž úkolem 

bylo přezkoumat pokrok dosažený v oblasti volebních reforem a jejich dopad na doporučení 

volebních pozorovacích misí EU. V souladu se závěry Rady z prosince roku 20091 se EU rovněž 

snažila zintenzivnit práci na podpoře demokracie. EU vydala zprávu o provádění akčního plánu 

o podpoře demokracie v devíti pilotních zemích a získané poznatky využije na začátku roku 2013 

při zahájení práce pro druhou generaci zemí. 

                                                 
1 Závěry Rady o podpoře demokracie v rámci vnějších vztahů EU – směřování k vyšší 

soudržnosti a účinnosti (16081/09); 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st16/st16081.en09.pdf 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st16/st16081.en09.pdf
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Nedílnou součástí vnější politiky EU v oblasti lidských práv jsou rovněž hospodářská, sociální 

a kulturní práva. Je zřejmé, že uplatňování lidských práv (jak občanských a politických, tak 

hospodářských, sociálních a kulturních), udržitelného rozvoje a vymýcení chudoby spolu úzce 

souvisejí. V této souvislosti EU neustále zdůrazňuje potřebu začlenit lidská práva, správu věcí 

veřejných, demokracii a právní stát do rámce rozvojových cílů tisíciletí po roce 2015. EU nadnesla 

otázku hospodářských a sociálních práv v rámci dialogů se třetími zeměmi o lidských právech, 

společně s Organizací spojených národů a se Spojenými státy americkými zorganizovala setkání na 

vysoké úrovni týkající se zajištění bezpečnosti dodávek vody, úzce spolupracovala se zvláštními 

zpravodaji OSN pro hospodářská, sociální a kulturní práva a rovněž učinila prohlášení EU ke 

Světovému dni vody, ve kterém připomněla právo na vodu. Potřeba ratifikovat a provést úmluvy 

Mezinárodní organizace práce byla v komunikaci se třetími zeměmi připomínána pravidelně, 

přičemž EU poskytnula zásadní dvoustrannou finanční pomoc na projekty na prosazení pracovních 

norem, jako je například zlepšení pracovních podmínek v těžebním odvětví. ESVČ nicméně 

uznává, že činnost v této oblasti je možné ještě zintenzivnit; v souladu s akčním plánem byla 

zahájena práce na vytváření postupů s cílem zajistit komplexnější pokrytí hospodářských, sociálních 

a kulturních práv. 

 

EU nadále využívala všechny nástroje, které má k dispozici, aby v dialogu se třetími zeměmi 

upozornila na otázky lidských práv. V roce 2012 přijala agendu pro změnu, která prosazování 

lidských práv, řádné správy věcí veřejných a demokracie přisuzuje ústřední místo v rozvojové 

spolupráci EU1. Mezi rozvojovými granty a půjčkami EU a prosazováním lidských práv, včetně 

práv hospodářských, sociálních a kulturních, a demokracie se nyní vytvoří větší propojení. 

Programové obecné zásady přijaté v roce 2012 stanoví, že rozvojová pomoc EU by měla být 

přizpůsobena pokroku třetích zemí, pokud jde o závazek v oblasti lidských práv, demokracie 

a právního státu2. Obecná rozpočtová podpora bude poskytována, pokud bude možné se spolehnout 

na to, že se prostředky vynaloží na podporu základních hodnot, ke kterým se EU a partnerská země 

zavázaly; EU vypracovala metodiku posuzování základních hodnot. 

                                                 
1 Závěry Rady ke sdělení s názvem Zvýšení dopadu rozvojové politiky EU: Agenda pro změnu 

(3166. zasedání Rady pro zahraniční věci konané dne 14. května 2012 v Bruselu). 
2 Závěry Rady o budoucím přístupu k rozpočtové podpoře EU poskytované třetím zemím 

(3166. zasedání Rady pro vnější věci konané dne 14. května 2012 v Bruselu). 
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Pokud jde o oblast obchodní politiky, revidované nařízení o systému všeobecných celních 

preferencí (GSP) přijaté v říjnu roku 2012 posílilo mechanismus monitorování dodržování závazků 

v oblasti lidských práv třetími zeměmi, které využívají výhod režimu obchodních pobídek GSP+. 

Nařízení o obchodování se zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti nebo k mučení, bylo 

přezkoumáno a nyní zakazuje obchodování s některými látkami používanými ve smrtících 

injekcích. 

 

V roce 2012 EU nadále dbala o to, aby byly doložky o lidských právech vkládány do politických 

rámcových dohod s průmyslovými i neprůmyslovými zeměmi, a to i v případech, kdy dosažení 

dohody s partnerskou zemí nebylo snadné. V roce 2012 byly dohody obsahující doložku o lidských 

právech podepsány s Irákem, Vietnamem, Střední Amerikou a Filipínami. V průběhu roku bylo 

uskutečněno na 30 dialogů a konzultací o lidských právech s partnerskými zeměmi, v jejichž 

rámci byly nadneseny problematické otázky. Všechny dialogy se nesly v duchu vzájemnosti 

a partnerské země využívaly příležitost klást rozsáhlé dotazy týkající se problematiky lidských práv 

v Evropské unii. Zájem o navázání dialogu v oblasti lidských práv nebo o konzultace s EU 

vyjadřovalo stále více třetích zemí. Dialog o lidských právech byl navázán s Jižní Afrikou, stávající 

místní dialog s Kolumbií byl posunut na úroveň schůzek v hlavním městě a na konzultacích 

v oblasti lidských práv se EU dohodla s Jižní Koreou; první kolo se uskuteční v roce 2013. 

Vzhledem k rostoucímu počtu dialogů o lidských právech EU zvažuje, jak tohoto nástroje nejlépe 

využít. Souběžně s dialogy o lidských právech se uskutečnilo dvanáct seminářů s občanskou 

společností. V roce 2012 vydala vysoká představitelka nebo její mluvčí 151 prohlášení na téma 

lidských práv a v řadě případů byly použity důvěrné demarše. 



 
9431/13  zs/ZS/mb 23 
PŘÍLOHA DG C   CS 

Na mnohostranné úrovni EU nadále hrála vůdčí úlohu při obhajování lidských práv v rámci 

struktury Organizace spojených národů. Na třech zasedáních Rady OSN pro lidská práva v roce 

2012 přeložila EU rezoluce týkající se situace v jednotlivých zemích (Sýrii, Myanmaru/Barmě, 

Korejské lidově demokratické republice a Bělorusku), jakož i tematické rezoluce ohledně svobody 

vyznání a přesvědčení a práv dítěte. EU podpořila i řadu dalších rezolucí, včetně rezolucí o Srí 

Lance, Íránu, Eritreji, Pobřeží slonoviny a Somálsku. EU iniciovala vytvoření nového mandátu pro 

Bělorusko a podpořila nového zvláštního zpravodaje pro Eritreu. EU plně podporovala práci 

vyšetřovací komise pro Sýrii a přispěla k prodloužení jejího mandátu.  

 

Během 67. zasedání Generálního shromáždění OSN získaly všechny iniciativy EU širokou 

podporu a byly schváleny. EU s potěšením konstatovala, že se podařilo dosáhnout konsenzu 

ohledně rezoluce o Myanmaru, která ocenila pokrok a zároveň poukázala na zbývající 

problematické oblasti týkající se lidských práv, Rovněž s potěšením konstatovala, že rezoluce 

o KLDR byla přijala bez hlasování a že iniciativa o Sýrii, kterou navrhla rozsáhlá koalice zemí pod 

arabským vedením, dosáhla rekordní podpory. Kromě toho byla s podporou EU předložena 

souhrnná rezoluce o Íránu. Výroční rezoluce OSN o svobodě náboženského vyznání či přesvědčení, 

kterou předložila EU, byla opět přijata konsenzem. Generální shromáždění OSN přijalo rezoluci 

o právech dítěte se zaměřením na děti domorodých obyvatel a na základě africké iniciativy poprvé 

i rezoluci vyzývající k ukončení mrzačení ženských pohlavních orgánů, kterou EU rozhodně 

podpořila. 
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EU nadále úzce spolupracovala s regionálními partnery, jako je Organizace pro bezpečnost 

a spolupráci v Evropě (OBSE), Africká unie, sekretariát Fóra tichomořských ostrovů a Liga 

arabských států. Přijetím priorit spolupráce posílila EU své úzké vztahy s Radou Evropy; EU 

a Rada Evropy pokračovaly v provádění značného množství programů týkajících se právního státu, 

demokracie a lidských práv, které si vyžádaly přibližně 101 milionu EUR. V rámci Valného 

shromáždění OSN a Rady pro lidská práva spolupracovala EU rovněž s tematickou organizací, jako 

je Organizace islámské spolupráce (OIC). 

 

V listopadu 2012 oznámil norský výbor pro udělování Nobelovy ceny, že Nobelova cena míru 

byla udělena EU jako uznání za její práci v oblasti usmíření, demokracie, prosazování lidských práv 

a rozšiřování prostoru míru a stability po celém kontinentu. Cenu dne 10. prosince převzali tři 

předsedové – Martin Schultz za Evropský parlament, Herman Van Rompuy za Evropskou radu 

a José Manuel Barroso za Evropskou komisi. EU oznámila, že finanční prostředky obdržené 

v souvislosti s cenou budou použity na podporu projektů zajišťujících vzdělání dětí postižených 

ozbrojeným konfliktem. 
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I. Lidská práva a demokracie ve všech politikách EU 

1. Začlenit lidská práva do všech hodnocení dopadu 

 

Evropská komise 

 

Od roku 2006 provádí Evropská komise posouzení dopadu iniciativ EU s cílem zmapovat jejich 

případný vliv na sociální rovinu, hospodářství a životní prostředí. Posouzení dopadu se provádějí 

u legislativních návrhů, nelegislativních návrhů s jasným hospodářským, sociálním 

a environmentálním dopadem a u nelegislativních iniciativ, které definují budoucí politiky, včetně 

směrnic pro jednání o mezinárodních dohodách. 

 

Ačkoli dopad těchto iniciativ na oblast lidských práv ležel zprvu mimo okruh otázek, jež Komise 

během posuzování dopadu brala v úvahu, v roce 2010 Komise oznámila, že za účelem zajištění 

souladu s Listinou základních práv uskuteční i posouzení dopadu svých legislativních návrhů na 

základní práva, včetně legislativních návrhů s vnějším rozměrem, jako jsou obchodní dohody nebo 

pravidla pro poskytování podpor. Komise rovněž potvrdila, že se listina vztahuje na vnější politiky 

EU1. V roce 2011 přijala Komise operační pokyny týkající se základních práv2, které stanoví kroky, 

jež by měly útvary Komise dodržet, aby v posouzení dopadů Komise zohlednily základní práva. 

 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/application/index_en.htm 
2 Operační pokyny k zohledňování základních lidských práv při posouzení dopadů Komise, 

SEK(2011) 567 v konečném znění 
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Z každoroční zprávy Komise o uplatňování Listiny základních práv Evropské unie1 vyplývá, že 

listina zůstává hlavním referenčním bodem pro začlenění základních zpráv do všech právních aktů 

EU a při uplatňování právních předpisů EU členskými státy. Rovněž ukazují, jak se v EU rozvíjí 

kultura základních práv zaváděním nových právních předpisů v oblastech, kde má EU pravomoc 

jednat, a prostřednictvím judikatury Soudního dvora Evropské unie. Výroční zprávy každoročně 

zahrnují všechna ustanovení této listiny a jejich cílem je sledovat, kde dochází k pokroku a ve 

kterých oblastech vznikají nové problémy. 

 

Lidskoprávní rozměr při posuzování dopadů prováděných u obchodních dohod byl v průběhu roku 

2012 posílen (viz oddíl 11 níže). 

 

Evropský parlament 

 

Rok 2012 byl prvním rokem fungování ředitelství Evropského parlamentu pro posuzování dopadů 

a evropskou přidanou hodnotu zřízeného v reakci na zprávu Angeliky Nieblerové o záruce 

nezávislého posuzování dopadů, kterou Parlament přijal dne 8. června 2011. 

 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/application/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/application/index_en.htm
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Úkolem ředitelství pro posuzování dopadů je přispívat k posilování institucionální nezávislosti 

a schopností Parlamentu tím, že bude pomáhat určovat, kvantifikovat a odůvodňovat všeobecné 

politické priority a že zlepší schopnost dopředu odhadnout dopad politik, čímž podpoří všeobecný 

cíl zdokonalení tvorby právních předpisů. Při této práci vzal Parlament v úvahu posouzení dopadů 

Komise a v souladu s Příručkou pro hodnocení dopadů, kterou Parlament přijal v roce 2008, 

provedl posouzení dopadů vlastních podstatných pozměňujících návrhů. V roce 2012 vypracovalo 

ředitelství pro posuzování dopadů celou řadu posouzení týkajících se vnějších opatření EU1. 

 

Ačkoli v příručce z roku 2008 nejsou lidská práva zmíněna, mezi kritéria definovaná Parlamentem 

spadá zohlednění dopadu na ohrožené sociální skupiny („social benchmarking“) a na rovnost žen 

a mužů. Ředitelství pro posuzování dopadů kromě toho potvrdilo význam, který lidských právům 

přikládá, a tuto problematiku bude nadále zkoumat. 

 

                                                 
– 1 První hodnocení posouzení dopadů Komise k návrhu povolit zahájení jednání mezi EU a Japonskem o dohodě 

o volném obchodu; první hodnocení posouzení dopadů Komise k návrhu směrnice o ochraně finančních zájmů 
Evropské unie prostřednictvím trestního práva; 

– první hodnocení posouzení dopadů Komise k návrhu rozhodnutí Rady o přidružení zámořských zemí a oblastí 
k území EU; první hodnocení posouzení dopadů Komise k návrhu nařízení o zřízení Evropského dobrovolnického 
sboru humanitární pomoci; první hodnocení posouzení dopadů Komise k návrhu nařízení o Fondu evropské 
pomoci nejchudším osobám. 
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Rada EU 

 

V souladu se závěry Rady o posuzování dopadů v roce 2011 informovalo předsednictví Výbor 

stálých zástupců o aktuálním stavu v oblasti posuzování dopadů v Radě1. Zpráva předkládá 

výsledky průzkumu týkajícího se posuzování dopadů ve všech složeních Rady; upozorňuje se v ní, 

že „ve dvou složeních Rady, a sice v Radě pro obecné záležitosti a v Radě pro zahraniční věci, se 

posouzení dopadu obvykle nevyužívá“. 

 

Omezující opatření 

 

Podle Pokynů k provádění a vyhodnocování omezujících opatření (sankcí) v rámci společné 

zahraniční a bezpečnostní politiky EU musí být dopad omezujících opatření přijatých v rámci SZBP 

o lidských právech posouzen jak před přijetím opatření, tak každoročně po přijetí2. 

 

V bodu 8 pokynů se stanoví: Zavádění a provádění omezujících opatření musí být vždy v souladu 

s mezinárodním právem. Musí ctít lidská práva a základní svobody, zejména právo na spravedlivý 

proces a právo na účinný opravný prostředek. Uložená opatření musí být vždy přiměřená svému 

cíli. 

 

V roce 2012 byly pokyny použity na každoroční přezkoumání a k přijetí nových opatření týkajících 

se Myanmaru/Barmy, Běloruska, Íránu, Sýrie a Zimbabwe. 

                                                 
1 Zpráva předsednictví / sekretariátu Rady o posuzování dopadů, 21. listopadu 2012, dokument 

16569/12. 
2 Dokument 11205/12 
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Rozpočtová podpora 

 

V návaznosti na přijetí závěrů Rady o budoucím přístupu k rozpočtové podpoře EU poskytované 

třetím zemím z května roku 2012 se uskuteční posouzení hodnot lidských práv, demokracie 

a právního státu s cílem určit, zda je poskytování rozpočtové podpory partnerské zemi vhodné. EU 

tak posoudí, zda existují předpoklady pro to, aby byly partnerské zemi svěřeny dohody o rozvoji 

a dobré správě věcí veřejných, tj. zda jsou dodržovány základní hodnoty v oblasti lidských práv, 

demokracie a právního státu a zda taková dohoda podpoří rozsáhlé reformy, které povedou ke 

zmírnění chudoby a k lepší správě věcí veřejných, přičemž bude zároveň signalizovat vzájemný 

a sdílený závazek, pokud jde o všeobecně platné základní hodnoty. 

 

V dubnu roku 2012 ustavila Komise Řídící výbor pro rozpočtovou podporu (BSSC), jehož úkolem 

je tato posouzení provádět; členem BSSC je Evropská služba pro vnější činnost. Výbor bude 

využívat rámec pro posouzení rizik založený mimo jiné na politických zprávách delegací EU a na 

probíhajícím politickém dialogu. V září roku 2012 byly zavedeny formální pokyny týkající se 

programování, koncepce a řízení rozpočtové podpory. Kapitola 4 těchto pokynů je věnována 

„základním hodnotám“. Obsahuje přehled zásad, kterými je třeba se řídit, rozsah posouzení, 

způsoby, jakými jsou základní hodnoty spojeny s různými aspekty dohod o rozvoji a dobré správě 

věcí veřejných, i další formy rozpočtové podpory (dohody o odvětvových reformách a dohody 

o budování státu), a postup posuzování a monitorování základních hodnot. 
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Evropská investiční banka (EIB)  

 

Pro EIB jakožto banku EU jsou právně závazná ustanovení Listiny základních práv Evropské unie. 

Banka se řídí svým prohlášením o environmentálních a sociálních zásadách a normách a její 

koncepce náležité péče vychází v řadě oblastí1 z přístupu založeného na lidských právech. Hledisko 

lidských práv je součástí posouzení sociálního dopadu na úrovni projektu, které tato banka provádí, 

jak se uvádí příručce EIB o environmentálních a sociálních postupech. Banka omezuje své 

financování na projekty, při nichž jsou dodržována lidská práva, a projekty nebo činnosti, při nichž 

dodržována nejsou, jsou z přístupu k půjčkám od EIB výslovně vyloučeny2.  

 

EIB s ohledem na své právně závazné povinnosti (SEU) a v reakci na potvrzení obecných zásad 

OSN v oblasti podnikání a lidských práv dokončila v průběhu roku 2012 analýzu nedostatků 

v oblasti lidských práv s cílem porovnat své stávající normy pro posuzování sociálního hlediska 

s ustanoveními Listiny základních práv EU a hlavními zásadami OSN v oblasti podnikání 

a lidských práv. Podle výsledku této analýzy se v průběhu let 2012 a 2013 řídila práce na revizi 

standardů náležité péče v sociální oblasti a očekává se, že přepracování těchto standardů bude 

důležitým krokem v procesu dalšího operativního začleňování lidskoprávních aspektů do finančních 

činností EIB. Tento záměr byl dále zkoumán, když v říjnu roku 2012 uspořádala EIB výroční 

mezinárodní zasedání odborníků na sociální problematiku, na němž se řešila otázka, jakými 

způsoby mohou mezinárodní finanční instituce nejlépe začlenit lidská práva do koncepce náležité 

péče v sociální oblasti, zejména posuzování dopadu. 

 

                                                 
1 Jedná se o: nedobrovolné znovuusídlování / ekonomické vysídlování; práva a zájmy 

ohrožených obyvatel; pracovní normy; zdraví a bezpečnost při práci a veřejné zdraví 
a bezpečnost; účast veřejnosti a konzultace. V závislosti na kontextu konkrétní operace je 
možné se zabývat i dalšími tématy, která se týkají otázek správy věcí veřejných, 
transparentnosti a kapacity; možnosti konfliktu a citlivosti v souvislosti s přístupem ke 
zdrojům nebo rozdělení přínosů projektu; prohloubení nerovností; a komplexního 
institucionálního prostředí a sociální dynamiky. 

2 Seznam vyloučených činností viz 
http://www.eib.org/attachments/documents/excluded_activities_2012_en.pdf.  

http://www.eib.org/attachments/documents/excluded_activities_2012_en.pdf
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Souběžné vytvoření rámce měření výsledků je považováno za důležitý stavební prvek koncepce 

posílené náležité péče EIB, pokud jde o sociální aspekty, aspekty lidských práv, sociální 

odpovědnost podniků, důstojnou práci, environmentální zásady a řádnou správu věcí veřejných 

v rámci projektů, které banka financuje, jakož i při monitorování těchto aspektů. 

 

V neposlední řadě informuje EIB v souvislosti se svými každoročními závazky v oblasti společné 

odpovědnosti podniků o svých výsledcích v oblasti životního prostředí a správy věcí veřejných 

a v sociální oblasti a konkrétně o řadě ukazatelů v sociální oblasti a v oblasti lidských práv v rámci 

iniciativy Global Reporting Iniciative. 
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2. Skutečné partnerství s občanskou společností, a to i na místní úrovni  

V roce 2012 EU nadále posilovala spolupráci s občanskou společností, která je klíčovým partnerem 

při konzultacích v rámci rozvoje politiky EU v oblasti lidských práv a rovněž konkrétním cílem její 

politické a finanční podpory, a to s ohledem na nezastupitelnou úlohu občanské společnosti, kterou 

je pomáhat občanům pochopit jejich lidská práva a dožadovat se jich, jakož i dohlížet na činnost 

veřejných orgánů. 

Jako systematickou součást své praxe úředníci EU zavedli, že před zahájením dialogu o lidských 

právech se uskuteční konzultace s občanskou společností v Bruselu i v konkrétní zemi a po jeho 

skončení se provede hodnocení. 

Kromě toho se v roce 2012 v rámci oficiálních dialogů o lidských právech s Argentinou, 

Bangladéšem, Brazílií, Chile, Kolumbií, Gruzií, Indonésií, Kyrgyzstánem, Moldavskou republikou, 

Mexikem, palestinskou samosprávou a Tádžikistánem uskutečnily formální semináře organizace 

občanské společnosti, na nichž se setkaly evropské a mezinárodní nevládní organizace se svými 

protějšky z dotčených zemí. V listopadu roku 2012 se v Galwayi konal seminář o lidských právech 

za účasti právních odborníků a zástupců organizace občanské společnosti z EU a Číny. 

Doporučení vzešlá z těchto seminářů organizace občanské společnosti jsou podkladem pro oficiální 

dialogy EU o lidských právech s těmito zeměmi. V rámci osvědčených postupů se zástupci 

občanské společnosti zúčastnili oficiálních dialogů o lidských právech s Africkou unií, Mexikem 

a Moldavskou republikou, aby mohli tato doporučení prezentovat. 

Obdobně byl příspěvek občanské společnosti vyžadován při přípravě strategií v oblasti lidských 

práv pro jednotlivé země, ať na místě, nebo v sídle EU. 
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V roce 2012 proběhly v několika případech v souvislosti s politickým vývojem konzultace 

s občanskou společností; první z nich při práci na souboru opatření v oblasti lidských práv, který 

dne 25. června přijala Rada pro zahraniční věci a následně schválila Evropská rada. Příspěvek 

občanské společnosti byl rovněž získán v rámci přípravy obecných zásad EU o svobodě 

náboženského vyznání či přesvědčení a o osobách LGBTI; na obou se stále pracuje. 

Podobně také globální přístup EU k migraci a mobilitě, který je zastřešujícím rámcem pro vnější 

politiku EU v oblasti migrace a mobility, zdůrazňuje při svém uplatňování úlohu občanské 

společnosti. Občanská společnost je tudíž systematicky zapojována do veškerých jednání o migraci, 

jakož i do konkrétních rámců pro spolupráci, partnerství pro mobilitu, a bude začleněna do 

budoucích společných programů v oblasti migrace a mobility. Strategie EU pro vymýcení obchodu 

s lidmi 2012–20161 navíc zdůrazňuje úlohu občanské společnosti při uplatňování této strategie, 

včetně účasti ve vnitrostátních a nadnárodních mechanismech předávání. Konkrétně se v této 

strategii EU upravuje vytvoření platformy EU pro organizace občanské společnosti a poskytovatele 

služeb zabývající se ochranou obětí a pomocí v členských státech a vybraných třetích zemích. 

Zástupci občanské společnosti jsou v pravidelném kontaktu s Pracovní skupinou Rady pro lidská 

práva (COHOM) a jsou informováni o jejích závěrech. 

 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/home-

affairs/doc_centre/crime/docs/trafficking_in_human_beings_eradication-2012_2016_en.pdf 

http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/trafficking_in_human_beings_eradication-2012_2016_en.pdf
http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/trafficking_in_human_beings_eradication-2012_2016_en.pdf
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Občanská společnost je nadále hlavním příjemcem pomoci z evropského nástroje pro demokracii 

a lidská práva1. V roce 2012 bylo financováno téměř 500 nových projektů tvořících stávající 

portfolio 2500 projektů realizovaných po celém světě, a to v těchto čtyřech oblastech činnosti: 

 

• schopnost EU řešit i ty nejobtížnější situace, rychle reagovat na ohrožení lidských práv 

a vytvořit komplexní mechanismus EU pro obránce lidských práv; 

• rozvoj prosperujících občanských společností, posílení jejich postavení v úsilí o dosažení 

demokracie a při obraně demokracie a lidských práv, jakož i podpora jejich specifické úlohy 

coby aktérů pozitivní změny; 

• tematické kampaně spojující obhajování zásad i operace v terénu. V roce 2012 byla 

pozornost věnována trestu smrti, beztrestnosti, přístupu ke spravedlnosti, mučení a špatnému 

zacházení, právům dětí, právům žen, sociálně-ekonomických a kulturním právům, 

základním svobodám, protidiskriminačním opatřením a zdravotním postižením; 

• prosazování a podpora demokracie prostřednictvím povzbuzení a prohloubení participativní 

a zastupitelské demokracie a posílení úlohy občanské společnosti a její spolupráce 

s univerzálními, mezinárodními a regionálními demokratickými mechanismy, včetně 

monitorování a provádění mezinárodních závazků týkajících se demokracie. V roce 2012 

byly rozmístěny čtyři volební pozorovatelské mise EU, jakož i mise pro hodnocení průběhu 

voleb v Libyi a několik volebních misí odborníků. 

                                                 
1 http://www.eidhr.eu/  

http://www.eidhr.eu/
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V roce 2012 začala EU rovněž provádět závěry Rady a sdělení nazvané Kořeny demokracie 

a udržitelný rozvoj: spolupráce Evropské unie s občanskou společností v oblasti vnějších 

vztahů1. EU měla za úkol mimo jiné přípravu plánů spolupráce s organizacemi občanské 

společnosti v partnerských zemích. Plány reagují na potřebu vytvořit jednotný způsob spolupráce 

EU s občanskou společností. Díky nim se zajistí provedení nové politiky na úrovni země 

a dlouhodobých cílů spolupráce EU s organizacemi občanské společnosti, dialogu s nimi a jejich 

operativní podpora. Tento proces bude propojen s programováním vnější pomoci EU, konkrétně 

s dvoustrannou, regionální a tematickou spoluprací, čímž se zajistí politická soudržnost 

a komplementarita mezi nástroji. Významným základem pro programování budou též strategie 

v oblasti lidských práv pro jednotlivé země. 

 

Úspěšné 14. výroční fórum mezi EU a nevládními organizacemi pro lidská práva, které se 

konalo ve dnech 6. a 7. prosince v Bruselu, bylo více než kdykoli předtím výsledkem společné práce 

EU (Evropské služby pro vnější činnost a Evropské komise) a občanské společnosti (sítě nevládních 

organizací v oblasti lidských práv a demokracie a nadace Daga Hammarksjölda). Sešlo se na něm 

přes 200 účastníků z řad občanské společnosti ze všech koutů světa a zástupců mezinárodních 

a regionálních mechanismů z oblasti lidských práv a orgánů a členských států EU, aby diskutovali na 

téma Podpora univerzálnosti: úloha regionálních mechanismů v oblasti lidských práv a jejich 

spolupráci s občanskou společností. Na tomto fóru se rovněž setkali vedoucí oddělení lidských zdrojů 

regionálních organizací. 

 

Politické fórum a dialog doplňuje celá řada technických zasedání, která zapojují organizacím 

občanské společnosti a poskytují informace, usnadňují přístup, financování a podporu, mimo jiné 

strukturovaný dialog, fórum EIDHR, semináře na přípravu výzev. 

                                                 
1 COM (2012) 492 final; závěry Rady „Kořeny demokracie a udržitelný rozvoj: spolupráce 

Evropské unie s občanskou společností v oblasti vnějších vztahů“; 3191. zasedání Rady pro 
zahraniční věci, Lucemburk, 15. října 2012. 
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3. Pravidelné posuzování provádění 

 

V akčním plánu se stanoví, že EU bude v rámci výroční zprávy o lidských právech a demokracii ve 

světě informovat o pokroku při provádění jeho ustanovení. Struktura této zprávy byla proto 

upravena tak, aby odpovídala struktuře akčního plánu; každý oddíl části A zprávy o strategickém 

rámci a akčním plánu obsahuje shrnutí dosavadního provádění příslušné části akčního plánu. 

Účelem této struktury je zajistit jasnost a jednoduchost a usnadnit čtení a pochopení dokumentu. 

 

Do konce roku 2012 mělo být provedeno devět opatření akčního plánu1. Při plnění většiny těchto 

cílů bylo dosaženo významného pokroku. 

1.  V říjnu roku 2012 byly přijaty průběžné zprávy o stavu demokracie v devíti pilotních 

zemích, přičemž konečné zprávy se očekávají začátkem roku 2013, a ve většině pilotních 

zemí se pracuje na plánech opatření na podporu demokracie. 

2.  Byly přijaty kroky k systematickému navazování na činnost volebních pozorovatelských 

misí EU, a to prostřednictvím lepšího využívání zpráv vedoucích misí a programování 

pomoci EU, jakož i prostřednictvím vytvoření nových obecných zásad pro volební 

pozorovatelské mise a delegace. 

3.  V listopadu roku 2012 bylo ustaveno bruselské složení Pracovní skupiny Rady pro lidská 

práva. 

4.  V prosinci roku 2012 byl přijat seznam prioritních zemí a regionů pro partnerství v boji proti 

obchodování s lidmi. 

                                                 
1 Opatření č. 6 a), 6 d), 7, 14 a), 16 a), 18 c), 23 a), 25 b) a 30 b). 
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5.  Pomocí intenzivního lobování podpořila EU rezoluci Generálního shromáždění OSN 67/206 

opětovně potvrzující výzvu k moratoriu na trest smrti, která byla přijata rekordně vysokým 

počtem hlasů.  

6.  V rámci každé mise EU byla zřízena kontaktní místa pro otázky lidských práv a byli 

jmenováni styční úředníci EU. Velké množství práce bylo rovněž vykonáno s cílem usnadnit 

zveřejnění jejich kontaktních údajů. 

7.  Byla zahájena práce na vytvoření obecných zásad o svobodě náboženského vyznání či 

přesvědčení. Proběhly konzultace s občanskou společností a EU očekává přijetí obecných 

zásad začátkem roku 2013.  

8.  Zveřejnění zprávy o prioritách EU pro účinné uplatňování obecných zásad OSN v oblasti 

podnikání a lidských práv bylo posunuto do roku 2013, aby bylo možné zohlednit diskuse 

v rámci fóra OSN o podnikání a lidských právech, které se konalo v prosinci roku 2012. 

9.  V srpnu roku 2012 dokončila Evropská komise aktualizaci pokynů o zdravotním postižení 

a rozvoji tak, aby byly v souladu s Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením. 
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II. Podpora univerzálnosti lidských práv 

4. Všeobecné dodržování 

 

V souladu s článkem 21 Smlouvy o EU a se strategickým rámcem a akčním plánem pro lidská 

práva byly v roce 2012 nadále prosazovány všeobecně platné normy v oblasti lidských práv jakožto 

základ pro spolupráci EU se třetími zeměmi a regionálními organizacemi. 

 

V rámci Rady OSN pro lidská práva konané v roce 2012 věnovala EU pečlivou pozornost obsahu 

iniciativ, které se věnovaly například tradičním hodnotám a multikulturalismu a lidským právům 

a které by mohly zpochybnit univerzálnost lidských práv, a v některých případech s nimi vyslovila 

nesouhlas. EU svůj názor jasně vyjádřila prostřednictvím prohlášení a odůvodnění hlasování. 

 

EU v roce 2012 podporovala a bedlivě sledovala vznik nové deklarace o lidských právech 

iniciované Sdružením národů jihovýchodní Asie a zdůraznila, že se jedná o významný krok 

k posílení ochrany lidských práv v Asii. Vysoká představitelka Catherine Ashtonová však rovněž 

zdůraznila potřebu zajistit, aby se v rámci provádění této deklarace dostatečně vyřešily všechny 

problémy slučitelnosti s mezinárodními normami, zejména se Všeobecnou deklarací lidských práv 

a příslušnými úmluvami OSN v oblasti lidských práv. 

 

Ratifikace nástrojů OSN v oblasti lidských práv se v roce 2012 stala běžným prvkem komunikace, 

zejména v rámci dialogů o lidských právech, s ohledem na situaci dotčených třetích zemí popsanou 

ve strategii v oblasti lidských práv pro jednotlivé země. 
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Kromě toho Evropská unie v roce 2012 dokončila svou kampaň za všeobecnou ratifikaci obou 

opčních protokolů k Úmluvě o právech dítěte, jakož i související úmluvy ILO č. 182 o nejhorších 

formách dětské práce. Uvedená kampaň byla vedena v souvislosti s desátým výročím vstupu těchto 

nástrojů v platnost začátkem roku 2012. Kampaň EU měla pozitivní dopad, jelikož přispěla k tomu, 

že opční protokol o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů ratifikovalo sedm států, zatímco opční 

protokol týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie podepsal jeden stát a deset 

dalších států jej ratifikovalo a úmluvu ILO č. 182 ratifikoval jeden stát. Vzhledem k pozitivní reakci 

dalších přibližně dvanácti států projevené během lobbistické kampaně EU lze očekávat, že 

v krátkodobém až střednědobém horizontu k ratifikaci přistoupí i tyto státy. Je možné, že 

v některých případech bude tato ratifikace podmíněna dostupností pomoci. 

 

Prostřednictvím projektu EIDHR byla navázána spolupráce se sekretariátem Fóra tichomořských 

ostrovů s cílem prosadit, aby členské státy uvedeného fóra ratifikovaly nástroje OSN v oblasti 

lidských práv. 

 

Podobně se standardním prvkem dvoustranných vztahů se třetími zeměmi v oblasti lidských práv 

stalo provádění doporučení vydaných smluvními orgány OSN a jejími zvláštními zpravodaji 

a plnění vlastních závazků jednotlivých států přijatých v rámci všeobecného pravidelného 

přezkumu. Při svých dvoustranných kontaktech se EU rovněž pravidelně zasazovala o prodloužení 

trvalých pozvání pro zvláštní zpravodaje OSN. 

 

V roce 2012 pokračovala EU ve spolupráci s partnerskými zeměmi a organizacemi v oblasti 

svobody náboženského vyznání a přesvědčení a připravila tak půdu pro pokračující konsenzus 

ohledně rezolucí, jež EU předložila v rámci Rady pro lidská práva a Valného shromáždění OSN. 

EU rovněž spolupracovala s partnery, zejména s OIC, v oblasti boje proti náboženské 

nesnášenlivosti a při přijímání souvisejících rezolucí OSN s cílem podpořit zaměření na lidská 

práva na základě všeobecně platných norem v oblasti svobody náboženského vyznání či 

přesvědčení. 

 

 



 
9431/13  zs/ZS/mb 40 
PŘÍLOHA DG C   CS 

5. Kultura lidských práv a demokracie ve vnější činnosti EU 

 

V souladu s akčním plánem EU pro lidská práva a demokracii poskytovala ESVČ během roku 

2012 odbornou přípravu v oblasti lidských práv a demokracie, a to zejména prostřednictvím 

zvláštní řady celotýdenních školení o problematice lidských práv pořádaných třikrát za rok (březen, 

červen a říjen roku 2012). 

 

Po prvních třech obecných částech školení věnovaných politice v oblasti lidských práv 

a demokracie v rámci vnějších vztahů EU následovaly specializované moduly zaměřené na 

nediskriminaci (svoboda náboženského vyznání, zdravotní postižení, LGBT osoby), rovnost žen 

a mužů, práva dětí, mezinárodní trestní soudnictví, podporu demokracie a sledování průběhu voleb, 

lidská práva v kontextu OSN a na vztah Rady Evropy a lidských práv. U některých z těchto kurzů 

odborné přípravy využívala ESVČ odborných znalostí akademických pracovníků, nevládních 

organizací tvořících součást sítě v oblasti lidských práv a demokracie, agentur OSN a Rady Evropy. 

 

Účastníky těchto modulů odborné přípravy byli pracovníci ESVČ a Evropské komise (z ústředí 

těchto institucí a z delegací), personál misí a operací SBOP, diplomaté členských států 

a zaměstnanci Evropského parlamentu. Při průměrném denním počtu 35 účastníků z řad personálu 

tak uvedené moduly představovaly významný prvek začleňování problematiky lidských práv 

a demokracie do všech politik EU. Nabídka těchto kurzů byla zveřejněna prostřednictvím sítě 

kontaktních míst pro otázky lidských práv působících v rámci delegací, což vedlo k tomu, že se do 

těchto kurzů přihlásil značný počet pracovníků delegací (52 osob ze 48 různých zemí), kteří si při 

nich vyměnili osvědčené postupy ohledně aktuálních otázek v oblasti lidských práv. 

 

V zájmu poskytnutí nového impulsu odborné přípravě pracovníků zahájila ESVČ v září roku 2012 

mapování kurzů odborné přípravy v oblasti lidských práv a demokracie poskytovaných členskými 

státy s cílem shromáždit osvědčené postupy a spojit úsilí všech zúčastněných stran. Zkušenosti si 

vyměnilo sedm členských států.  
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Řada dalších kurzů odborné přípravy v oblasti lidských práv a demokracie se uskutečnila v rámci 

školení pro vedoucí delegací, referenty a vedoucí v oblasti spolupráce pořádaných před jejich 

nasazením, seminářů pro diplomaty členských států, úvodní řady školení organizovaných ESVČ 

a regionálních seminářů zajišťovaných Generálním ředitelstvím pro rozvoj a spolupráci (DEVCO) 

a rovněž v reakci na žádosti ad hoc. Prezentace týkající se lidských práv a demokracie je nyní 

systematickou součástí veškeré odborné přípravy poskytované před vysláním příslušných 

pracovníků. 

V roce 2012 EU rovněž nadále po celém světě podporovala prostřednictvím řady různých 

finančních nástrojů, včetně evropského nástroje pro demokracii a lidská práva, vzdělávání v oblasti 

lidských práv. Projekty podporované akademickými institucemi a nevládními organizacemi 

v různých regionech byly zaměřeny na širokou škálu osob, od školáků až po vedoucí představitele 

komunit a policejní orgány, včetně nejohroženějších skupin. Příkladem úspěšných projektů v této 

oblasti je Evropské meziuniverzitní centrum pro lidská práva a demokratizaci (EIUC) a jeho síť 

regionálních magisterských programů v Africe, Asii a Tichomoří, na Balkáně, Kavkaze a v Latinské 

Americe. Síť spolupracuje s více než 81 vysokými školami po celém světě a představuje 

mezioborové středisko excelence, které nabízí postgraduální odbornou přípravu v oblasti lidských 

práv stovkám studentů, budoucím čelním představitelům, soukromému sektoru, organizacím 

občanské společnosti, zástupcům veřejné služby a zaměstnancům delegací EU. V roce 2012 zahájila 

síť EIUC jednání za účelem založení dalšího regionálního magisterského programu pro oblast 

jižního Středomoří. 

 

V souladu s akčním plánem EU pro lidská práva a demokracii byly všechny delegace EU a mise 

SBOP požádány, aby jmenovaly kontaktní osoby pro otázky lidských práv a zveřejnily na 

svých internetových stránkách příslušné kontaktní údaje. Do konce roku 2012 tak učinilo všech 

140 delegací a všech 15 misí a operací SBOP. V mnoha případech byly jmenovány dvě kontaktní 

osoby, jedna v politickém odboru a jedna v operačním odboru (celkem 215 kontaktních osob). Ve 

101 zemích byli jmenováni zvláštní styční úředníci pro obránce lidských práv. Kontaktní údaje 

svých kontaktních osob pro otázky lidských práv již na svých internetových stránkách zveřejnilo 67 

delegací. Šest delegací se rozhodlo, že tak z bezpečnostních důvodů neučiní. 
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Kontaktní osoby pro otázky lidských práv hrají ústřední úlohu při koordinaci provádění strategií 

v oblasti lidských práv pro jednotlivé země probíhajícího na místní úrovni. Tyto osoby rovněž 

poskytují ústředí odborné znalosti o vývoji místní situace, řeší jednotlivé případy, vydávají demarše 

a provádějí informační činnost týkající se priorit EU v rámci Třetího výboru Valného shromáždění 

OSN a Rady pro lidská práva. V souvislosti se všemi těmito otázkami byly kontaktní osoby 

vyzvány, aby si vyměňovaly osvědčené postupy. Budou tak moci učinit na prvním setkání 

kontaktních osob pro otázky lidských práv, které se uskuteční dne 28. února 2013 v Bruselu. 

 

Proces přípravy a provádění strategií v oblasti lidských práv pro jednotlivé země vedl k vytvoření 

nové dynamiky spolupráce v oblasti lidských práv mezi delegacemi EU a velvyslanectvími 

členských států. Na základě této spolupráce byly v roce 2012 na mnoha místech vytvořeny 

pracovní skupiny pro otázky lidských práv zřízené na úrovni poradců pro politiku, jejichž členy 

jsou rovněž odborníci na lidská práva působící v odborech pro spolupráci, které jsou součástí 

delegací EU a velvyslanectví členských států. Mnohé z těchto pracovních skupin umožnily také 

lepší koordinaci informací a činností týkajících se obránců lidských práv, což vedlo k účinnému 

rozdělení práce mezi místními partnery EU. ESVČ bude tyto místní pracovní skupiny pro otázky 

lidských práv nadále propagovat jako osvědčený postup. 
 

 

III. SLEDOVÁNÍ SOUDRŽNÝCH POLITICKÝCH CÍLŮ NA VNITŘNÍ I MEZINÁRODNÍ ÚROVNI 

6. Účinná podpora demokracie 

 

Při sledování soudržných politických cílů a na základě závazků uvedených v článku 21 Smlouvy 

o EU pokračovala Evropská unie v roce 2012 v činnostech zaměřených na posilování demokracie 

a demokratizace po celém světě. 

 

Hlavními používanými nástroji byl politický dialog s jednotným sdělením zaštítěný volebními 

pozorovatelskými misemi a opatřeními v oblasti rozvojové spolupráce. 
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Soudržnosti lze nejúčinněji dosáhnout na úrovni jednotlivých zemí a základem je zajištění 

soudržnosti mezi nástroji EU, včetně politického dialogu. Je třeba ji zohlednit i při spolupráci mezi 

EU a členskými státy, v jejímž rámci se slaďují a koordinují sdělení a činnosti, a svůj účel splní, 

když je dosaženo dohody o podpoře, která je pak provedena společně s partnerskou zemí. Stále 

větší důraz je kladen na udržitelné výsledky, včetně podpory demokracie. 

 

Vedle volebních pozorovatelských misí, které jsou viditelným nástrojem podpory důvěryhodných 

volebních procesů, jsou v partnerských zemích v rámci spolupráce s organizacemi občanské 

společnosti a prostřednictvím evropského nástroje pro demokracii a lidská práva (EIDHR) 

uskutečňovány činnosti na podporu dalšího rozvoje občanské společnosti a politických práv, jakož 

i práv hospodářských, sociálních a kulturních.  
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Podpora demokracie probíhá rovněž v širším měřítku, v podobě podpory různých institucí 

veřejného sektoru, jejímž účelem je rozšířit služby občanům a podpořit uplatňování hospodářských 

a sociálních práv. S cílem rozšířit politický prostor zajišťující, aby občané měli možnost zasahovat 

do dění v zemi a měli zastoupení, je rovněž poskytována podpora parlamentním a občanským 

organizacím a decentralizačním opatřením. Budování kapacit a podpora institucí probíhá zejména 

prostřednictvím nástroje pro rozvojovou spolupráci, evropského nástroje podpory a partnerství 

a Evropského rozvojového fondu.  

 

Provedení závěrů Rady z listopadu roku 2009 a prosince roku 2010 je nyní součástí závazků 

v oblasti demokracie a lidských práv, jak jsou stanoveny ve strategickém rámci a akčním plánu.  

 

V roce 2012 pokračovala v devíti zbývajících pilotních zemích (Benin, Bolívie, Ghana, 

Indonésie, Kyrgyzstán, Libanon, Maledivy, Mongolsko a Šalomounovy ostrovy, které byly 

určené v závěrech Rady z prosince roku 2010) práce delegací EU a členských států na podpoře 

demokracie s cílem dokončit demokratické profily a vypracovat akční plány v oblasti demokracie. 

Průběžná zpráva byla přijata v říjnu roku 2012. Začátkem roku 2013 se očekává zpráva ke konci 

roku a závěry pilotní fáze první generace.  

 

Všechny pilotní delegace předložily popisné zprávy, které mapují činnost společenství dárců na 

podporu demokracie v pilotních zemích. Ve většině z nich byly rovněž analyzovány potřeby 

a rozvinuty plány opatření na podporu demokracie. 
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Práce bude pokračovat i v roce 2013 a návrhy vzorů budou přezkoumány s ohledem na obdržené 

zprávy. Dosavadní výsledky ukazují, že zprávy zaměřující se na demokracii poskytují i doplňující 

informace o politických strukturách a kvalitě institucí a umožňují posouzení politických procesů, ať 

již demokracii posilují, či narušují. Rovněž dokládají potřebu dalšího rozvoje nástrojů jak ve smyslu 

rozvoje a odborné přípravy zaměstnanců, tak ve smyslu obecných pokynů a vzorů pro analýzy, 

identifikace opatření a provádění a posuzování činností na podporu demokracie. 

 

Zkušenosti získané z první pilotní generace budou tvořit základ pro zahájení druhé generace 

pilotních zemí. 

 

Účelem demokratických profilů je poskytnout posouzení stavu demokracie v dané zemi ze strany 

EU, systematizovat informace o klíčových aspektech a posoudit možnosti změny. V ideálním 

případě by se to mělo uskutečnit ve spolupráci jak s místními (oficiálními orgány a občanskou 

společností), tak i mezinárodními zúčastněnými stranami. Předběžným závěrem, který se nabízí na 

základě zkušeností z první generace, je, že shromážděné informace budou mít relativně dlouhou 

využitelnost a poskytnou užitečný podklad pro politické dialogy, činnosti v oblasti rozvojové 

spolupráce a volebního pozorování/pomoci. 
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Akční plány na podporu demokracie mají za úkol zohlednit dohodnuté posouzení oblastí, které 

vyžadují pomoc EU/členských států a jinou podporu při posilování demokracie. V ideálním případě 

se na těchto oblastech dohodne EU/členské státy EU (a jiní dárci) a partnerská země. Účelem je 

zvýšit soudržnost a odpovědnost za opatření a získat udržitelné výsledky. Demokratické profily 

a akční plány budou předloženy Radě a budou použity k dalšímu rozpracování metodiky. Hlavním 

cílem je vypracovat nástroje, které jsou všeobecně použitelné. 

 

Naprostým základem pro fungování demokracie a klíčovým prvkem udržitelného rozvoje jsou 

skutečné volby. EU věří, že opatření zajišťující právo na účast ve skutečných volbách může zásadně 

přispět k míru, bezpečnosti a k předcházení konfliktům. V roce 2012 EU nadále aktivně 

podporovala volební procesy po celém světě tím, že na pozvání orgánů vyslala volební 

pozorovatelské mise EU a volební mise odborníků a domácím pozorovatelům poskytovala 

volební pomoc a podporu. 

 

Za účelem zlepšení fungování a využívání finančních prostředků na volební pozorovatelské mise 

a volební mise odborníků se v červnu též uskutečnil přezkum v polovině období. 

 

Volební pozorovatelské mise byly v letošním roce rozmístěny v Senegalu, Alžírsku, Východním 

Timoru a Sieře Leoně. Do Libye byl v důsledku zvláštních bezpečnostních podmínek poslán tým 

pro posouzení voleb. Volební mise odborníků byly rozmístěny rovněž v Egyptě, Jemenu, 

Salvadoru, Guineji-Bissau, Senegalu, Mexiku, Angole a Ghaně.  
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EU dále posílila dlouhodobý přístup k volebnímu procesu tím, že začala hodnotit co nejvíce aspektů 

volebního cyklu před volbami (např. registraci voličů) a po nich (návazná opatření na doporučení 

volební pozorovatelské mise). S ohledem na splnění závazků stanovených ve strategickém rámci 

EU a akčním plánu EU pro lidská práva a demokracii přijaly orgány EU kroky k systematizaci 

činností navazujících na volební pozorovatelské mise EU, a to jednak prostřednictvím lepšího 

využívání stávajících nástrojů, jako je pravidelné podávání zpráv ze strany vedoucích misí 

a programování pomoci EU, a jednak prostřednictvím vytváření nových nástrojů, jako jsou obecné 

pokyny a instrukce delegacím pro návazné mise. Aby se zvýšil účinek volebních pozorovatelských 

misí, zahájila EU v polovině volebního cyklu první kolo návazných misí, jejichž cílem je posílit 

provádění doporučení z předchozích voleb, a zlepšit tak podmínky pro další volby. V prosinci roku 

2012 uskutečnila EU návaznou misi v Malawi, aby prověřila pokrok ve volebních reformách 

a přispěla k přípravě příštích voleb v roce 2014. Na rok 2013 se připravuje několik dalších misí. 

 

S vědomím, že povaha a struktura doporučení jsou pro jejich úspěšné provádění zásadní, EU nadále 

zlepšuje metodické pokyny pro své pozorovatelské mise v těchto i jiných oblastech, a to zejména 

prostřednictvím projektu NEEDS. 
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Projekt NEEDS 2008–2012 

 

Projekt NEEDS (Network for Enhanced Electoral and Democratic Support – síť pro posílenou 

volební a demokratickou podporu) 2008–2012 byl třetím projektem, který EU v této oblasti 

financovala. Cílem tohoto projektu je: 

 

1) přispět k vytvoření soudržné metodiky, kterou by volební pozorovatelské mise EU používaly 

v souladu s mezinárodními a regionálními normami pro demokratické volby (včetně vazeb na 

volební pomoc); 

2) zlepšit schopnosti pozorovatelů EU pomocí vypracování společného přístupu EU k náboru 

a odborné přípravě pozorovatelů;  

3) podpořit demokratický proces ve třetích zemích cílenou podporou domácích skupin pozorovatelů 

a dalších příslušných organizací občanské společnosti prostřednictvím regionálních partnerů; v této 

souvislosti vytvořit a prosazovat strategie provádění doporučení volebních pozorovatelských misí 

EU, včetně budování kapacit. 

 

V rámci tříletého projektu (prodlouženého o jeden rok) vzniklo několik užitečných nástrojů 

a obecné pokyny pro metodiku EOM EU, byla zorganizována odborná příprava pro stovky 

dlouhodobých i krátkodobých pozorovatelů a členů kmenových týmů a byly posíleny kapacity 

organizací občanské společnosti a regionálních sítí. 

 

Tyto cíle zůstanou jádrem podpory poskytnuté v rámci projektu volebního pozorování a podpory 

demokracie (2013–2017) pod vedením německé Společnosti pro mezinárodní spolupráci GIZ 

(Gesellschaft für Internazionale Zusammenarbeit) a britské nevládní organizace Eris (Electoral 

Reform International Services) a s podporou jejich regionálních a vnitrostátních partnerů v Africe, 

Asii a Latinské Americe. 
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EU nadále hrála vedoucí úlohu při koordinaci práce různých volebních pozorovatelských misí 

v terénu a zapojila se i do podpory posilování kapacit dalších regionálních organizací (např. Africké 

unie a Ligy arabských států). Delegace EU byly vybídnuty, aby navazovaly na doporučení, která na 

základě pozorování voleb vydaly OBSE / ODIHR (Úřad pro demokratické instituce a lidská práva). 

 

Spolupráce mezi Ligou arabských států a EU 

 

V roce 2012 se v rámci projektu NEEDS uskutečnil desetidenní výměnný program činností, v jehož 

rámci měly Liga arabských států (LAS) a Evropská unie možnost diskutovat o úkolech volebních 

pozorovatelských misí. Setkání, které se uskutečnilo od 7. do 17. října 2012, bylo zahájeno 

zasedáním v Bruselu a pokračovalo cestou Ligy arabských států do Litvy, kde účastníci sledovali 

parlamentní volby uskutečněné dne 14. října. Delegace Ligy arabských států zahrnovala 14 

zaměstnanců ústředí, kteří se zabývají volebními pozorovatelskými misemi LAS, a zástupce 

styčného úřadu ES/LAS na Maltě. 

 

Seminář poskytl úředníkům Ligy arabských států a EU možnost vzájemně se informovat o současné 

praxi a přístupech k pozorování voleb a o metodikách volební pomoci. Dozvěděli se tak 

o vzájemných zkušenostech při pozorování a získali srovnávací přehled metodik a strategií různých 

dalších mezinárodních i regionálních skupin, které financují volební pozorovatelské skupiny.  
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V řadě zemí EU pomocí finančních prostředků a budování kapacit podpořila důvěryhodné 

vnitrostátní sítě pozorovatelů. EU rovněž nadále poskytovala technickou a materiální podporu 

určenou na volební procesy, konkrétně volebním orgánům, materiální podporu na operace týkající 

se voleb a registrace a ve stále vyšší míře též podporu jiným klíčovým zúčastněným stranám, než 

jsou volební orgány, s cílem prosazovat inkluzívní charakter a přijetí tohoto procesu. Součástí této 

podpory bylo i podpora organizací občanské společnosti v takových oblastech, jako je vzdělávání 

voličů/občanů; prosazování nestranného a profesionálního mediálního odvětví, včetně odborné 

přípravy novinářů; poskytování odborné přípravy členům a kandidátům politických stran, včetně 

vnitrostranického dialogu a otázek rovnosti žen a mužů; prosazování přijetí mechanismů řádného 

řešení volebních sporů a posílení soudnictví. 

 

V roce 2012 poskytla EU volební pomoc v řadě zemí, včetně Burkiny Faso, Salvadoru, Nigérie, 

Pákistánu, Salvadoru a Toga. Aniž by omezila své celosvětové úsilí a zaměření, zesílila EU 

podporu demokratizačnímu hnutí v jižním Středomoří a na Blízkém východě. Podpora byla tak 

poskytnuta procesu demokratizačních reforem v Jordánsku a Libyi. Připravuje se rovněž podpora 

pro země procházející procesem upevňování demokratických institucí, např. Nepál a Tanzánie, 

a pro země, které překonaly krizi a v nichž mají být dočasné instituce nahrazeny demokraticky 

zvolenými institucemi, jako je např. Madagaskar. 

 

Prioritami pro EU jsou nadále rozvoj znalostí a politik a spolupráce s hlavními aktéry v oblasti 

volební pomoci. V březnu roku 2012 se v keňské Mombase konal tematický seminář pod názvem 

Volby a informační a komunikační technologie, kterého se zúčastnilo přes 200 účastníků 

zahrnujících zástupce volebních komisí z řady rozvojových zemí. Seminář byl uspořádán ve 

spolupráci s Rozvojovým programem OSN. Seminář byl zakončen souhrnnou zprávou a zpracován 

do podoby e-learningového kurzu.  
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7. Stálá kapacita v Radě EU pro otázky lidských práv a demokracie 

 

Pracovní skupina, která se zabývá všemi lidskoprávními aspekty vnějších vztahů EU 

(COHOM), sdružuje členské státy EU, Evropskou komisi a Evropskou službu pro vnější činnost. 

Pracovní skupina pro lidská práva je odpovědná za strategický rozvoj a provádění politiky EU 

v oblasti lidských práv a demokracie, včetně obecných zásad EU týkajících se lidských práv, za 

dialogy a konzultace se třetími zeměmi v oblasti lidských práv a za začleňování lidských práv do 

vnější politiky EU.  

 

Jedním z klíčových úkolů je určovat strategické priority EU na mnohostranných fórech věnovaných 

lidským právům, zejména v rámci Rady OSN pro lidská práva a Třetího výboru Valného 

shromáždění OSN. Pracovní skupina pro lidská práva byla hybnou silou při přípravě strategického 

rámce a akčního plánu EU pro lidská práva a demokracii a dohlíží na jejich celkové provádění.  

 

Pracovní skupina pro lidská práva si pravidelně vyměňuje názory s předsedkyní podvýboru 

Evropského parlamentu pro lidská práva a se zástupci občanské společnosti. Na zasedáních 

Pracovní skupiny pro lidská práva pravidelně vystupuje i řada dalších významných hostů, například 

zvláštní zpravodajové OSN.  

 

Objem práce i doba zasedání pracovní skupiny v posledních letech v důsledku rozšíření politiky EU 

v oblasti lidských práv výrazně vzrostly. Například v prvním pololetí roku 2012 byla celková doba 

zasedání oproti roku 2010 téměř dvojnásobná. Tyto nové okolnosti si vyžádaly změnu pracovních 

metod. 
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Obvyklá zasedání v hlavních městech, jichž se účastní vedoucí pracovníci v oblasti lidských 

práv z členských států EU, nyní doplňují pravidelná zasedání v Bruselu ve složení, které bylo 

ustaveno v listopadu roku 2012. Hlavním cílem je nejen reagovat na zvýšený objem práce Pracovní 

skupiny pro lidská práva, nýbrž i umožnit jí rychlejší reakci na vývoj a zajistit těsnější spolupráci 

s Politickým a bezpečnostním výborem a dalšími subjekty, zejména s pracovními skupinami Rady 

zaměřenými na jednotlivé zeměpisné oblasti. Jedná se o jasný příklad toho, že EU je odhodlána 

prosazovat lidská práva a demokracii na všech úrovních své vnější činnosti.  

 

Pracovní skupina pro lidská práva v návaznosti na stávající praxi rotujících předsednictví zavedla 

zvláštní skupiny, jejichž úlohou je podporovat její práci v konkrétních prioritních oblastech 

důkladnou přípravou řady témat a diskusí o nich, zejména pokud jde o uplatňování obecných zásad 

EU v oblasti lidských práv (např. trest smrti, mučení, děti v ozbrojených konfliktech, obránci 

lidských práv, práva dítěte, násilí páchané na ženách a dívkách). Tyto zvláštní skupiny sdružují 

příslušné odborníky z ESVČ, útvarů Komise a členských států, kteří se tak mohou neformálně 

podělit o pracovní zátěž.  

 

Neformální mechanismy sdílení zátěže v současnosti existují i v rámci fór OSN zabývajících se 

lidskými právy (Třetí výbor Valného shromáždění a Rada pro lidská práva) a jiných 

mnohostranných organizací, jako je Rada Evropy a OBSE.  

 

Účinné mechanismy sdílení zátěže zajišťují širokou politickou podporu a umožňují nejlepší využití 

odborných znalostí a schopností. Diskuse o tom, jak dále sdílení zátěže posílit, budou pokračovat 

i v roce 2013.  
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8. Dosažení větší politické soudržnosti  

 

EU je odhodlána zasazovat se o lidská práva ve všech sférách. EU a její členské státy se zavazují 

zajistit dodržování lidských práv v rámci hranic EU. Mimo tyto hranice je EU rozhodnuta 

prosazovat lidská práva a demokracii veškerou vnější činností v souladu s článkem 21 Smlouvy 

o Evropské unii. V roce 2012 bylo vyvinuto úsilí k řešení otázky soudržnosti 

a důslednosti/provázanosti mezi vnitřní a vnější politikou EU v oblasti lidských práv. V roce 2013 

bude zintenzivněna spolupráce mezi Pracovní skupinou Rady pro základní práva, občanská práva 

a volný pohyb osob v rámci EU (FREMP) a Pracovní skupinou pro lidská práva v oblasti vnější 

činnosti (COHOM). 

 

9. Dodržování hospodářských, sociálních a kulturních práv  

 

Hospodářská, sociální a kulturní práva jsou nedílnou součástí vnější politiky EU v oblasti lidských 

práv, což odráží univerzálnost a nedělitelnost všech lidských práv. Na prosazování, ochranu 

a respektování těchto práv byly v roce 2012 použity různé nástroje, včetně informační činnosti na 

vysoké úrovni a veřejného diplomatického úsilí.  

Na mezivládních jednáních EU obhajovala uznání vztahu mezi uplatňováním standardů lidských 

práv a udržitelným rozvojem a vymýcením chudoby. Předmětem dialogů EU o lidských právech 

s některými partnery byla v roce 2012 rovněž hospodářská, sociální a kulturní práva. Hospodářská, 

sociální a kulturní práva z několika úhlů, včetně pracovních a pozemkových práv, byla například 

součástí dialogu o lidských právech s Gruzií, Kolumbií, Ukrajinou a Vietnamem. To bude nyní 

probíhat systematičtěji, tak jak to požaduje akční plán EU pro lidská práva a demokracii. 
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EU během celého roku aktivně podporovala několik zvláštních zpravodajů OSN zabývajících se 

hospodářskými, sociálními a kulturními právy, například se zmocněnci v oblasti práva na 

potraviny a vodu, a spolupracovala s nimi.  

EU uspořádala společně se Spojenými státy americkými a subjektem OSN pro vodu (UN Water) 

v rámci ministerského týdne Valného shromáždění OSN v roce 2012 setkání na vysoké úrovni 

týkající se bezpečnosti dodávek vody a jejího významu pro dodávky potravin a energie 

a hospodářský a společenský rozvoj. K zasedání u kulatého stolu promluvila vysoká představitelka, 

místopředsedkyně Catherine Ashtonová a ministryně zahraničí USA Hillary Clintonová. Účastníci 

vyzvali ke spolupráci a rychlým krokům, které mají zabránit nedostatku vody, a uvedli, že 

hospodaření s vodou by bylo možné zlepšit partnerstvími mezi vládou, podnikateli a vzdělávacími 

institucemi. Bezpečnost dodávek vody byla rovněž tématem neformálního zasedání ministrů 

zahraničních věcí EU konaného v září na Kypru. 

EU jakožto největší světový poskytovatel rozvojové pomoci podnikla konkrétní kroky na podporu 

svých partnerů při uplatňování hospodářských, sociálních a kulturních práv. V rámci prováděcí 

strategie evropského nástroje pro demokracii a lidská práva (EIDHR) se EU zavázala zvýšit 

podporu iniciativám v oblasti hospodářských, sociálních a kulturních práv, a to i tím, že se bude 

zasazovat o podpis a ratifikaci Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních 

právech a jeho opčního protokolu. 

V opatření č. 9 strategického rámce a akčního plánu EU pro lidská práva a demokracii nazvaném 

Dodržování hospodářských, sociálních a kulturních práv je stanoveno, že EU by měla za a) přispět 

k vytvoření budoucí podoby agendy o hospodářských, sociálních a kulturních právech se zvláštním 

zaměřením na Radu OSN pro lidská práva a v úzké spolupráci se zvláštními zpravodaji OSN 

a za b) v dialozích se třetími zeměmi řešit konkrétní otázky týkající se hospodářských, sociálních 

a kulturních práv. 

Do poloviny roku 2013 bude v tomto směru vypracován pracovní plán. V rámci Pracovní skupiny 

pro lidská práva byly v listopadu roku 2012 na základě portugalského pracovního dokumentu 

zahájeny diskuse na toto téma, které budou pokračovat na začátku roku 2013.  

http://m.state.gov/md198179.htm
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V rámci opatření č. 10 se EU zavazuje usilovat v rámci rozvojové spolupráce o prosazování 

lidských práv a (opatření č. 10 c)) začlenit otázky lidských práv do snahy EU o prosazení globální 

rozvojové agendy a dalších globálních otázek, zejména v rámci procesu navazujícího na rozvojové 

cíle tisíciletí. Již se pracuje na tom, aby agenda rozvoje po roce 2015 byla zaměřena na lidská 

práva, demokracii a řádnou správu věcí veřejných. 

 

EU pokračovala v roce 2012 v úzké spolupráci s Mezinárodní organizací práce (ILO). Provedla 

sdělení Komise nazvané Zvýšení dopadu rozvojové politiky EU: Agenda pro změnu (říjen 2011), 

v němž je zdůrazněn význam zaměstnanosti a důstojné práce pro růstový rámec podporující 

začlenění, který lidem umožňuje účastnit se vytváření bohatství a pracovních míst a mít z nich 

užitek.  

 

V červenci roku 2012 svolalo Evropské meziuniverzitní centrum pro lidská práva a demokratizaci 

za finanční podpory EIDHR v italských Benátkách diplomatickou konferenci s názvem EU 

a hospodářská, sociální a kulturní práva. Na konferenci se sešly příslušné zúčastněné strany 

(například akademičtí odborníci a odborníci na lidská práva a demokracii z orgánů EU a členských 

států), aby diskutovaly o způsobech, jakými posílit politiku EU v oblasti hospodářských, sociálních 

a kulturních práv.  

 

V březnu roku 2012 uspořádala ESVČ odbornou přípravu pro zaměstnance na téma 

hospodářských, sociálních a kulturních práv. Zúčastnili se jí zaměstnanci ESVČ, Evropské 

komise a ministerstev zahraničních věcí členských států. 

http://ec.europa.eu/europeaid/news/agenda_for_change_en.htm
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IV. LIDSKÁ PRÁVA VE VŠECH VNĚJŠÍCH POLITIKÁCH A NÁSTROJÍCH EU 

10. V rámci rozvojové spolupráce usilovat o přístup založený na právech  

 

V roce 2012 byla zahájena řada politik a kroků zaměřených na zlepšení přístupu založeného na 

právech v rámci rozvojové spolupráce. Agenda pro změnu1 a směry pro rozpočtovou podporu2 

stanoví lidská práva, řádnou správu věcí veřejných a demokracii jako priority rozvojové spolupráce 

EU. V usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2012 na téma Agenda pro změnu: 

budoucnost rozvojové politiky EU3 se Komise a ESVČ vyzývají, „aby v celém procesu rozvojové 

spolupráce průřezově dodržovaly svůj slib uplatňovat přístup založený na lidských právech“.  

 

Nedílnou součástí lidských, občanských a politických práv je růst podporující začlenění a sociální 

a hospodářskou prosperitu. Podle nových programových instrukcí4 by EU měla ve zvýšené míře 

spolupracovat s partnerskými zeměmi na prosazování demokracie, lidských práv a právního státu. 

EU by rovněž měla přizpůsobit svou podporu (kombinaci a úroveň pomoci, metody a ujednání) 

závazku dané země v oblasti lidských práv, demokracie a právního státu, jakož i její schopnosti 

provádět reformy tak, aby uspokojila požadavky a potřeby svých občanů. Nové směry pro 

rozpočtovou podporu5 uznávají, že obecná rozpočtová podpora by měla být poskytována, pokud 

bude možné se spolehnout, že se prostředky vynaloží na podporu základních hodnot a cílů, k nimž 

se EU a její partnerské země zavázaly. EU v této souvislosti vypracovala Posouzení základních 

hodnot (kapitola 4 a příloha 12 ke směrům pro rozpočtovou podporu), které by mělo být provedeno 

u různých druhů smluv. Závazek dodržovat základní hodnoty je v současnosti předpokladem dohod 

o rozvoji a dobré správě věcí veřejných.

                                                 
1 Závěry Rady ke sdělení s názvem Zvýšení dopadu rozvojové politiky EU: agenda pro změnu 

(3166. zasedání Rady pro zahraniční věci konané v Bruselu dne 14. května 2012). 
2 Odráží novou politiku vymezenou v závěrech Rady nazvaných Budoucí přístup k rozpočtové 

podpoře EU poskytované třetím zemím; 3166. zasedání Rady pro zahraniční věci konané 
v Bruselu dne 14. května 2012. 

3 2012/2002(INI). 
4 Instrukce pro programování 11. Evropského rozvojového fondu (ERF) a nástroje pro 

rozvojovou spolupráci na období let 2014–2020 přijaté dne 15. května 2012. 
5 Přijaty v září roku 2012. 
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Kromě toho návrhy víceletého finančního rámce na období let 2014–2020 předložené v prosinci 

roku 2011 poukazují na přechod od lidských práv a demokracie jakožto průřezových témat (která se 

často řešila pouze tematickými nástroji) k celoodvětvovému přístupu. Lidská práva a demokracie 

tak již nejsou považovány za pouhé přívěšky, nýbrž za základ soudržnějšího a účinnějšího 

programování. Činnost EU bude mít proto několik podob: lidskoprávní předpoklady obecné 

rozpočtové podpory, flexibilnější a posílený evropský nástroj pro demokracii a lidská práva, 

posílená spolupráce a komunikace s občanskou společností, ale především začlenění veškerých 

lidských práv, demokracie a řádné správy věcí veřejných do celého spektra geografických nástrojů. 

EU tak zajistí, aby projekty spojené s demokracií, lidskými právy a právním státem nebyly 

zaměřeny pouze na reformy soudnictví či budování institucí, nýbrž rovněž na projekty související 

s infrastrukturou a životním prostředím. EU například zajistí, aby postižení lidé měli možnost dát 

najevo své názory a potřeby, tj. vykonávat svá lidská práva. EU v tomto duchu vypracuje v roce 

2013 „soustavu nástrojů pro práci na přístupu založeném na právech v rámci rozvojové 

spolupráce“1. Klíčovým prvkem programování by měly být strategie v oblasti lidských práv pro 

jednotlivé země. 

 

Spolu s programováním EU zároveň zlepšuje soudržnost a koordinaci opatření navazujících na 

summit Rio+20 a agendy rozvoje po roce 2015 se zdůrazněním, že cílem po roce 2015 je zajistit 

do roku 2030 „důstojný život pro všechny“. Pro dosažení udržitelného rozvoje jsou významné 

otázky související s demokratickou správou věcí veřejných, fungováním právního státu a úplným 

uplatňováním lidských práv. EU se proto bude snažit zajistit, aby tyto klíčové otázky byly 

začleněny do globální rozvojové agendy na období po roce 2015. 

                                                 
1 Opatření č. 10 a) akčního plánu ke strategickému rámci EU týkajícímu se demokracie 

a lidských práv. 
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11. Zajistit, aby obchod napomáhal lidským právům  

 

Komise přijala na začátku roku 2012 sdělení nazvané Obchod, růst a rozvoj – uzpůsobení obchodní 

a investiční politiky potřebám zemí, které to nejvíce potřebují1, v němž se opakuje, že v souladu 

s čl. 3 odst. 5 SEU a článkem 207 SFEU se obchodní politika EU řídí základními hodnotami, na 

nichž EU stojí, včetně dodržování a prosazování lidských práv a udržitelného rozvoje. 

 

Dne 25. října 2012 přijala Rada nařízení č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních 

preferencí, které nahrazuje předchozí nařízení o uplatňování systému všeobecných celních 

preferencí. Nové nařízení o GSP posiluje mechanismus sledování toho, zda příjemci GSP+ 

dodržují mezinárodní úmluvy, včetně základních úmluv o lidských právech. Komise zdokonalí 

podávání zpráv o provádění tohoto nařízení ze strany příjemců GSP+ tak, že každé dva roky 

předloží zprávu Radě i Evropskému parlamentu. Tato posílená opatření se použijí po vstupu 

v platnost nových preferencí dne 1. ledna 2014. 

                                                 
1 COM(2012) 22. 
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Dohody EU o volném obchodu jsou tzv. překlenovacím ustanovením propojené s příslušnými 

politickými rámcovými dohodami, které obsahují ustanovení o lidských právech. Pokud není 

v platnosti žádná dohoda o přidružení ani rámcová dohoda, vkládá se do dohod o volném obchodu 

samostatná doložka o lidských právech. Tento přístup byl uplatněn v dohodě o volném obchodu 

s Kolumbií/Peru, která byla podepsána v červnu roku 2012 a v prosinci s ní vyjádřil souhlas 

Evropský parlament. Než Komise navrhne zahájit obchodní jednání, proběhnou posouzení dopadu, 

přičemž podrobnější analýzu poskytují posouzení dopadu na udržitelný rozvoj, která se provádějí 

během jednání. Lidskoprávní rozměr obou těchto postupů dále posílilo přijetí Operačních pokynů 

pro zohledňování základních práv v posuzování dopadů vypracovávaných Komisí, k němuž došlo 

v roce 2011. Tento přístup byl uveden do praxe v roce 2012 před zahájením jednání o Dohodě 

o volném obchodu s Japonskem a u první samostatné dvoustranné dohody o investicích (nová 

pravomoc EU podle Lisabonské smlouvy) s Čínou, jakož i v posouzeních dopadu na udržitelný 

rozvoj u prohloubených a komplexních dohod o volném obchodu s Gruzií a Moldavskou 

republikou.  

 

Pokud jde o nařízení č. 1236/2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito 

pro trest smrti nebo mučení, přidala Evropská komise v prosinci roku 2011 na seznam zboží 

podléhajícího vývozním kontrolám thiopental sodný a podobné látky používané ve smrtících 

injekcích1. Zejména v reakci na výzvy Evropského parlamentu zahájila Komise za asistence 

skupiny odborníků obecný přezkum nařízení č. 1236/2005, který by měl být dokončen v roce 2013. 

V rámci přezkumu se zváží, zda by měl být seznam dále upravován a rovněž zda by měla být 

navržena doplňující opatření.  

Komise zahájila konzultace ohledně možnosti úpravy uplatňování určitých ustanovení stávajícího 

nařízení č. 428/2009 o kontrole vývozu za účelem kontroly vývozu určitých citlivých technologií, 

které by mohly být používány při porušování lidských práv v oblastech konfliktů a v zemích 

s autoritářským režimem.  

                                                 
1 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1352/2011 ze dne 20. prosince 2011. 
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V návaznosti na postupné zhoršování situace v Sýrii byl například nařízením Rady č. 36/2012 

o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii uložen zákaz vývozu vybavení či softwaru 

určených především k užití při monitorování nebo odposlechu internetu a telefonických komunikací 

prováděných syrským režimem; tento zákaz vstoupil v EU v platnost dne 18. ledna 2012. 

 

Evropská unie a její členské státy vyjádřily na konferenci OSN o smlouvě o obchodu se zbraněmi 

jasné přesvědčení, že je třeba zabránit přesunu zbraní, pokud existuje zřejmé riziko, že budou 

využívány k závažnému porušování mezinárodního práva v oblasti lidských práv či mezinárodního 

humanitárního práva. 

 

12. Promítnout lidská práva do činností v oblasti předcházení konfliktům a řešení krizí  

 

EU pokračovala v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky v uplatňování a upevňování 

svých konkrétních politik v oblasti lidských práv a rovnosti žen a mužů. Začleňování 

problematiky lidských práv a genderových otázek bylo i nadále součástí procesu plánování, 

uplatňování a hodnocení misí a operací SBOP.  ESVČ zřídila interní pracovní skupinu zabývající se 

začleňováním problematiky lidských práv a genderových otázek do SBOP, aby zúčastněným 

stranám ze všech příslušných útvarů umožnila pravidelně se setkávat. Hlavním východiskem pro 

činnost EU v této oblasti byla i nadále doporučení vycházející ze zprávy Rady z roku 2010 nazvané 

Poznatky a osvědčené postupy při začleňování otázek lidských práv a rovnosti žen a mužů v rámci 

vojenských operací a civilních misí SBOP1, jakož i konkrétní závazky vyplývající z akčního plánu 

EU pro lidská práva a demokracii.  

 

                                                 
1 Úplný seznam je uveden v dokumentu 17138/1/10 REV 1. 
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V červnu roku 2012 se konalo každoroční setkání poradců při misích a operacích SBOP pro otázky 

lidských práv a rovnosti žen a mužů, tentokrát vzápětí po výročním zasedání členských států EU 

týkajícím se provádění rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1325. Na zasedání si mohly vzájemně 

informovat o osvědčených postupech a praktických doporučeních ohledně toho, jak by bylo možné 

jejich práci lépe podpořit. V roce 2012 zaměstnávalo poradce případně školitele (EUTM Somalia) 

pro otázky lidských práv nebo rovnosti žen a mužů 60 % civilních misí a veškeré operace.  

 

Ve spolupráci se vzdělávacími institucemi z členských států EU a skupinami občanské společnosti 

se dále pracovalo na vývoji modulů odborné přípravy v oblasti lidských práv, ochrany dětí 

a rovnosti žen a mužů, které by měly být k dispozici v roce 2013. Tyto moduly odborné přípravy 

vycházejí ze standardních prvků odborné přípravy, na nichž se členské státy dohodly v roce 2010, 

a jsou určeny pracovníkům misí a operací před vysláním. Nadále byla organizována speciální 

školení, především jako součást odborné přípravy EBOŠ a ESVČ, aby se zaměstnanci EU 

a členských států seznámili se závazky EU v oblasti lidských práv v rámci SBOP.  

 

ESVČ začala v souladu s akčním plánem v roce 2012 pracovat na systému včasného varování 

v případě konfliktů, v němž je porušování lidských práv zahrnuto jako ukazatel. Tento systém 

zvýší schopnost ESVČ určovat riziko násilných konfliktů a možnosti včasného zásahu ze strany 

EU. Pilotní projekty proběhnou v osmi zemích oblasti Sahelu na začátku roku 2013. 
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Pokud jde o spolupráci s mezinárodními organizacemi, na zasedání řídícího výboru EU–OSN 

v listopadu roku 2012 se účastníci vzájemně informovali o osvědčených postupech při 

začleňování hlediska lidských práv do řešení krizí. K výměně názorů na tuto problematiku byla 

příležitost rovněž v rámci dialogu EU s Africkou unií konaném v listopadu roku 2012.  

 

Do práce EU v této oblasti byla rovněž úzce zapojena občanská společnost, zejména účastí na 

každoročním zasedání poradců pro otázky lidských práv a rovnosti žen a mužů a prostřednictvím 

pravidelných výměn názorů na pracovní úrovni, a to v Bruselu i v místech konání misí a operací.  

 

V březnu roku 2012 dokončila Rada přezkum operativního dokumentu nazvaného Provádění 

rezoluce Rady bezpečnosti OSN o ženách, míru a bezpečnosti v rámci misí a operací SBOP1, který 

byl přijat v roce 2008.  

                                                 
1 7109/12. Týká se rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1325 posílené rezolucemi Rady 

bezpečnosti OSN 1820, 1888, 1889 a 1960. 
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EUTM Somalia je výcviková mise EU pro somálské vojáky v rámci procesu reformy 

bezpečnostního sektoru, který v Somálsku probíhá. Mise je umístěna v Ugandě, velitelství 

sídlí v Kampale a výcvikové středisko v Bihanze. EUTM Somalia od svého zahájení v roce 

2010 vycvičila přibližně 3 000 somálských vojáků, kteří v současnosti tvoří základ nových 

somálských národních ozbrojených sil.  

 

Kromě výcviku zaměřeného na povinnosti vojáků je stálou součástí osnov výcviku rovněž 

modul týkající se lidských práv a demokracie. Mezi témata tohoto modulu patří: lidská práva 

v souvislosti s povinnostmi vojáka, práva dětí, práva žen, pojem rodiny (zejména v souvislosti 

s vnitřně vysídlenými osobami), demokratický systém a úloha somálských ozbrojených sil 

v demokratickém Somálsku. Těmto tématům bylo věnováno celkem 12 dvouhodinových 

sezení. Tento modul je povinný pro všechny účastníky výcviku bez ohledu na hodnost či 

specializaci. Aby byl výcvik ucelený, do závěrečného cvičení byly zahrnuty i situace 

porušování lidských práv.  

 

Odborná příprava v oblasti lidských práv a demokracie má kromě zprostředkování znalostí 

základních zásad ve vojácích vzbudit i smysl pro hrdost a pocit sounáležitosti, takže po 

výcviku považují za svůj hlavní úkol chránit somálské spoluobčany. Výcvik rovněž pomáhá 

posílit soudržnost mezi jednotlivými jednotkami, které často pocházejí z různých klanů. Mise 

EUTM Somalia bude i nadále somálským účastníkům poskytovat odbornou přípravu v oblasti 

lidských práv a demokracie a její snahou bude aktualizovat osnovy v závislosti na 

nejnovějším vývoji, zejména v Somálsku. Dalším krokem bude zařadit dodržování lidských 

práv do politiky somálských národních ozbrojených sil a vybudovat místní kapacitu pro 

odbornou přípravu. Všechny tyto prvky jsou obsaženy v revidovaném mandátu EUTM 

Somalia. 
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13. Zohlednit lidská práva v protiteroristických činnostech  

 

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. V tomto ohledu je velmi 

jasný strategický závazek Evropské unie definovaný ve strategii pro boj proti terorismu: 

„Celosvětově bojovat proti terorismu, dodržovat lidská práva a učinit Evropu bezpečnější, umožnit 

jejím občanů žít v prostoru svobody, bezpečnosti a práva“.  

 

Orgány EU a řada členských států se zúčastnily konference na téma spravedlivé soudní řízení 

a řádný proces v kontextu boje proti terorismu, kterou uspořádala v červenci roku 2012 

v Bruselu Pracovní skupina OSN pro boj proti terorismu a Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská 

práva. EU znovu potvrdila, že je důležité zajistit, aby byla lidská práva dodržována i v boji proti 

terorismu.  

 

Dánské předsednictví uspořádalo v březnu roku 2012 v Kodani seminář o boji proti terorismu 

a lidských právech se zvláštním důrazem na pomoc při budování kapacit. U příležitosti semináře 

zveřejnili dánský ministr zahraničních věcí, protiteroristický koordinátor EU a zvláštní zpravodaj 

OSN pro boj s terorismem a lidská práva společný článek nazvaný Boj proti terorismu a lidská 

práva: nelze uplatňovat jedno bez druhého“. Řada členských představila států své osvědčené 

postupy, například praktický návod pro boj proti terorismu dánského institutu pro lidská práva či 

pokyny Spojeného království pro podporu bezpečnosti a spravedlnosti v zahraničí1.  

                                                 
1 Tyto dokumenty jsou k dispozici na stránkách: 

http://eu2012.dk/en/Meetings/Conferences/Mar/~/media/Files/Conferences/Jan_Mar/counteri
ng%20terrorism/Draft%20Practical%20Guidance%20Paper%20on%20Counter-
Terrorism%20and%20Human%20Rights.pdf; a 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/35447/osja-
guidance-151211.pdf.  

http://eu2012.dk/cs/meetings/conferences/mar/~/media/files/conferences/jan_mar/countering%20terrorism/draft%20practical%20guidance%20paper%20on%20counter-terrorism%20and%20human%20rights.pdf
http://eu2012.dk/cs/meetings/conferences/mar/~/media/files/conferences/jan_mar/countering%20terrorism/draft%20practical%20guidance%20paper%20on%20counter-terrorism%20and%20human%20rights.pdf
http://eu2012.dk/cs/meetings/conferences/mar/~/media/files/conferences/jan_mar/countering%20terrorism/draft%20practical%20guidance%20paper%20on%20counter-terrorism%20and%20human%20rights.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/35447/osja-guidance-151211.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/35447/osja-guidance-151211.pdf
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EU nadále podporovala využívání systému trestního soudnictví v boji proti terorismu a poskytla 

pomoc několika zemím, například Pákistánu a zemím Sahelu, na posílení jejich systému trestního 

soudnictví, aby bylo umožněno účinné vyšetřování a stíhání osob podezřelých z terorismu a byla 

přitom respektována lidská práva a právní stát.  

 

EU podpořila pracovní skupinu pro trestní soudnictví / právní stát v rámci globálního fóra pro boj 

proti terorismu. V červnu roku 2012 bylo na istanbulském ministerském zasedání tohoto fóra 

přijato rabatské memorandum o osvědčených postupech pro účinný boj proti terorismu v oblasti 

trestního soudnictví. Vysoká představitelka kromě toho uvítala návrh založit Vzdělávací institut 

soudnictví a právního státu, který pro země v procesu transformace, zejména v oblasti Středomoří, 

vypracuje vzdělávací programy týkající se používání systému trestního soudnictví v boji proti 

terorismu v souladu s lidskými právy. 

 

V souladu se sdělením společné komise / vysoké představitelky o jižním sousedství z roku 2011, 

v němž je zdůrazněn význam podpory EU pro pevnou demokracii, včetně právního státu 

a reformy bezpečnostního sektoru, poskytla EU v roce 2012 zemím jižního Středomoří pomoc při 

komplexní reformě bezpečnostního sektoru. EU kromě toho zkoumala možnosti, jak rozvinout 

spolupráci v boji proti terorismu s regionálními organizacemi, jako je například Liga arabských 

států.  

 

EU pokračovala v podrobném dialogu s právním poradcem ministerstva zahraničních věcí USA, 

jež se koná dvakrát za rok, o otázkách mezinárodního práva a boje proti terorismu.  
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Zákon o zmocnění k národní obraně, který americký kongres přijal v prosinci roku 2011, vyvolal 

obavy EU ohledně jeho slučitelnosti s mezinárodním právem, a to zejména v souvislosti 

s povinnou vojenskou vazbou pro některé cizí státní příslušníky podezřelé z terorismu a časově 

neomezené zadržování osob podezřelých z terorismu bez soudního procesu. Při vypracovávání 

prováděcích nařízení tohoto zákona na začátku roku 2012 poskytla EU a její členské státy 

americké vládě připomínky.  

 

Dne 11. září 2012 přijal Evropský parlament usnesení o údajném převozu a nezákonném 

zadržování vězňů ze strany CIA v evropských zemích. Evropská komise v reakci na ně 

zdůraznila, že praktiky, o nichž se hovoří jako o tzv. vydáváních, představují závažné porušení 

několika základních práv a boj proti terorismu nemůže takovéto nepřijatelné praktiky 

ospravedlnit. Komise vyzdvihla, že je na dotčených členských státech, aby zahájily a vedly 

podrobné, nezávislé a nestranné vyšetřování za účelem zjištění pravdy.  
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14. Zajistit, aby lidská práva byla pilířem vnějšího rozměru činností v rámci prostoru 

svobody, bezpečnosti a práva  

Dne 19. června 2012 přijala Komise strategii EU pro vymýcení obchodu s lidmi 2012–20161, která 

doplňuje směrnici 2011/36/EU o prevenci obchodování s lidmi a boji proti němu. Provádění této 

strategie bude monitorovat Evropská komise, konkrétně Úřad koordinátora EU pro boj proti 

obchodování s lidmi. Ve strategii je velká pozornost věnována vnějšímu rozměru obchodování 

s lidmi a významu spolupráce se třetími zeměmi. Rovněž se v ní zdůrazňuje klíčová úloha občanské 

společnosti, včetně účasti občanské společnosti ve vnitrostátních a nadnárodních mechanismech 

předávání, a stanoví se v ní vytvoření platformy EU pro organizace občanské společnosti zabývající 

se ochranou obětí a pomocí v členských státech a vybraných třetích zemích.  

 

V říjnu roku 2012 přijala Evropská Rada závěry, v nichž strategii vítá a znovu potvrzuje odhodlání 

členských států bojovat proti obchodování s lidmi2.  

 

Dále Rada pro spravedlnost a vnitřní věci dne 6. prosince 2012 přijala druhou zprávu o provádění 

podle dokumentu z roku 2009 zaměřeného na konkrétní kroky k posílení vnějšího rozměru EU 

ohledně opatření proti obchodování s lidmi. Ve zprávě je uveden seznam zemí a regionů, s nimiž by 

EU měla navázat bližší partnerství a určit konkrétní oblasti spolupráce. Cílem spolupráce 

s prioritními zeměmi je budovat kapacitu, a to i prostřednictvím odborné přípravy a vzdělávání, 

a zohledňovat situaci v oblasti lidských práv v dané prioritní zemi. Seznam prioritních zemí 

a regionů bude pravidelně aktualizován. 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/home-

affairs/doc_centre/crime/docs/trafficking_in_human_beings_eradication-2012_2016_en.pdf  
2 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/133202.pdf  

http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/trafficking_in_human_beings_eradication-2012_2016_en.pdf
http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/trafficking_in_human_beings_eradication-2012_2016_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/133202.pdf
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15. Zajistit, aby lidská práva byla prosazována do vnějšího rozměru politiky zaměstnanosti 

a sociální politiky 

 

Klíčové pracovní normy Mezinárodní organizace práce (ILO) jsou zakotveny v jejích osmi 

základních úmluvách. EU podporuje ratifikaci a účinné provádění těchto úmluv spoluprací s ILO, 

včetně účasti na probíhající diskusi o pracovních normách a činnosti dozorčích orgánů ILO. EU 

zároveň v rámci vnějšího rozměru své politiky zaměstnanosti a sociální politiky prosazuje zásady 

důstojné práce včetně dodržování základních úmluv ILO a ve vztahu k partnerským zemím 

prostřednictvím dvoustranných a regionálních politických dialogů a uskutečňováním projektů 

rozvojové pomoci. 

ILO a mezinárodní společenství, včetně EU, společnými silami napomohly tomu, že 

v Myanmaru/Barmě došlo ke změnám, pokud jde o uplatňování Úmluvy ILO o nucené práci (č. 29). 

Pokrok, který tato země učinila, ocenila v červnu roku 2012 mezinárodní konference práce. 

Na globální úrovni zdůraznili vedoucí představitelé zemí skupiny G20, kteří se v červnu roku 

2012 sešli v mexickém Los Cabos, že strukturální reformy, jež jsou plně v souladu se základními 

zásadami a právy při práci, mohou hrát významnou úlohu při posilování hospodářského růstu, 

pracovních příležitostí a mobility.  

Na regionální úrovni byly základní pracovní normy ILO projednány v rámci zasedání Fóra sociální 

soudržnosti EU–CELAC (Společenství latinskoamerických a karibských států), které se konalo ve 

dnech 15. a 16. října 2012 v Argentině, a na 4. setkání ministrů práce ASEM (Asie–Evropa), kteří 

se ve dnech 25. a 26. října 2012 sešli ve vietnamské Hanoji.  
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V roce 2012 EU projednala pracovní práva a účinné uplatňování již ratifikovaných základních 

úmluv ILO s některými zeměmi, například Gruzií, Kolumbií (v obou případech se jednalo o úmluvu 

č. 87 o svobodě sdružování a úmluvu č. 98 o právu na kolektivní vyjednávání) a Uzbekistánem 

(úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce).  

Evropská politika sousedství zdůraznila potřebu dalšího úsilí o ratifikaci nebo účinné uplatňování 

základních úmluv ILO, což se odrazilo v nové generaci akčních plánů v rámci evropské politiky 

sousedství dohodnutých v roce 2012, např. ve vztazích s Marokem, Tuniskem a Jordánskem 

(posledně zmiňovaný akční plán vstoupil v platnost v říjnu roku 2012).  

EU se rovněž aktivně účastní procesu Rio+20 a jeho návazných opatření prosazováním důstojné 

práce pro všechny, včetně vytváření pracovních míst, záruk práv při práci, sociálního zabezpečení 

a sociálního dialogu. Zároveň zkoumala, jak nejlépe začlenit sociální zabezpečení jakožto důležitý 

prvek rozvojové politiky EU do agendy rozvoje po roce 2015.  

Prostřednictvím čtyř společně řízených projektů dokončených na konci roku 2012 případně na 

začátku roku 2013 byl též podporován politický dialog v rozvojových zemích v oblasti ukazatelů 

důstojné práce, sociálního zabezpečení, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vlivu obchodu na 

zaměstnanost. Mezi tyto projekty patřila podpora platforem pro politický dialog, jakož i zlepšování 

kapacit zúčastněných vládních stran a sociálních partnerů. 

Rozvojovou pomocí bylo prosazováno i účinné provádění základních úmluv ILO. V této souvislosti 

byla v roce 2010 v rámci tematického programu nazvaného Investice do lidí, který spadá pod 

nástroj pro rozvojovou spolupráci, zveřejněna výzva k překládání návrhů s názvem Boj proti dětské 

práci s cílem poskytovat finanční prostředky na činnosti, jako je: 
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- prosazování/podpora účinného politického dialogu s cílem vymýtit dětskou práci a přivést její 

oběti zpět k celodenní výuce a opětovně je začlenit do společnosti; 

- podpora partnerství a navazování kontaktů mezi klíčovými zúčastněnými stranami, zejména 

u nestátních aktérů a v soukromém sektoru. Jako příjemci celkových prostředků ve výši 

11 milionů EUR bylo vybráno 15 projektů z 12 různých partnerských zemí. Kromě toho 

získaly v souvislosti s podporou vzdělávání a vymýcení dětské práce dva dvoustranné 

programy v Bangladéši celkem 20 milionů EUR. 

Prosazování základních pracovních norem ILO je cílem i dalších dvoustranných projektů pomoci 

zahájených v rámci různých finančních nástrojů: 

- projekt s rozpočtem 10 milionů EUR z nástroje pro rozvojovou spolupráci na financování 

sociálních iniciativ v těžebním odvětví v Bolívii. Mezi relevantní činnosti patří: zlepšování 

pracovních podmínek žen při hledání příležitostí uživit rodinu, jakož i prevence dětské práce 

v těžebním odvětví. Patří sem rovněž rozvoj kapacit a odborná příprava týkající se právního 

rámce a pracovních norem.  

- projekt na podporu rovnosti žen a mužů v Maroku dotovaný 35 miliony EUR z evropského 

nástroje sousedství a partnerství. Specifická část projektu je věnována spravedlivým 

podmínkám náboru a začleňování žen do zaměstnání ze strany veřejných orgánů. 
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V. PROVÁDĚNÍ PRIORIT EU V OBLASTI LIDSKÝCH PRÁV 
 

16. Zrušení trestu smrti 

 

EU zaujímá důrazný a zásadní postoj proti trestu smrti a je jedním z klíčových aktérů 

v celosvětovém boji za jeho zrušení. Domnívá se, že zrušení trestu smrti by posílilo lidskou 

důstojnost a postupný rozvoj lidských práv. Obecné zásady EU týkající se trestu smrti, které byly 

revidovány v roce 2008 a budou aktualizovány v roce 2013, zůstávají i nadále nezbytným nástrojem 

pro systematickou činnost ve vztahu ke třetím zemím.  

 

V roce 2012 EU pokračovala v rozhodném odporu proti trestu smrti a využívala všech 

diplomatických nástrojů k prosazení jeho zrušení. Postupné celosvětové zrušení trestu smrti je 

jednou z hlavních priorit strategického rámce a akčního plánu pro lidská práva.  

 

U příležitosti Evropského dne proti trestu smrti a Světového dne proti trestu smrti vydaly 

Evropská unie a Rada Evropy dne 10. října společné prohlášení, v němž znovu zdůraznily, že 

odmítají používání trestu smrti za všech okolností, a znovu potvrdily své odhodlání usilovat o jeho 

celosvětové zrušení. Vysoká představitelka vydala tiskovou zprávu, v níž uvedla, že „trest smrti 

nenapraví zločin, který má potrestat, ani nezmírní újmu obětí. Měl by patřit minulosti.“ Delegace 

EU po celém světě uspořádaly při této příležitosti řadu seminářů, tiskových konferencí, výstav 

a akcí (např. v Ženevě, Indii, Japonsku, na Tchaj-wanu, v Guatemale, Keni, Jordánsku, Gambii, 

Hongkongu, Kazachstánu, Konžské republice, Bělorusku, Etiopii atd.). 
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EU přivítala oznámení o zrušení trestu smrti ve státě Connecticut dne 25. dubna 2012. 

V současnosti je v USA 17 států, které zrušily trest smrti. EU rovněž přivítala, že mongolský 

parlament dne 13. ledna 2012 ratifikoval Druhý opční protokol k Mezinárodnímu paktu 

o občanských a politických právech a dne 12. července 2012 k tomuto nástroji přistoupila beninská 

vláda. EU naopak odsoudila pokračující používání trestu smrti v jiných částech USA a světa. 

Středem pozornosti byly zejména Čína, Irák, Írán a Spojené státy americké, avšak i v mnoha dalších 

zemích byly na základě minimálních standardů stanovených v mezinárodním právu a obecných 

zásad EU týkajících se trestu smrti vydány prohlášení a demarše. EU rovněž vyjádřila politování 

nad opětovným používáním trestu smrti v Japonsku, Indii a na Tchaj-wanu.  

 

EU nadále vyjadřovala svůj nesouhlas s trestem smrti na všech příslušných fórech, zejména 

v rámci OSN, OBSE a Rady Evropy. EU se spolu s členskými státy a podobně smýšlejícími 

zeměmi intenzivním lobováním a kampaněmi podílela na činnosti meziregionální aliance 

prosazující rezoluci Valného shromáždění OSN 67/176 (ze dne 20. prosince 2012), která vyzývá 

k moratoriu na používání trestu smrti. Rezoluce byla přijata rekordním počtem 111 hlasů, což oproti 

podobným rezolucím v letech 2007, 2008 a 2010 představuje nárůst, 41 hlasů bylo proti 

a 34 delegací se zdrželo hlasování. Bylo tak splněno opatření č. 16 a) akčního plánu pro lidská 

práva a demokracii.  

 

EU vydala v roce 2012 celkem osm prohlášení v rámci Stálé rady OBSE. Pět z nich se týkalo 

jednotlivých případů trestu smrti v USA a EU v nich vyjádřila hluboké politování nad tím, že 

popravy byly naplánovány či provedeny. EU rovněž vyzvala všechny zúčastněné státy OBSE, aby 

podpořily rezoluci Valného shromáždění OSN vyzývající k celosvětovému moratoriu na používání 

trestu smrti. EU rovněž vydala u příležitosti Evropského dne proti trestu smrti a Světového dne proti 

trestu smrti dne 10. října 2012 prohlášení týkající se mimo jiné dvou případů plánovaných poprav 

ve Spojených státech amerických.  
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EU je díky evropskému nástroji pro demokracii a lidská práva hlavním přispěvatelem k práci 

organizací občanské společnosti po celém světe, které usilují o zrušení trestu smrti. Zrušení trestu 

smrti je jednou z tematických priorit spadajících pod cíl č. 3 tohoto nástroje. Od roku 2007 bylo 

prostřednictvím tohoto nástroje přiděleno téměř 20 milionů EUR na 35 projektů, jejichž cílem je 

omezení využívání trestu smrti, zavedení moratoria na něj a jeho zrušení. Z tohoto nástroje je 

v současnosti podporováno 16 projektů na celém světě, jejichž cílem je zrušení trestu smrti. Tyto 

projekty byly vybrány tak, aby byla dosažena rovnováha mezi regiony, kde je trest smrti stále 

používán, jako jsou Spojené státy americké, některé africké země, Čína, Indie a Tchaj-wan. Zpráva 

„Plnění cílů ohledně trestu smrti“, která je k dispozici na adrese www.eidhr.eu/library, nabízí 

celkový přehled opatření financovaných z evropského nástroje pro demokracii a lidská práva 

v zájmu celosvětové podpory boje proti trestu smrti. 

V prosinci roku 2011 Evropská komise změnila seznam zboží, na něž se vztahují vývozní kontroly 

podle nařízení (ES) č. 1236/2005 o obchodování se zbožím, které by mohlo být použito pro trest 

smrti nebo k mučení; na seznam byl zařazen thiopental sodný a podobné látky používané ve 

smrtících injekcích. Nařízení (ES) č. 1236/2005 se navíc v současnosti přezkoumává kvůli 

posouzení, zda by mohla být nutná dodatečná opatření zajišťující, aby se hospodářské subjekty EU 

zdržely obchodu, který podporuje trest smrti v zahraničí či k němu jinak napomáhá. 
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EU pozorně sledovala případ Daniela Cooka, občana USA odsouzeného k smrti v roce 1988 
v Arizoně. Daniel Cook byl odsouzen za vraždu svých kolegů Kevina Swanneye a Carlose Cruz-
Ramose. EU požádala dne 6. července 2012 arizonské úřady, aby Cookovi trest z důvodů 
diagnostikované duševní poruchy zmírnily. 
Daniel Cook byl dne 8. srpna 2012 popraven. Vysoká představitelka / místopředsedkyně Komise 

Catherine Ashtonová vydala prohlášení, v němž vyjádřila nad výkonem trestu smrti „hluboké 

politování“ a připomněla, že EU vyzvala k tomu, aby byl trest „vzhledem k prokázanému 

závažnému duševnímu onemocnění Daniela Cooka“ zmírněn. 

 

17. Vymýtit mučení a jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání  

 

Evropská unie je v souladu s obecnými zásadami EU týkajícími se mučení pevně odhodlána 

podporovat úplný zákaz mučení a krutého, nelidského a ponižujícího zacházení. EU využívá 

veškeré možné formy diplomacie a podpory spolupráce k vymýcení mučení a poskytuje finanční 

pomoc organizacím občanské společnosti po celém světě, které se zasazují o předcházení mučení 

a poskytují pomoc jeho obětem. V průběhu roku 2012 se EU nadále zabývala jednotlivými případy 

v řadě zemí, ať již otevřeně, či důvěrně. Na situaci ohledně mučení a špatného zacházení Evropská 

unie soustavně upozorňovala v rámci svých pravidelných dialogů o lidských právech se třetími 

zeměmi. EU učinila řadu prohlášení týkajících se mučení, a to mimo jiné i v rámci mnohostranných 

fór, například OSN a OBSE, a zvažovala způsoby a prostředky umožňující lepší koordinaci 

s Výborem OSN proti mučení a Podvýborem OSN pro předcházení mučení. 
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EU vyzvala v prohlášení u příležitosti Mezinárodního dne na podporu obětí mučení dne 

26. června 2012 všechny státy, aby zavedly absolutní a bezpodmínečný zákaz mučení, a zdůraznila 

potřebu zaujmout v boji proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení 

nebo trestání postoj, který by zohledňoval rovnost žen a mužů a byl zaměřen zvláště na násilí na 

základě pohlaví. EU naléhavě vyzvala všechny státy, aby se staly stranou Úmluvy OSN proti 

mučení a jejího opčního protokolu. V roce 2012 tento opční protokol podepsaly Laos, Nauru 

a Spojené arabské emiráty. EU v prohlášení rovněž zdůraznila význam, který přikládá úloze OSN, 

Rady Evropy a OBSE v boji proti mučení a v podpoře obětí a vzdala hold neutuchajícímu úsilí řady 

nevládních organizací a jednotlivců o předcházení mučení a zmírnění utrpení jeho obětí. 

 

V průběhu 67. zasedání Valného shromáždění OSN členské státy EU spolupředložily rezoluci, 

která odsuzuje všechny formy mučení a jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo 

trestání, včetně zastrašování. Rezoluce předložená Dánskem byla přijata na základě konsenzu. 

Valné shromáždění tak odsoudilo veškeré pokusy o legalizaci, povolení nebo schvalování mučení 

za všech okolností, včetně z důvodů národní bezpečnosti nebo prostřednictvím soudních 

rozhodnutí, a naléhavě vyzvalo členské státy, aby zajistily, že za veškeré činy tohoto druhu bude 

vyvozena odpovědnost.  



 
9431/13  zs/ZS/mb 76 
PŘÍLOHA DG C   CS 

V březnu roku 2012 Rada aktualizovala obecné zásady EU týkající se mučení či jiného 

krutého, nelidského a ponižujícího zacházení nebo trestání. V pozměněném znění se zdůrazňuje 

vztah mezi těmito obecnými zásadami a jinými obecnými zásadami EU týkajícími se lidských práv. 

Je v nich opakovaně zdůrazněna podpora příslušných mezinárodních a regionálních mechanismů, 

včetně „řádných“ návazných kroků na jejich doporučení a zahrnují veškeré základní prvky: 

prevenci, rehabilitování a boj proti beztrestnosti. Dalšími důležitými doplněními jsou důraz na 

zákaz mučení a špatného zacházení v boji proti terorismu, jakož i zvýšené úsilí o řešení problému 

diskriminace v boji proti mučení a špatnému zacházení.  

 

Odhodlání Evropské unie bojovat proti terorismu rovněž zahrnuje financování projektů proti 

mučení organizovaných po celém světě skupinami občanské společnosti. V červnu roku 2012 byla 

v rámci evropského nástroje pro demokracii a lidská práva zveřejněna celosvětová výzva 

k předkládání návrhů nazvaná Boj proti beztrestnosti. Jejím cílem je rozpočtem ve výši 

16,2 milionu EUR podpořit činnost občanské společnosti v boji proti mučení a jinému krutému, 

nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání s důrazem na přístup kombinující prevenci, 

rehabilitování a odpovědnost. Témata zvolená v rámci celosvětových výzev k překládání projektů 

jsou navrhována s cílem posílit politiku EU, zejména provádění obecných zásad EU týkajících se 

mučení, přijatých Radou Evropské unie v roce 2001 a revidovaných v letech 2008 a 2012. Nemalé 

finanční prostředky věnované na projekty v roce 2012 přispěly ke zvýšení celkového povědomí 

o hlavních příčinách mučení a zvýšily schopnost státních úředníků předcházet mučení a zabývat se 

případy mučení a špatného zacházení a podporovat rehabilitování obětí mučení. 
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18. Účinná podpora obránců lidských práv 

 

Obránci lidských práv jsou klíčovými partnery EU při ochraně a prosazování lidských práv na 

celém světě. Jak ukazují obecné zásady EU týkající se obránců lidských práv, je EU 

neoblomným zastáncem všech, kteří odvážně monitorují lidská práva a usilují o nápravu jejich 

porušování. 

 

Činnost těchto aktivistů je o to důležitější v kontextu, který je na mnoha místech vůči prosazování 

lidských práv čím dál nepříznivější. Nactiutrhačné kampaně proti nevládním organizacím, omezení 

přístupu k finančním zdrojům ze zahraničí, výhrůžky a násilí vůči občanské společnosti ze strany 

nestátních aktérů nebo sledování vládou jsou jen některými z příkladů, s nimiž se obránci lidských 

práv při práci každodenně potýkají. Velmi znepokojivým trendem jsou útoky a pronásledování 

obránců pozemkových práv a aktivistů v oblasti lidských práv, kteří se zabývají environmentálními 

otázkami. 

 

V roce 2012 byly obecné zásady týkající se obránců lidských práv i nadále ústředním bodem vztahů 

s partnerskými zeměmi na všech úrovních i činnosti EU na mnohostranných mezinárodních fórech 

o lidských právech. Během 25 dialogů o lidských právech konaných v roce 2012 byly zmíněny 

především případy týkající se jednotlivých obránců lidských práv. EU rovněž vydala 19 místních 

prohlášení, 17 prohlášení vysoké představitelky a místopředsedkyně Komise a 11 demarší speciálně 

věnovaných situaci obránců lidských práv, které se mimo jiné zabývaly významnými případy 

Malalaj Júsufzaiové v Pákistánu, Nabíla Radžaba a Algulhádího Chavádži v Bahrajnu a Alese 

Bjalackého v Bělorusku. 
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Mise EU ve třetích zemích hrály i nadále klíčovou úlohu při převádění obecných zásad týkajících se 

obránců lidských práv do konkrétních činů. Diplomaté EU podnikli na podporu obránců lidských 

práv různé kroky, včetně sledování procesů (případ Hilala Mammadova v Ázerbájdžánu) a návštěvy 

v terénu (návštěva diplomatů EU v mexickém San Luis Potosí a návštěva politických poradců EU 

ve státech Baja California a Michoacán). Zavedenou praxí se stala každoroční setkání obránců 

lidských práv a diplomatů EU. Bylo jmenováno 97 styčných úředníků EU pro obránce lidských 

práv, z čehož 92 sídlí v delegacích EU. 

 

Pokud jde o mnohostranný rozměr, EU se účastnila koordinačních setkání s mezinárodními 

organizacemi a zmocněnci (včetně Rady Evropy, OSN a OBSE) zabývajícími se otázkou obránců 

lidských práv.  

 

V roce 2012 bylo zintenzivněno úsilí o vytvoření iniciativy EU zaměřené na zajištění dočasného 

přesídlení obránců lidských práv, kteří naléhavě potřebují ochranu. Komise v únoru roku 2012 

zveřejnila studii, která mapuje stávající iniciativy v Evropě i mimo ni a podává doporučení ohledně 

případného přínosu systému EU pro dočasné přesídlení ohrožených obránců lidských práv. Hlavním 

cílem by bylo vytvoření flexibilního, ale přitom stabilního rozhraní mezi stávajícími iniciativami, 

obránci lidských práv, členskými státy, Komisí a ESVČ za účelem koordinace pomoci, mapování 

zdrojů, poskytování právního poradenství, zprostředkovávání výměn osvědčených postupů 

a nápravy jakýchkoli nedostatků stávající ochrany. Na pilotní fázi ročního akčního programu 

EIDHR v letech 2012–2013 byl vynaložen 1 milion EUR. Očekává se, že tento systém začne 

fungovat v roce 2013. 
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Na podporu obránců lidských práv jsou z evropského nástroje pro demokracii a lidská práva 

vyčleňovány značné finanční prostředky. Většina této podpory se k obráncům lidských práv 

dostává prostřednictvím specializovaných nevládních organizací, a to i v mimořádných situacích. 

Zpráva nazvaná Uskutečňování podpory obránců lidských práv, která je dostupná na stránce 

http://www.eidhr.eu/library, nabízí celkový obraz aktivit na celém světě financovaných evropským 

nástrojem pro demokracii a lidská práva. Projekty EIDHR podporují širokou škálu projektů, které 

zajišťují komplexní přehled ohrožených obránců lidských práv, ať již prostřednictvím projektů 

zaměřených na konkrétní regiony, nebo prostřednictvím projektů zaměřených na ohrožené cílové 

skupiny obránců, jako jsou novináři, právníci, ženy, ochránci životního prostředí, původní 

obyvatelé, LGBTI nebo obránci lidských práv v hospodářské a sociální oblasti). Evropská Komise 

kromě toho disponuje finanční rezervou, díky kterému může v naléhavých případech poskytnout 

obráncům lidských práv ad-hoc granty ve výši až 10 000 EUR. Do konce roku 2012 bylo přiděleno 

více než 80 grantů v celkové hodnotě 655 500 EUR. Ty umožnily poskytnout přímou podporu více 

než 300 ohroženým obráncům lidských práv ve více než 20 zemích. Tyto prostředky mohou 

obránce (ať již jednotlivce, či organizace) podpořit různým způsobem – poskytováním lékařské 

pomoci, hrazením právních výdajů, pořízením ochranného a bezpečnostního materiálu pro 

kanceláře a domácnosti, umožněním naléhavého přemístění ohrožených aktivistů a podporou rodin 

uvězněných či zesnulých obránců lidských práv. 

 

Otevřeným zastáncem obránců lidských práv je rovněž Evropský parlament. Především podvýbor 

pro lidská práva často zve obránce lidských práv k vystoupením. Od roku 1988 jsou výjimečné 

osobnosti, které v obzvláště obtížných podmínkách bojují proti nesnášenlivosti, fanatismu a útlaku, 

oceňovány Sacharovovou cenou za svobodu myšlení udělovanou Evropským parlamentem. 

V prosinci roku 2012 cenu získala vězněná íránská obránkyně lidských práv a právnička Nasrín 

Sotúdeová a íránský filmový režisér Džafar Panáhí, jehož dílo upozorňuje těžký úděl chudých lidí 

v Íránu. 

http://www.eidhr.eu/library


 
9431/13  zs/ZS/mb 80 
PŘÍLOHA DG C   CS 

 

Malý grant pro obránce lidských práv 

 

Demokratický hlas Barmy je jednou z mála nezávislých mediálních sítí působících 

v Myanmaru/Barmě a více než deset let zde šíří svobodné zpravodajství. Jeho novináři sehráli 

klíčovou úlohu při odhalování násilí a represí, které sužovaly zemi. Mnoho novinářů 

z Myanmaru/Barmy za své nasazení draze zaplatilo a strávilo řadu let ve vězení. V březnu roku 

2012 bylo z evropského nástroje pro demokracii a lidská práva poskytnuto 10 000 EUR devíti 

novinářům Demokratického hlasu Barmy, kteří byli propuštěni v rámci lednové amnestie. Z těchto 

prostředků byla uhrazena neodkladná lékařská péče, která jim pomohla zotavit se z drsných 

podmínek vězení. Tyto prostředky novinářům rovněž umožnily v tomto klíčovém okamžiku 

přechodu Myanmaru/Barmy k demokracii návrat k jejich práci. 

 

Případová studie: Filipíny monitorování procesu s obráncem lidských práv 

 

Temogen Tulawie je bývalý předseda pobočky CBCS (Konsorcium bangsamorské občanské 

společnosti), což je koalice organizací občanské společnosti provincie Sulu, který pomáhal zakládat 

místní organizaci na obranu práv muslimských společenství zasažených vojenskými operacemi. 

 

Temogen Tulawie se dne 22. července 2009 u krajského soudu v Jolo zodpovídal z obvinění 

z „několikanásobné nedokonané vraždy“ a „pokusu o vraždu“. Obvinění proti němu souvisejí 

s bombovým útokem v Patikulu na ostrově Sulu, k němuž došlo dne 13. května 2009 a při němž 

bylo zraněno 12 lidí včetně suluského guvernéra Abdusakura Tana. Podle informací od nevládních 

organizací se důkazy proti Tulawiemu zakládají na vynucených přiznáních jeho dvou údajných 

spolupachatelů. Tulawie se skrýval a dne 13. ledna 2012 byl zatčen v Davao City. Dne 

23. srpna 2012 nejvyšší soud rozhodl, že případ by měl projednávat krajský soud prvního stupně 

v Manile.  

 

Temogena Tulawieho navštívil ve věznici v Davao City styčný úředník EU, který se zúčastnil 

konference s obhájci, nevládními organizacemi působícími v oblasti lidských práv a rodinnými 

příslušníky a navštívil soudce krajského soudu první instance v Davao, aby se informoval o dalších 

krocích a vyjádřil obránci lidských práv podporu, aniž by se vměšoval do filipínského soudnictví.  
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19. Prosazování a ochrana práv dětí  

 

Děti  

 

Prosazování a ochrana práv dětí zůstává jednou z priorit EU. V roce 2012 EU vedla globální 

lobbistickou kampaň zaměřenou na prosazení ratifikace dvou opčních protokolů k Úmluvě 

o právech dítěte a úmluvě ILO 182 o nejhorších formách dětské práce. 

 

V únoru roku 2012 EU zahájila přezkum svých obecných zásad v oblasti prosazování a ochrany 

práv dítěte. Konference na toto téma se zúčastnily členské státy, orgány EU, mezinárodní, 

regionální a nevládní organizace. Ukončení procesu přezkumu je naplánováno na rok 2013.  

 

EU kromě toho v říjnu roku 2012 uspořádala spolu s UNICEF a aliancí Zachraňte děti dvoudenní 

školení o právech dětí pro přibližně 30 účastníků z orgánů EU a členských států. 

 

Evropská komise vyčlenila prostřednictvím EIDHR na podporu projektů občanské společnosti 

v oblasti práv dětí na období let 2007–2013 orientační částku 11 milionů EUR. Projekty na ochranu 

a prosazování práv dětí jsou uskutečňovány po celém světě.  
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Evropská komise poskytla na programy občanské společnosti na celém světě další podporu v rámci 

tematického programu s názvem Investice do lidí. EU a UNICEF prostřednictvím tohoto nástroje 

financovaly rovněž projekt na zvýšení míry registrace porodů v Nigérii, Burkině Faso, Myanmaru, 

Mozambiku, Ugandě, na Kiribati, Vanuatu a Šalamounových ostrovech. Řádná registrace porodů 

umožní mnohem většímu počtu dětí získat přístup ke zdravotní péči a po dosažení správného věku 

možnost školní docházky a možnost volit.  

 

V roce 2012 EU a UNICEF společnými silami bojovaly proti podvýživě v pěti asijských a čtyřech 

afrických zemích a poskytovaly nouzové vzdělávací programy v Jordánsku jak pro syrské 

uprchlíky, pro děti v hostitelských společenstvích.  

 

Z programu Investování do lidí bylo rovněž poskytnuto 41 milionů EUR na výzvu k předkládání 

nabídek zveřejněnou koncem roku 2012 s cílem vymýtit násilí páchané na dětech. EU začala kromě 

toho v souladu se svým strategickým rámcem a akčním plánem pro lidská práva a demokracii 

připravovat kampaň zaměřenou na problém násilí páchaného na dětech. 

 

EU rovněž v rámci politických dialogů se třetími zeměmi (např. Rusko, Izrael/Palestina, 

Moldavská republika, Brazílie) projednávala práva dětí, zejména soudní systém pro mladistvé. EU 

spolu se skupinou latinskoamerických zemí projednala v rámci Rady OSN pro lidská práva a na 

67. Valném shromáždění OSN každoroční rezoluci o právech dítěte, která je zaměřena konkrétně na 

děti původního obyvatelstva.  

http://europa.eu/legislation_summaries/development/general_development_framework/r12547_en.htm
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EU zdůraznila práva dětí jako prioritu ve více než 60 strategiích v oblasti lidských práv pro 

jednotlivé země na celém světě. 

 

Děti v ozbrojených konfliktech 

 

Z průzkumu pomoci dětem postiženým ozbrojeným konfliktem, který byl proveden v roce 2012, 

vyplynulo, že EU a členské státy poskytly v letech 2008–2012 příspěvky v celkové výši téměř 

300 milionů EUR. Do toho patří i podpora na rehabilitování a znovuzačlenění dětí do dotčených 

zemí uvedených na seznamu generálního tajemníka OSN. EU například spolupracuje s UNICEF 

a ILO na opětovném začlenění bývalých dětských vojáků v Myanmaru/Barmě.  

 

V roce 2012 byla zavedena nová víceletá rozpočtová linie EU speciálně věnovaná dětem 

postiženým konfliktem. Vzhledem k tomu, že EU získala Nobelovu cenu za své více než 

šedesátileté úsilí o dosažení míru a usmíření, demokracie a lidských práv v Evropě, rozhodla se 

obdržené peníze věnovat na pomoc dětem postiženým konfliktem. Evropská komise doplnila 

finanční prostředky za Nobelovu cenu o stejně vysokou částku, a na humanitární projekty v oblasti 

vzdělávání a mimořádných situací tak byly věnovány celkem 2 miliony EUR. V rámci nástroje 

stability a programu Investování do lidí byly v roce 2012 zveřejněny dvě další výzvy k předkládání 

návrhů projektů.  
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Politický a bezpečnostní výbor projednal v červenci roku 2012 za účasti tehdejší zvláštní 

zástupkyně generálního tajemníka OSN Radhiky Coomaraswamyové otázku ochrany dětí v Sýrii 

a způsob, jak nakládat s osobami, které opakovaně porušují práva dětí. 

EU podnikla další kroky k začlenění ochrany dětí do svých operací na řešení krizí. EU věnovala 

náležitou pozornost například otázce ochrany dětí v pokračujících ozbrojených konfliktech, a to 

i v Sýrii a Mali. Pokud jde o Sýrii, vyzvala EU v závěrech Rady z října a prosince roku 2012 

k ochraně ohrožených skupin, včetně dětí.  

V prosinci roku 2012 EU pořádala odborné diskuse s UNICEF, Odborem pro mírové operace, 

úřadem zvláštního zástupce OSN pro děti v ozbrojených konfliktech a s NATO týkající se 

navrhovaného modulu odborné přípravy v oblasti ochrany dětí, určeného pro pracovníky před 

vysláním, který byl vypracován ve spolupráci s aliancí Zachraňte děti. Tento modul by měly být 

dokončen v roce 2013. 

V listopadu roku 2012 se v Evropském parlamentu konaly dvě akce: seminář podvýboru pro 

lidská práva (DROI) o právech dětí zorganizovaný u příležitosti roku doktora Korczaka, který se 

slavil v roce 2012 v Polsku, a seminář na téma děti a ozbrojený konflikt, který uspořádal 

poslanec EP Michael Cashman.  

 

Dětská práce 

 

EU provedla v roce 2012 v zájmu prevence dětské práce 15 projektů dotovaných částkou 

11,1 milionu EUR z programu Investování do lidí. 

V souladu s akčním plánem (opatření č. 19 c)) zahájila EU před globální konferencí proti dětské 

práci, která se bude konat v říjnu roku 2013, spolupráci s ILO a Brazílií, zejména s cílem určit, kde 

je třeba vyvinout další úsilí na provedení Haagského plánu na odstranění nejhorších forem dětské 

práce do roku 2016. 
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EU zahájila průzkum využití dialogů podle článku 8 dohody z Cotonou se zeměmi AKT s ohledem 

na pokrok v úsilí o celosvětový zákaz dětské práce. Komise (GŘ pro obchod) rovněž pracuje na 

studii o obchodu a nejhorších formách dětské práce, která vychází ze zkušeností příslušných 

mezinárodních organizací. Tato studie bude zveřejněna v roce 2013. EU i nadále pokračovala 

v jednáních s různými zeměmi, včetně Uzbekistánu, o způsobu, jakým vymýtit dětskou práci, a to 

především prostřednictvím své strategie lidských práv. 

 

20. Ochrana práv žen a ochrana proti násilí na základě pohlaví  

 

V únoru roku 2012 se konalo 56. zasedání Komise pro postavení žen. Komise pro postavení žen je 

hlavním orgánem OSN, který se zabývá tvorbou politik v oblasti rovnosti žen a mužů a zlepšení 

postavení žen. Jeho prioritním tématem v roce 2012 bylo posílení postavení žen na venkově a jejich 

úloha při vymýcení chudoby a hladu, v souvislosti s udržitelným rozvojem a stávajícími problémy. 

Únorové zasedání se vyznačovalo náročnými diskusemi a nepodařilo se dosáhnout dohody ohledně 

závěrů Komise pro postavení žen. EU zahájila přípravy na 57. zasedání Komise pro postavení žen, 

jehož prioritním tématem je odstranění všech forem násilí páchaného na ženách a dívkách a jeho 

předcházení. Součástí příprav jsou včasné informační kampaně zaměřené na podobně smýšlející 

a potenciálně podobně smýšlející země a skupiny občanské společnosti. 
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EU (ESVČ a Evropská komise) a agentura OSN pro rovnost žen a mužů a pro posílení postavení 

žen (UN Women) podepsaly v dubnu roku 2012 nové memorandum o porozumění. Toto 

memorandum je základem partnerství, jehož cílem je dosáhnout klíčových mezinárodních závazků 

v oblasti rovnosti žen a mužů a posílení postavení žen. Toto partnerství má rovněž přispět k tomu, 

abychom se přiblížili světu, kde neexistuje diskriminace na základě pohlaví, kde ženy i muži mají 

stejné příležitosti, kde je zajištěn celkový hospodářský a společenský rozvoj žen a dívek, kde bylo 

dosaženo rovnosti žen a mužů a posílení postavení žen a kde jsou uplatňována práva žen při 

veškerých snahách o další rozvoj, lidská práva, mír a bezpečnost. 

 

EU se v otázce žen, míru a bezpečnosti angažuje ve více než 70 zemích. Její podpora na 

vypracovávání a provádění národních akčních plánů, financování nevládních organizací a odbornou 

přípravu pro vládní agentury dosahuje přibližně 200 milionů EUR ročně. ESVČ uspořádala dvě 

zasedání neformální pracovní skupiny pro rezoluci 1325 Rady bezpečnosti OSN o ženách, míru 

a bezpečnosti. S cílem dosáhnout hmatatelné výsledky byla posílena spolupráce s mezinárodními 

a regionálními organizacemi (zejména OSN, NATO, OBCSE, LAS a AU). Úzká spolupráce 

pokračovala i v rámci partnerství skupiny zemí G8. EU se zavázala podporovat rovnocennou 

a plnou účast žen na mírových jednáních a při budování míru. 
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V květnu roku 2012 přijala Komise a vysoká představitelka balíček o evropské politice sousedství, 

který hodnotí politické úspěchy ve východních a jižních partnerských zemích. V jeho strategickém 

dokumentu je zdůrazněno, že budování udržitelné demokracie rovněž znamená zajištění rovnosti 

žen a mužů a zvýšenou účast žen na politickém a hospodářském životě. V některých zemích se 

zvedla vlna odporu vůči novým zákonům, jejichž cílem je zajistit větší rovnováhu mezi ženami 

a muži v parlamentu, a zákony tak nepřinesly žádaný výsledek. Ve strategickém dokumentu je 

rovněž zdůrazněno, že ženy sehrály klíčovou úlohu v arabském jaru a neměly by být v následných 

transformacích upozaděny. EU bude v tomto regionu i nadále zvyšovat úsilí o podporu práv žen, 

zajistí, aby rovnost žen a mužů byla začleněna do všech příslušných činností v oblasti spolupráce 

a bude podporovat účinné kroky proti obchodování s lidmi. 

 

Při zasedání Valného shromáždění OSN v září roku 2012 bylo zahájeno Partnerství pro 

rovnoprávnou budoucnost. EU se jako zakládající člen zavázala k praktickým iniciativám na 

podporu politické účasti a hospodářského postavení žen.  

 

Komise přijala v říjnu roku 2012 svůj roční soubor opatření pro rozšíření. V souvisejícím 

strategickém dokumentu je zdůrazněno, že jednou z klíčových výzev pro země procesu rozšíření je 

zlepšení způsobu, jakým donucovací orgány řeší problémy, jako je násilí na základě pohlaví. Ve 

zprávách o pokroku pro jednotlivé země je posouzeno, do jaké míry se země přizpůsobily právnímu 

acquis v oblasti rovnosti žen a mužů a do jaké míry je provedly. Tyto zprávy se zabývají především 

otázkami, jako je účast žen na trhu práce, rovnováha mezi ženami a muži při hospodářském 

a politickém rozhodování, násilí na základě pohlaví a administrativní kapacita.  
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Nadace Kvinna till Kvinna představila v říjnu roku 2012 v Evropském parlamentu na závěrečné 

akci projektu Ženy při řešení konfliktů, který je podporován z nástroje EU pro stabilitu, zprávu 

nazvanou Rovnocenná moc – trvalý mír (Equal Power – Lasting Peace). Ve zprávě jsou označeny 

klíčové překážky, které brání tomu, aby se ženy mohly účastnit mírového procesu. 

 

V listopadu roku 2012 byla lidská práva a genderové otázky (poprvé od roku 2009) zahrnuta na 

pořad jednání a do společných závěrů řídícího výboru EU–OSN pro řešení krizí. 

 

Rozvojová politika EU se i nadále zabývala otázkou rovnosti žen a mužů a posilováním postavení 

žen. V plánu EU pro rovnost žen a mužů a posílení postavení žen v rámci rozvojové spolupráce 

na období let 2010–2015 jsou uvedeny závazky pro Komisi, ESVČ a členské státy, pokud jde 

o podporu snahy rozvojových zemí o posílení rovnoprávnosti a postavení žen. V listopadu roku 2012 

byla zveřejněna druhá zpráva o uplatňování akčního plánu EU. Vyplývá z ní, že bylo dosaženo 

dalšího pokroku, například pokud jde o dostupnost ukazatelů rozdělených podle pohlaví a rozšíření 

politického dialogu a dialogu o politikách s partnerskými zeměmi zaměřeného na rovnost žen 

a mužů, ale že zůstávají některé výzvy, jako je dostupnost technických kapacit a znalostí na úrovni 

jednotlivých zemí. Ze zprávy dále vyplývá, že k dosažení náročného cíle, jímž je zajištění toho, aby 

75 % pomoci výrazně nebo značně přispělo k rovnosti žen a mužů a k posílení postavení žen, je 

nutný další pokrok. 

Příští zpráva o provádění se o čekává v roce 2013, kdy bude provedeno rovněž hodnocení v polovině 

období týkající se začleňování otázek rovnosti žen a mužů. 
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Evropská komise prostřednictvím svých humanitárních operací nadále poskytovala podporu obětem 

násilí páchaného na základě pohlaví. 

 

V roce 2012 bylo vyvinuta další úsilí o větší zastoupení žen v ESVČ. Celkem 29,0 % zaměstnanců 

na ústředích a 19,2 % vedoucích delegací EU (včetně delegací v Jemenu, Jordánsku a Senegalu) 

jsou ženy. Z jedenácti zvláštních zástupců EU jsou dvě ženy. V dubnu roku 2012 byl v ESVČ 

jmenován poradce pro otázky rovnosti žen a mužů. 

 

21. Dodržování mezinárodního humanitárního práva (MHP) 

 

Viz strana 122. 

 

22. Uplatňování lidských práv LGBTI osobami  

 

Lidé na celém světě čelí projevům diskriminace a násilí z důvodu své sexuální orientace nebo 

genderové identity. Konsensuální vztahy mezi dospělými osobami stejného pohlaví jsou stále ještě 

považovány za trestný čin v 76 zemích a v minimálně pěti zemích je za ně možné udělit trest smrti. 

 

EU je jednoznačně odhodlána prosazovat právo všech lidí požívat bez diskriminace veškerých 

lidských práv. Jako výraz tohoto odhodlání a s cílem umožnit pracovníkům EU prosazování 

a ochranu lidských práv všech osob, bez ohledu na sexuální orientaci a genderovou identitu, přijala 

EU v červnu roku 2010 Soubor nástrojů na prosazování a ochranu požívání veškerých lidských práv 

lesbickou, gay, bisexuální a transgender (LGBT) menšinou. V souladu s novým akčním plánem EU 

pro lidská práva, který Rada přijala dne 25. června 2012, budou na základě souboru nástrojů EU 

týkajících se LGBT menšiny do poloviny roku 2013 vypracovány obecné zásady EU. 
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Dne 17. května 2012, který je Mezinárodním dnem proti homofobii, vydala vysoká představitelka 

Catherine Ashtonová jménem EU prohlášení, ve kterém zdůrazňuje, že „jestliže hovoříme 

o právech lesbiček, gayů, bisexuálů, transsexuálů či intersexuálních osob, nemáme tím na mysli 

zavádění nových práv pro skupinu lidí. Místo toho máme na mysli nediskriminační uplatňování 

stejných lidských práv pro každou osobu a kdekoli na světě.“  

 

V roce 2012 byla EU i nadále aktivně zapojena do mnohostranného úsilí, zejména ve spolupráci 

s OSN, s cílem potírat diskriminaci, a to včetně diskriminace na základě sexuální orientace nebo 

genderové identity. EU se aktivně podílela na panelové diskusi Rady OSN pro lidská práva na téma 

Zastavení násilí a diskriminace na základě sexuální orientace a genderové identity, která se konala 

dne 7. března 2012. V rámci uvedené diskuse byla projednána zpráva vysoké komisařky OSN pro 

lidská práva o této otázce, jak požaduje přelomová rezoluce Rady OSN pro lidská práva z roku 

2011. EU rovněž podpořila návrh, aby byl skupinám hájícím práva lesbických žen, homosexuálů, 

bisexuálů a transsexuálů udělen poradního statusu při OSN v rámci Výboru pro nevládní organizace 

Hospodářské a sociální rady OSN. Dne 11. prosince meziregionální základní skupina v oblasti 

LGBTI, jejímiž členy jsou i EU a některé z jejích členských států, zorganizovala v rámci OSN akci 

nazvanou Vedoucí úloha v boji proti homofobii, které se zúčastnili generální tajemník OSN, 

Desmond Tutu, dvě mediálně známé osobnosti Yvonne Chaka Chaka a Ricky Martin společně se 

třemi obránci lidských práv. Jednalo se o čtvrtý a nejúspěšnější ročník této akce. Byl vyslán jasný 

signál, že LGBTI osoby mají nárok na to, aby požívaly stejná práva jako všichni ostatní. Den 

předtím delegace EU uspořádala setkání s africkými obránci lidských práv LGBTI osob, kteří 

ocenili práci EU v Africe a rovněž vyzdvihli význam tiché diplomacie v otázkách LGBTI.  
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Na regionální úrovni EU i nadále podporovala práci Rady Evropy v oblasti lidských práv LGBTI osob, 

zejména prostřednictvím doporučení Rady Evropy o opatřeních pro boj proti diskriminaci na základě 

sexuální orientace a genderové identity, které bylo přijato dne 31. března 2010. EU se aktivně podílela 

na organizování doprovodné akce nazvané Monitorování projevů netolerance a diskriminace LGBT 

osob na každoročním zasedání OBSE věnovaném provádění závazků týkajících se lidského rozměru, 

které se konalo v září roku 2012. 

 

Na dvoustranné úrovni EU pokračovala ve využívání dialogů o lidských právech se třetími 

zeměmi k prosazování zákazu diskriminace vůči LGBTI osobám; k vyjádření postoje EU k otázkám 

týkajícím se LGBTI osob bylo využito několika veřejných prohlášení a demarší, přičemž 

v některých z nich byl vyjádřen nesouhlas s homofobními opatřeními a podpořena dekriminalizace 

homosexuálních vztahů. V této souvislosti EU monitoruje znepokojující homofobní tendence, např. 

v některých afrických zemích a v Rusku, a zabývá se jimi. 

 

EU prostřednictvím EIDHR pokračovala v podporování několika organizací, které hájí práva 

LGBTI osob posilováním jejich schopnosti bojovat proti homofobním právním předpisům 

a diskriminaci LGBTI osob, zvyšují povědomí mezi širokou veřejností ohledně diskriminace 

a násilí, kterým jsou vystaveny osoby mající různé sexuální orientace, bojují proti těmto jevům 

a poskytují pomoc v mimořádných situacích (od psychosociální a lékařské pomoci až po mediaci 

a pomoc při začleňování) osobám, které tuto podporu potřebují. V roce 2012 byly rovněž 

mobilizovány finanční prostředky EIDHR na mimořádné události, které jsou určeny na zajištění 

ochrany ohrožených obránců lidských práv, např. právníků obhajujících LGBTI osoby v Kamerunu. 

Od září roku 2012 podporuje regionální projekt EIDHR obránce práv LGBTI osob ve francouzsky 

mluvících zemích Afriky a nový celoafrický projekt týkající se obránců lidských práv je specificky 

zaměřen na LBGTI osoby jako zranitelnou skupinu. 
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23. Svoboda náboženského vyznání nebo přesvědčení  

 

EU i nadále odhodlaně usilovala o prosazování a obranu svobody náboženského vyznání nebo 

přesvědčení na celém světě, a to v souladu se závazky z předchozích let a se závěry Rady specificky 

věnovanými této otázce, které byly přijaty v letech 2009 a 2011.  

 

Delegace EU i ústředí pečlivě sledují případy netolerance a diskriminace z náboženských 

důvodů a nábožensky motivované násilí. Násilné útoky proti řadě náboženských společenství 

v Evropu i mimo ni byly odsouzeny na nejvyšších úrovních. Ve společném prohlášení ze dne 

20. března 2012, vydaném v době masakru v Toulouse a teroristických útoků v Iráku, předseda 

Evropské rady a předseda Evropské komise zdůraznili, že jakýkoli druh pronásledování a násilných 

činů proti náboženským společenstvím „nemá v Evropě ani nikde jinde na světě místo“. Upozornili 

na skutečnost, že Evropa vedla „dlouhý a bolestný zápas o to, aby dosáhla svobody myšlení, 

náboženského vyznání a přesvědčení a úcty k jednotlivci. Tato lidská a základní práva jsou součástí 

Listiny základních práv, která je středobodem našich evropských hodnot“. Vyjádřili rovněž ochotu 

EU tato práva nadále podporovat.  

 

Diskriminace na základě náboženského vyznání nebo přesvědčení je přetrvávajícím problémem 

ve všech oblastech světa a v mnoha zemích je i nadále zaměřena proti příslušníkům určitých 

náboženských společenství nebo nekonfesních skupin. Navíc jsou právní předpisy týkající se 

hanobení náboženství často používány ke špatnému zacházení s příslušníky náboženských menšin 

a k omezování svobody přesvědčení a projevu a svobody náboženského vyznání či přesvědčení 

společnosti jako celku. EU zdůrazňuje, že svoboda projevu hraje rovněž důležitou úlohu v boji proti 

nesnášenlivosti a že svoboda náboženského vyznání nebo přesvědčení a svoboda projevu jsou 

práva, která se vzájemně posilují.  
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EU zvýšila své úsilí o řešení této otázky tím, že Rada pro zahraniční věci přijala dne 

25. června 2012 strategický rámec EU pro lidská práva spolu s akčním plánem, jenž zahrnuje přijetí 

nových obecných zásad týkajících se svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení1. Tyto 

obecné zásady nebudou právně závazné, ale jsou politickým upozorněním na skutečnost, že 

svoboda náboženského vyznání nebo přesvědčení je jednou z hlavních priorit EU. Boudou sestávat 

ze sdělení, praktických návodů a pokynů pro zaměstnance EU a členských států působící 

v diplomatických službách i v ústředí ohledně toho, jak hodnotit situace a angažovat se co 

nejpragmatičtějším způsobem. Přípravy byly zahájeny v polovině roku 2012 a první kolo konzultací 

občanské společnosti (včetně náboženských, nenáboženských a filosofických skupin) se konalo 

v Bruselu dne 19. října 2012. EU očekává, že tyto obecné zásady přijme v roce 2013. 

 

EU se zásadním významem svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení zabývala v rámci 

dvoustranných jednání s různými zeměmi. Pokud jde o země mimo EU, problematika svobody 

myšlení, svědomí a náboženského vyznání byla systematicky projednávána s mnoha partnery na 

různých úrovních politického dialogu včetně dialogů a konzultací o lidských právech, během nichž 

se jednalo o uplatňování svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení a situaci příslušníků 

konkrétních náboženských menšin nebo skupin.  

 

Kdykoli došlo k případům závažného porušování náboženské svobody a projevům související 

nesnášenlivosti a diskriminace vyvolávajícím znepokojení, EU v reakci na to vyjadřovala své 

názory prostřednictvím diplomatických kontaktů, veřejných prohlášení a závěrů Rady, jako 

například v případě Egypta, Nigérie, Íránu, Iráku, Libye, Mali, Pákistánu nebo Tuniska. EU se 

systematicky zasazovala o to, aby byla prostřednictvím nezávislého soudnictví v souladu 

s mezinárodními normami plně dodržována svoboda myšlení a svědomí a zákaz podněcování 

k náboženské nesnášenlivosti a násilí, a vyzývala k dialogu a využití svobody projevu při reakci na 

projevy nebo obsah vnímané jako urážlivé.  

                                                 
1 Opatření č. 23 a) akčního plánu pro lidská práva a demokracii. 
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S ohledem na zhoršující se situaci v Sýrii EU znovu zopakovala svoji výzvu k dodržování zásad 

svobody náboženského vyznání a přesvědčení a k zabránění sektářským a etnickým konfliktům. EU 

opakovaně vyzvala syrskou opozici, aby se dohodla na souboru zásad pro vytvoření Sýrie, kde 

budou všichni občané požívat stejná práva bez ohledu na svou příslušnost, etnický původ nebo 

náboženské vyznání či přesvědčení, a znovu potvrdila svoji podporu syrskému lidu a jeho úsilí 

o demokratickou Sýrii, která bude respektovat práva všech skupin obyvatel. Vysoká představitelka 

Unie vydala prohlášení odsuzující všechny činy snažící se o vyvolání konfliktů mezi příslušníky 

různých etnik a vyznání. 

 

EU rovněž zkoumala možnosti další spolupráce s organizacemi, jako jsou Organizace islámské 

spolupráce (OIC) nebo Liga arabských států (LAS), zejména po násilných událostech, k nimž došlo 

poté, co byl na internetu zveřejněn kontroverzní film, který mnozí muslimové považovali za 

urážlivý. Dne 20. září 2012 bylo vydáno společné prohlášení vysoké představitelky Evropské unie, 

generálního tajemníka OIC, generálního tajemníka LAS a předsedy Komise Africké unie, které 

vyzývá k míru a toleranci, odsuzuje jakoukoli podporu náboženské nesnášenlivosti podněcující 

nepřátelství a násilí a vybízí všechny politické, sekulární i náboženské vedoucí představitele, aby 

usilovali o dialog a vzájemné porozumění. Dne 13. listopadu 2012 ministři zahraničních věcí EU 

a LAS přijali v Káhiře společné prohlášení, v němž mimo jiné zdůrazňují svůj závazek „prosazovat 

svobodu projevu a svobodu náboženského vyznání nebo přesvědčení“ a odsuzují „všechny formy 

podněcování k nesnášenlivosti a netoleranci v souladu s mezinárodními právními předpisy v oblasti 

lidských práv“. Rovněž zdůraznili, že je nutné zajistit rovnost žen a mužů a plné dodržování 

lidských práv pro všechny lidi, a „odsoudili jakoukoli podporu náboženské nesnášenlivosti 

v souladu s rezolucí Rady OSN pro lidská práva 16/18.“ 
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Dne 16. listopadu 2012 se v Džibuti vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní 

politiku, místopředsedkyně Komise poprvé zúčastnila zasedání ministrů OIC. Vysoká 

představitelka EU ve svém projevu charakterizovala svobodu náboženského vyznání nebo 

přesvědčení jako „základní pilíř bezpečné a prosperující společnosti“, kde svoboda vyznávat svoji 

víru hraje „zásadní úlohu při posilování rozvoje a demokratické stability“. Rovněž poukázala na 

úkol „bránit a zajišťovat náboženskou svobodu“, který při formování nové společnosti mají země 

procházející procesem demokratizace. Dále vyjádřila své přesvědčení, že je povinností vedoucích 

politických představitelů „zajistit, aby každý mohl praktikovat svoji víru svobodně a rovnoprávně“, 

čímž „ctíme naše společné lidství“. 

 

Tato otázka byla rovněž prosazována na mnohostranné úrovni. V Radě pro lidská práva i ve 

Valném shromáždění Organizace spojených národů bylo zachován konsensus, jehož bylo dosaženo 

v roce 2011 v rámci rezoluce Rady pro lidská práva 16/18, která se zabývá nutností bojovat proti 

náboženské nesnášenlivosti, avšak současně neprohlašuje koncept hanobení náboženství za standard 

v oblasti lidských práv (viz zpráva z roku 2011). Na 19. zasedání Rady pro lidská práva v březnu 

roku 2012 byla tradiční rezoluce EU o svobodě náboženského vyznání či přesvědčení přijata bez 

hlasování (rezoluce 19/8) spolu s rezolucí Organizace islámské spolupráce (OIC) o boji proti 

nesnášenlivosti, negativním stereotypům, stigmatizaci, diskriminaci, podněcování k násilí a násilí 

vůči osobám z důvodu náboženského vyznání či přesvědčení (rezoluce 19/25). Na 67. zasedání 

Valného shromáždění OSN v prosinci roku 2012 byly na základě konsenzu přijaty rezoluce 67/1791 

prosazovaná EU a rezoluce 67/178 prosazovaná OIC, které se týkají stejného tématu.  

                                                 
1 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/179 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/179
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Pokud jde o finanční nástroje EU, byly ochrana příslušníků menšin a boj proti diskriminaci, včetně 

diskriminace z náboženských důvodů, přijaty coby priority pro financování v rámci evropského 

nástroje pro demokracii a lidská práva (EIDHR). Prostřednictvím EIDHR jsou a i nadále budou 

financovány projekty v oblasti ochrany pronásledovaných jednotlivců a příslušníků náboženských 

menšin v zemích, kde jsou nejvíce ohroženi. Zejména právo na svobodu myšlení, svědomí 

a náboženského vyznání nebo přesvědčení patří mezi hlavní priority výzvy k podávání návrhů 

v souvislosti s cílem č. 1 strategie EIDHR, v jehož rámci jsou financována opatření 

v problematických zemích, a to na celém světě.  

 

Svoboda náboženského vyznání nebo přesvědčení byla rovněž jednou ze tří citlivých otázek 

v oblasti lidských práv projednávaných na každoročním fóru EU a nevládních organizací, které se 

konalo ve dnech 7. a 8. prosince na všeobecné téma „podpora univerzálnosti lidských práv: úloha 

regionálních mechanismů a jejich spolupráce s občanskou společností“.  

 

24. Svoboda projevu online a offline  

 

EU je odhodlána prosazovat lidská práva ve všech oblastech své vnější činnosti bez výjimky, 

zejména využitím vazby mezi novými informačními a komunikačními technologiemi a lidskými 

práv coby důležitého způsobu prosazování demokracie. 
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EU v rámci dvoustranných vztahů se třetími zeměmi a prostřednictvím několika veřejných 

prohlášení opakovaně odsoudila omezování svobody projevu a přístupu k internetu, jakož 

i zatýkání bloggerů a útoky na novináře a sdělovací prostředky. V červnu roku 2012 např. vysoká 

představitelka Unie vyjádřila znepokojení nad stupňující se cenzurou a omezováním sdělovacích 

prostředků a politické opozice v Súdánu a vyzvala súdánskou vládu, aby dodržovala práva občanů 

na svobodu projevu a svobodu sdělovacích prostředků. EU je znepokojena rostoucím omezováním 

svobody internetu a své obavy vyjádřila na dvoustranné úrovni během dialogů o lidských právech 

se zeměmi, jako je Vietnam nebo Čína, a veřejně prostřednictvím prohlášení. 

 

EU i v roce 2012 zvyšovala své úsilí s cílem prosazovat bezpečnost novinářů prostřednictvím 

angažovanosti na mezinárodních fórech, jako jsou UNESCO, Rada Evropy a OBSE. Jako jednu 

z priorit EU pro Radu OSN pro lidská práva Evropská unie zdůraznila, že je nutné, aby se Rada pro 

lidská práva i nadále zaměřovala na svobodu projevu, včetně svobody projevu na internetu. 

Například na zasedání Třetího výboru OSN (lidská práva) konaném dne 6. prosince 2012 v New 

Yorku Evropská unie odsoudila tendenci zvyšovat cenzuru a odsoudila omezování internetu. EU 

rovněž uvítala rezoluci Rady OSN pro lidská práva o svobodě internetu, přijatou na základě 

konsensu dne 5. července. EU podporuje hlavní myšlenku rezoluce, že v oblasti lidských práv 

online či offline nemohou existovat žádné rozdíly ani dvojí standard. 

 

EU důrazně odsoudila cenzuru; vysoká představitelka Unie nedávno vydala prohlášení vyjadřující 

znepokojení ohledně úmyslného rušení televizního a rozhlasového družicového vysílání v Íránu, jež 

brání občanům v přístupu k necenzurovaným informacím. 
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Akční plán strategického rámce EU pro lidská práva přijatý v červnu roku 2012 stanoví, že EU má 

vypracovat obecné zásady týkající se svobody projevu online a offline, včetně bezpečnosti 

bloggerů a novinářů. EU rovněž zaujala důraznější přístup k rozvoji spolupráce při prosazování 

svobody projevu a pomoci sdělovacím prostředkům. 

 

V rámci plánovaných kroků na podporu svobody projevu se EU zavázala k vypracování opatření 

a nástrojů pro řešení plošné cenzury a hromadného sledování uplatňovaných při využívání 

informačních a komunikačních technologií. Tato opatření vycházejí z práce vykonané již v rámci 

„strategie neodpojování“1, vypracované za účelem plnění závazku EU zajistit, aby internet a jiné 

informační a komunikační technologie mohly zůstat hybnou silou politické svobody, 

demokratického rozvoje a hospodářského růstu. 

 

Hlavními pilíři strategie neodpojování jsou: nástroje k posílení svobody komunikovat; vzdělávání 

a odborná příprava týkající se využívání internetových technologií ve vysoce rizikovém prostředí; 

lepší technologické schopnosti s cílem rozumět tomu, co se v reálném čase děje v terénu; a posílená 

spolupráce mezi všemi zúčastněnými subjekty. 

 

V roce 2012 EU v této oblasti uskutečnila řadu iniciativ, a to zejména poskytováním finanční 

podpory novinářům a nevládním organizacím usilujícím o nezávislost sdělovacích prostředků 

a svobodu projevu v rámci evropského nástroje pro demokracii a lidská práva (EIDHR). Mezi 

nejlepší příklady patří projekt organizace Reportéři bez hranic financovaný pomocí EIDHR, jehož 

cílem je bojovat proti cenzuře internetu a rozvíjet volný tok digitálních informací. Jednou 

z hlavních činností realizovaných v rámci tohoto projektu je vytvoření a udržování virtuálního 

útočiště: zabezpečeného prostoru, kde nezávislí novináři mohou pracovat a zveřejňovat zprávy, 

které by jinak byly cenzurovány. 

 

                                                 
1 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1525_en.htm  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1525_en.htm
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Kromě toho výzva EIDHR z roku 2012 k předkládání návrhů, s celkovým rozpočtem 20 miliónů 

EUR, poprvé obsahovala konkrétní částku na opatření zaměřená na boj proti cenzuře internetu a na 

podporu digitální svobody a bezpečnosti, z níž mají být podporovány projekty bránící porušování 

lidských práv za pomoci informačních a komunikačních technologií a zajišťující svobodu projevu 

v regionech, kde jsou aktivisté, novináři a obránci lidských práv nejvíce ohroženi. 

 

24a. Svoboda shromažďování a sdružování  

 

Práva na svobodu shromažďování a sdružování jsou základními právy každého člověka a nedílnou 

součástí lidské důstojnosti. EU má za to, že aktivní občanská společnost a fungující demokracie 

závisejí na právu občanů svobodně uplatňovat svá práva na pokojné shromažďování a sdružování.  

 

Svoboda pokojného shromažďování a sdružování představuje sama o sobě ochranu před konflikty 

a nestabilitou, neboť rozvíjí otevřený dialog a diskusi ve společnosti. Vysoká představitelka Unie 

v několika veřejných prohlášeních vyslovila obavy ohledně zhoršující se situace v oblasti svobody 

shromažďování. Nedávno, v červnu roku 2012, vyjádřila znepokojení nad násilným zákrokem vůči 

demonstracím v Chartúmu a jiných městech, požadovala okamžité propuštění osob zadržených za 

pokojný protest a vyzvala bezpečnostní složky, aby jednaly zdrženlivě a aby se při reakci na 

pokojné demonstrace vyhýbaly užití síly, přičemž důrazně vybídla súdánskou vládu, aby 

dodržovala práva občanů své země na svobodu shromažďování. 
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EU vyjadřuje své obavy ohledně svobody shromažďování a sdružování v rámci politického 

dialogu se třetími zeměmi. Jako příklad lze uvést 9. dialog o lidských právech mezi Africkou unií 

a EU, konaný dne 22. listopadu 2012 v Addis Abebě, při němž se obě strany dohodly na 

prohloubení dialogu o svobodě sdružování.  

 

Jednou z priorit EU v rámci Rady OSN pro lidská práva byla potřeba, aby se Rada pro lidská 

práva i nadále zaměřovala na svobodu sdružování a poskytovala konkrétní podporu aktivistům 

bojujícím za lidská práva a organizacím občanské společnosti, jejichž úloha při posilování 

demokracie je zásadní. EU uvítala konsensuální rezoluci, podporovanou USA, dosaženou na 

21. zasedání Rady pro lidská práva ohledně práv na svobodu pokojného shromažďování 

a sdružování. 

 

V digitální době se základní svobody uplatňují rovněž online. Nové technologie také mění způsob, 

jak občané uplatňují své právo na shromažďování a sdružování. Státy odpovídají za zajištění 

svobodného uplatňování práva na shromažďování, a to i prostřednictvím komunikace online. EU je 

připravena podporovat lidská práva online a offline.  

 

Vysoká představitelka Unie je velmi znepokojena nedávnými pokusy omezit prostor pro občanskou 

společnost. V červenci roku 2012 vyjádřila hluboké znepokojení nad změnami zákona 

o nevládních organizacích v Rusku, které patří mezi skutečnosti omezující prostor pro aktivní 

občanskou společnost v Rusku, jako je např. zadržení představitelů opozice, jakož i nový zákon, 

který stanoví nepřiměřeně vysoké pokuty za porušení správních předpisů během povolených 

demonstrací.  
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EU v průběhu roku 2012 zahájila několik činností na podporu svobody sdružování. Patří mezi ně 

zorganizování kulatého stolu (s více než 50 nevládními organizacemi z nejdůležitějších regionů) 

v rámci fóra EU a nevládních organizací dne 7. prosince 2012, jehož cílem bylo dozvědět se od 

obránců lidských práv o omezeních, kterým organizace občanské společnosti při své práci čelí, 

a shromáždit návrhy, jak se EU v této otázce může lépe angažovat.  

 

EU rovněž poskytuje prostřednictvím EIDHR finanční pomoc řadě projektů na podporu svobody 

sdružování. Cílem projektů podporovaných EU bylo vypracování monitorovacích systémů v oblasti 

svobody sdružování, podpora právních norem týkajících se práva na svobodu shromažďování, 

zvyšování povědomí veřejnosti o právu na svobodu sdružování a vytváření sítí pro účinnější 

prosazování a ochranu uvedených práv. EU např. financuje projekt v Alžírsku ve výši 88 000 EUR 

na podporu práva na sdružování, který je zaměřen na vybudování dokumentačního střediska pro 

příslušná sdružení. 

 

25. Provádění hlavních zásad OSN týkajících se podnikání a lidských práv  

 

Rok 2012 byl prvním úplným rokem od přijetí hlavních zásad OSN týkajících se podnikání 

a lidských práv, které byly jednomyslně potvrzeny Radou OSN pro lidská práva dne 

16. června 2011. Hlavní zásady stanoví základ pro provádění rámce navrženého zvláštním 

zástupcem OSN profesorem Johnem Ruggiem, který se týká povinnosti státu bránit lidská práva, 

odpovědnosti podniků za dodržování lidských práv a přístupu k opravným prostředkům. 

 

Rok 2012 byl rovněž prvním úplným rokem od chvíle, co Evropská komise vydala dne 

25. října 2011 sdělení pod názvem Obnovená strategie EU pro sociální odpovědnost podniků na 

období 2011-20141. 

 

                                                 
1 KOM(2011) 681. 
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Mezi nejvýznamnější události roku 2012 patří bezpochyby vůbec první fórum OSN o podnikání 

a lidských právech, konané ve dnech 4. a 5. prosince v Ženevě pod záštitou pracovní skupiny, 

kterou ustavila Organizace spojených národů s cílem podpořit provádění hlavních zásad OSN. Byla 

to příležitost vyhodnotit po roce a půl provádění těchto zásad. 

 

Fórum překonalo veškerá očekávání, neboť se jej zúčastnilo 1000 delegátů (třikrát větší počet, než 

se předpokládalo) z 85 zemí světa, mezi nimiž byli zástupci nevládních organizací, odborů 

i akademické obce, jakož i společností a podnikatelských organizací. 

 

Dva dny trvání fóra byly vyplněny pracovními setkáními a diskusemi o problémech spojených 

s prováděním hlavních zásad OSN. Profesor John Ruggie, bývalý zvláštní zástupce generálního 

tajemníka pro otázky lidských práv a nadnárodních korporací a jiných podniků, ve svých 

poznámkách k fóru uvedl, že v relativně krátké době bylo dosaženo značného pokroku, a zdůraznil, 

že „v sázce je sociální udržitelnost globalizace“. 
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EU byla na tomto fóru náležitě zastoupena, přičemž zvláštní zástupce EU pro lidská práva Stavros 

Lambrinidis přednesl při zahájení schůzky na vysoké úrovni hlavní projev a EIB na zasedání 

věnovaném úloze veřejných financí při provádění hlavních zásad prezentovala své trvalé úsilí 

o začleňování problematiky lidských práv do koncepce náležité péče v sociální oblasti. Tato 

skutečnost byla potvrzena v závěrečných poznámkách učiněných jménem EU, která na sebe vzala 

úkol hrát aktivní úlohu na regionálních fórech, která se budou konat pod záštitou pracovní skupiny. 

 

Fórum OSN bylo příležitostí připravit se na budoucí oznámení Evropské komise o podávání 

nefinančních zpráv podniky. Toto oznámení bylo naplánováno ve sdělení Komise ze dne 

3. října 2012 pod názvem Akt o jednotném trhu II: Společně pro nový růst; legislativní návrh je 

nyní zveřejněn. 

 

Touto otázkou se rovněž stručně zabývalo sdělení Komise o sociální odpovědnosti podniků z roku 

2011. Byla v něm uvedena řada existujících iniciativ ohledně poskytování sociálních 

a environmentálních informací, včetně informací o lidskoprávních aspektech, a bylo rovněž 

konstatováno, že se očekává zajištění rovných podmínek v této oblasti. Jedná se o součást obecného 

úsilí o to, aby evropské společnosti byly konkurenceschopnější, modernější a odpovědnější. 

 

Komise si ve sdělení Komise o sociální odpovědnosti podniků stanovila pevný závazek zveřejnit do 

konce roku 2012 zprávu o prioritách EU pro účinné provádění hlavních zásad OSN. Zveřejnění 

zprávy se však zpozdilo, aby byly lépe zpracovány výsledky fóra OSN a zajištěno podrobné 

zpracování všech aspektů.  

 

Většina přípravných prací v této oblasti již byla ukončena, a to v neposlední řadě i na konferenci, 

kterou uspořádalo dánské předsednictví v květnu roku 2012 v Kodani pod názvem Od zásad 

k praxi: Evropská unie uvádí do praxe hlavní zásady Organizace spojených národů týkající se 

podnikání a lidských práv. Komise přispěla před zahájením konference výchozím diskusním 

dokumentem a aktivně se účastnila jednání. 
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Mezi hlavní témata konference patřila soudržnost politik a právních předpisů v EU, dosažení větší 

globální kapacity a budování kapacit a priority rozvoje. Další body jednání byly tyto: pokyny EU 

určené podnikatelské sféře, odpovědnost: přístup ke spravedlnosti a vhodné opravné prostředky, 

transparentnost: podávání nefinančních zpráv a zveřejňování nefinančních informací, partnerství 

veřejného a soukromého sektoru a mnohostranné iniciativy. 

 

Současně s fórem OSN v Ženevě Komise zveřejnila publikaci s názvem Mé podnikání a lidská 

práva: průvodce lidskými právy určený pro malé a střední podniky. Široké spektrum delegátů 

fóra ji přijalo velmi kladně. 

 

Komise mezitím dosáhla ve spolupráci se svými partnery, střediskem Shift a Institutem pro lidská 

práva a podnikání, nové fáze ve své práci na zvláštních pokynech pro příslušná odvětví. 

V prosinci roku 2012 byl k veřejným konzultacím předložen návrh pokynů v oblasti odpovědnosti 

podniků za dodržování lidských práv ve třech odvětvích podnikání. Týká se odvětví těžby ropy 

a zemního plynu, informačních a komunikačních technologií a služeb zaměstnanosti 

a personálních agentur. 

http://www.ihrb.org/project/eu-sector-guidance/draft-guidance-consultation.html 

 

Uvedená odvětví byla zvolena podle objektivních a veřejně dostupných kritérií včetně závažnosti 

jejich dopadu na lidská práva a případné existence pokynů v otázkách lidských práv pro dané 

odvětví, odpovídajících hlavním zásadám OSN. Pokyny by měly být z celosvětového hlediska co 

nejrelevantnější a současně by měly zohledňovat specifické podmínky podniků v EU. Tyto tři 

soubory pokynů mají být vypracovány do konce dubna roku 2013. EIB vývoj této oblasti činnosti 

pozorně sledovala a účastnila se všech tří jednání u kulatého stolu a zvažovala rozsah harmonizace. 

 

http://www.ihrb.org/project/eu-sector-guidance/draft-guidance-consultation.html
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Akční plán EU pro lidská práva a demokracii obsahuje závazek členských států EU vypracovat 

vnitrostátní plány týkající se provádění hlavních zásad OSN. Do konce roku 2012 potvrdily 

následující členské státy, že jsou připraveny tento plán vypracovat: Belgie, Bulharsko, Česká 

republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Nizozemsko, Polsko, Rakousko, 

Rumunsko, Řecko, Slovinsko, Spojené království a Švédsko. 

 

EIDHR podporuje opatření prováděná pod vedením organizací občanské společnosti, která mají za 

cíl prosazovat dodržování lidských práv evropskými společnostmi působícími mimo EU. EU 

i v roce 2012 podporovala sdružení Clean Clothes Campaign, jehož členy jsou organizace 

v 15 evropských zemích realizující projekty s cílem zvýšit dodržování hospodářských a sociálních 

práv v celosvětových dodavatelských řetězcích mezinárodních oděvních společností ve více než 

30 zemích. 

 

Otázkou podnikání a lidských práv se zabývají rovněž dva další projekty financované v rámci 

EIDHR. Cílem celosvětového projektu zaměřeného na 70 zemí je posílit schopnost místních 

obránců práva na půdu hájit svá práva na přírodní zdroje, bojovat proti nedostatku transparentnosti 

ve smlouvách mezi státy a soukromými společnostmi a spolupracovat s vládami a představiteli 

těžebního průmyslu v zemích, kde probíhají konflikty týkající se těžby zdrojů. Podobně je i v rámci 

projektu týkajícího se obránců práv původního obyvatelstva v jihovýchodní Asii vypracovávána 

studie o sociální odpovědnosti podniků, lidských právech a původním obyvatelstvu. 

 

Dalším projektem EIDHR zahrnujícím otázku podnikání a lidských práv je program monitorování 

těžebního průmyslu v Latinské Americe, který podporuje venkovské ženy z řad původního 

obyvatelstva při prosazování a obraně jejich práv, která jsou tímto odvětvím ohrožována. 
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V rámci programu Investice do lidí byly v roce 2011 přiděleny finanční prostředky na 15 projektů 

zaměřených na boj proti dětské práci (EuropeAid/129339/C/ACT/Multi). Tyto projekty 

pokračovaly i v roce 2012. 

 

Dále byla v rámci složky nástroje stability EU, která se týká připravenosti na krizové situace, 

vyčleněna částka 1 miliónu EUR na „prosazování transparentnosti v rámci dodavatelských řetězců 

nerostných surovin v oblastech postižených konflikty a ve vysoce rizikových oblastech“ v roce 

2013. 

 

EU nadále nastolovala otázky podnikání a lidských práv během dvoustranných dialogů, a to např. 

při dialogu o lidských právech s Africkou unií dne 22. listopadu v Addis Abebě. Kromě výměny 

názorů o provádění hlavních zásad OSN týkajících se podnikání a lidských práv se EU a AU 

dohodly, že posoudí možnost uspořádat v roce 2013 ve spolupráci s africkými a evropskými 

podniky a občanskou společností společný seminář o lidských právech a podnikání. 

 

EU pokračovala v aktivní podpoře agendy v oblasti podnikání a lidských práv v rámci OSN, kde se 

této agendě i nadále dostávalo podpory na základě konsensu. Rezoluce Rady pro lidská práva 21/5 

pod názvem Přínos systému OSN jako celku k pokroku při realizaci agendy v oblasti podnikání 

a lidských práv a k šíření a provádění hlavních zásad týkajících se podnikání a lidských práv byla 

přijata bez hlasování dne 27. září 2012. 

 

Členové pracovní skupiny OSN pro podnikání a lidská práva úzce spolupracovali s Evropskou 

komisí na vypracování pokynů v oblasti lidských práv pro tři odvětví podnikání a malé a střední 

podniky. Úřad vysoké komisařky OSN pro lidská práva se podílel na výročním hodnotícím zasedání 

o sociální odpovědnosti podniků pořádaném Komisí v listopadu roku 2012, na němž se sešli 

zástupci členských států EU, zúčastněných stran a příslušných mezinárodních organizací. Poslanec 

EP Richard Howitt pronesl závěrečné poznámky. 
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Evropský parlament zadal v roce 2012 Univerzitě v Exeteru vypracování studie o úloze 

vnitrostátních institucí pro lidská práva při provádění hlavních zásad OSN týkajících se podnikání 

a lidských práv, především pak v zemích Východního partnerství. Studie posuzuje oblast působnosti 

mandátu vnitrostátních institucí v souladu s pařížskými zásadami určeného k řešení otázek v oblasti 

lidských práv a podnikání a poskytuje přehled osvědčených postupů z celého světa. Rozbor je 

zaměřen na vnitrostátní instituce pro lidská práva v Arménii, Ázerbájdžánu, Gruzii, Moldavské 

republice a na Ukrajině a obsahuje doporučení, jakým způsobem by je EU mohla podpořit. 

 

Evropský parlament během roku 2012 zvažoval dva návrhy usnesení o sociální odpovědnosti 

podniků: 

– o sociální odpovědnosti podniků: řádné, transparentní a odpovědné obchodní chování 

a udržitelný růst – předložil poslanec EP Raffaele Baldassarre v rámci Výboru pro 

právní záležitosti; 

– o sociální odpovědnosti podniků: podpora zájmů společnosti a cesta k udržitelné obnově 

podporující začlenění – předložil poslanec EP Richard Howitt v rámci Výboru pro 

zaměstnanost a sociální věci 

 

Řada otázek vznesených poslanci Evropského parlamentu se týkala např. konceptu náležité péče 

věnované lidským právům, práv zaměstnanců v evropských dodavatelských řetězcích a vývozu 

technologií, které by mimoevropské společnosti či vlády mohly využívat pro sledování osob nebo 

represe. 
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26. Výkon spravedlnosti  

 

EU se zúčastnila prvního zasedání na vysoké úrovni o právním státu na vnitrostátní a mezinárodní 

úrovni, které se konalo v rámci Valného shromáždění OSN dne 24. září 2012. Aktivně se podílela 

na politickém prohlášení (rezoluce Valného shromáždění OSN 67/1) o právním státu, která 

byla na zasedání na vysoké úrovni přijata. V rámci tohoto prohlášení byla přijata ucelená vize 

právního státu ve spojení se třemi hlavními pilíři OSN – mírem a bezpečností, rozvojem a lidskými 

právy. Toto prohlášení rovněž potvrdilo význam rovnosti před zákonem a práva na přístup ke 

spravedlnosti a plné odhodlání k dodržování lidských práv a základních svobod pro všechny. 

Generální tajemník OSN byl pověřen, aby zajistil pokrok v činností týkající se této otázky, a EU 

tuto jeho budoucí činnost plně podpoří.  

 

Na uvedeném zasedání o právním státu na vnitrostátní i mezinárodní úrovni přijaly EU společně se 

svými členskými státy i jednotlivých 21 členských států EU příslušné závazky Členské státy EU 

přislíbily, že zváží přistoupení mimo jiné k opčnímu protokolu k Úmluvě proti mučení a jinému 

krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, Úmluvě OSN o právním postavení 

osob bez státní příslušnosti z roku 1954 a k Úmluvě OSN o omezení případů bezdomovectví z roku 

1961 a že přijmou právo jednotlivců podávat stížnost v souladu s řadou úmluv OSN o lidských 

právech. EU se rovněž zavázala, že povede celosvětovou kampaň na téma spravedlnost, bude 

podporovat mír a bezpečnost během konfliktů a po jejich ukončení prostřednictvím politiky 

přechodného soudnictví a zvýšené podpory OSN při udržování míru a vypracuje rámec pro řešení 

problematiky bezdomovectví se třetími zeměmi. Úplné znění závazků je uvedeno v příloze této 

zprávy. 

 



 
9431/13  zs/ZS/mb 109 
PŘÍLOHA DG C   CS 

V roce 2012 EU v rámci dialogů o lidských právech a politických otázkách vedených s partnery na 

celém světě pravidelně vyzývala všechny země, aby přijaly opatření na posílení nezávislosti 

soudnictví a právnických profesí, a odsoudila každý pokus o vyhrožování obhájcům nebo o útoky 

proti nim. Dále EU prostřednictvím místních delegací EU nebo členských států EU pravidelně 

sledovala citlivá soudní řízení v mnoha zemích, jako jsou například Alžírsko, Ázerbájdžán, 

Kazachstán, Thajsko a Vietnam, a to zejména v případech, kdy po povrchně vedeném či 

předpojatém soudním řízení hrozilo obráncům lidských práv odsouzení. V některých zemích to 

však bohužel nebylo možné, a to např. v Číně, kde se pozorovatelé EU pokusili sledovat vynášení 

rozsudku nad obránkyní lidských práv Ni Yulanovou, ale nebyl jim umožněn vstup do soudní síně. 

EU rovněž důrazně podpořila práci zvláštní zpravodajky OSN pro nezávislost soudců 

a právních zástupců a vyzvala všechny země, které od této zpravodajky obdržely žádost 

o návštěvu, aby jí k této návštěvě pozvaly.  

 

27. Reakce na porušování lidských práv: zajištění odpovědnosti  

 

Předcházení nejzávažnějším trestním činům je součástí zahraniční politiky EU. Jedním z důvodů 

politických priorit, jako je ochrana příslušníků menšin a respektování rozmanitosti je odpovědnost 

chránit obyvatele před genocidou, zločiny proti lidskosti, etnickými čistkami a válečnými zločiny. 

Když však dochází k závažné trestné činnosti s mezinárodním dosahem, má EU, pokud jde 

o nejvážnější trestnou činnost, dlouhou tradici v podpoře boje proti beztrestnosti nejzávažnějších 

trestných činů. Na tento boj přispěla v posledních 10 letech částkou téměř 30 milionů EUR v rámci 

EIDHR, který je flexibilním nástrojem doplňujícím další nástroje. Posiluje opatření na podporu boje 

proti beztrestnosti prostřednictvím činností organizací občanské společnosti v oblasti vedení 

kampaní, zvyšování informovanosti a dohledu. Pro osoby, které spáchaly zločin genocidy, zločiny 

proti lidskosti a válečné zločiny, by nemělo existovat žádné bezpečné útočiště. Stíhání může navíc 

působit jako odrazující prostředek a může přispívat k předcházení této trestné činnosti. EU i její 

členské státy nadále důrazně podporují účinné fungování Mezinárodního trestního soudu (ICC) 

a dalších trestních soudů, k nimž patří mezinárodní trestní tribunály ad hoc pro bývalou Jugoslávii 

a Rwandu, Zvláštní soud pro Sierru Leone, Zvláštní soudní komory Kambodži a Zvláštní tribunál 

pro Libanon. Nevládní organizace zůstávají v tomto úsilí cennými spojenci tím, že napomáhají při 

informování veřejnosti, prohlubují zapojení obětí a vytvářejí doplňkové vazby s činností dalších 

dárců.  
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V rámci provádění rozhodnutí 2011/168/SZBP o Mezinárodním trestním soudu a navazujícího 

akčního plánu EU pokračovala Evropská unie i její členské státy v úsilí s cílem Mezinárodní trestní 

soud dále posílit, aby mohl plnit svůj mandát. EU a její členské státy rovněž nadále vyzývaly k co 

nejširší účasti na Římského statutu. Ratifikace Římského statutu a přistoupení k němu a případně 

i jeho provádění byly i nadále stálým bodem pořadů jednání většiny dialogů o lidských právech, 

a to i s Africkou unií. Dále EU pokračovala v celosvětových systematických kampaních 

využívajících demarší, ve své politice začleňování ustanovení týkajících se ICC do dohod se třetími 

zeměmi (jako je např. dohoda o přidružení EU–Ukrajina, parafovaná dne 30. března 2012) a ve 

finanční pomoci organizacím civilní společnosti. EU reagovala na případy odmítnutí spolupráce 

s Mezinárodním trestním soudem a připomínala, jak je důležité, aby všechny členské státy OSN 

dodržovaly a prováděly rezoluce přijaté Radou bezpečnosti OSN podle kapitoly VII Charty OSN, 

na jejichž základě se Mezinárodnímu trestnímu soudu postupují příslušné případy. EU sledovala 

s velkým znepokojením zatčení a zadržení čtyř pracovníků Mezinárodního trestního soudu, k nimž 

došlo v červnu a červenci roku 2012 v Libyi, a podstatně přispěla k vyřešení této krize. I nadále 

usilovala o vytvoření uceleného a integrovaného přístupu ke komplementaritě prostřednictvím 

iniciativ zaměřených na další rozvoj kapacit na vnitrostátní úrovni. S cílem zajistit uplatňování 

zásady komplementarity v praxi podporovaly EU a její členské státy boj proti beztrestnosti 

prostřednictvím programů rozvojové spolupráce a technické pomoci. V širším kontextu patřily 

spravedlnost a právní stát mezi základní cíle a činnosti EU, které byly nepřetržitě posilovány 

prostřednictvím odpovídajících zeměpisně zaměřených nástrojů EU, které se soustředily na 

posilování vnitrostátních systémů soudnictví, výkon trestů, vazební podmínky a schopnost 

jednotlivých vlád řídit programy na ochranu svědků. EU rovněž hrála ústřední úlohu při procesech 

budování míru po ukončení konfliktu tím, že identifikovala konkrétní potřeby jednotlivých zemí 

a přiměřeným způsobem poskytovala pomoc. Na zasedání na vysoké úrovni věnovaném právnímu 

státu, které se konalo v rámci Valného shromáždění OSN dne 24. září 2012, se EU mimo jiné 

zavázala nadále podporovat činnost Mezinárodního trestního soudu. Evropská služba pro vnější 

činnost uspořádala jednodenní školení o mezinárodním trestním soudnictví. Zúčastnili se jej 

zaměstnanci ESVČ, Evropské komise a ministerstev zahraničních věcí členských států EU. 
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Členské státy EU se zavázaly zachovávat integritu Římského statutu a podporovat nezávislost 

Mezinárodního trestního soudu a patřily i nadále mezi hlavní dárce finančních prostředků pro tento 

soud. EU Mezinárodnímu trestnímu soudu poskytovala další přímou i nepřímou finanční podporu 

tím, že posilovala právní spolupráci a výměnu osvědčených postupů mezi smluvními stranami z řad 

států a nestátních subjektů a právní veřejností.  

 

Evropská komise v roce 2012 zorganizovala prostřednictvím EIDHR výzvu k podávání návrhů 

týkajících se boje proti beztrestnosti, které budou podporovat účinné fungování Mezinárodního 

trestního soudu a systému Římského statutu prostřednictvím činností občanské společnosti. 

Orientační výše přidělených rozpočtových prostředků je 6 miliónů EUR, přičemž celkový příspěvek 

Evropské komise činí maximálně 80 %. Minimální výše příspěvku je 500 000 EUR a maximální 

1 500 000 EUR. Kromě toho se v rámci projektu financovaného EU v oblasti budování odborných 

právních znalostí a prohlubování spolupráce setkalo v Haagu více než 200 právních zástupců z řad 

státních i nestátních smluvních stran Římského statutu. Dále Evropská komise v rámci EIDHR 

poskytla v ročním akčním programu na rok 2012 vypracovaném v roce 2011 částku ve výši 

1 000 000 EUR, přičemž stejnou částku vyčlenila i v ročním akčním programu na rok 2013 

vypracovaném v roce 2012. Navíc Evropská komise usilovně pracovala spolu s příslušnými 

institucemi na vypracování zprávy o komplementaritě, která má být dokončena v roce 2013. Má za 

cíl skoncovat s beztrestností pachatelů nejzávažnějších trestných činů, jako je genocida, zločiny 

proti lidskosti a válečné zločiny, neboť ohrožují mír, bezpečnost a veřejné blaho ve světě.  
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28. Podpora dodržování práv příslušníků menšin  

Příslušníci menšin ve všech regionech světa nadále čelí vážným hrozbám, diskriminaci a rasismu 

a často jsou vyloučeni z plné účasti na hospodářském, politickém, společenském a kulturním životě 

dostupném většinovým skupinám obyvatel v zemích či ve společnostech, kde žijí. Smlouva 

o Evropské unii 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.  

 

Ochrana příslušníků menšin je jednou z klíčových otázek v rámci kodaňských politických kritérií 

pro přistoupení k EU. Právě v souvislosti s touto skutečností je nadále posuzován přístup 

kandidátských zemí a potenciálních kandidátských zemí k problematice menšin ve zprávách 

o pokroku předkládaných Evropskou komisí. 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. Projekty týkající se příslušníků menšin podporované EU jsou zaměřeny 

převážně na zmírnění 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.  

 

                                                 
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 
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Problematika menšin byla i nadále významnou součástí vztahů EU s jinými částmi světa a EU se 

k problematice menšin pravidelně vyjadřovala v rámci politických dialogů, které vedla se třetími 

zeměmi. Problematika menšin byla začleněna rovněž do strategií spolupráce a akčních plánů. 

 

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 expertky OSN na 

problematiku menšin. EU rovněž nadále spolupracovala s dalšími mezinárodními organizacemi 

a mnohostrannými subjekty činnými v této oblasti, jako je Organizace pro bezpečnost a spolupráci 

v Evropě a její vysoký komisař pro národnostní menšiny a Rada Evropy. 

 

Za tímto účelem EU na základě dvoustranné spolupráce podporovala vládní programy a politiky, 

které jsou zaměřeny na příslušníky menšin nebo by mohly mít na tuto oblast dopad. EU také 

podporovala organizace občanské společnosti zabývající se ochranou a prosazováním práv 

příslušníků menšin, zejména prostřednictvím EIDHR, a to především s cílem napomáhat 

potlačování diskriminace a prosazovat ochranu a rozvoj rovného zapojení žen a mužů 

z menšinových společenství do sociálního, ekonomického a politického života v rámci širšího 

kontextu posilování lidských práv, politického pluralismu a demokratické politické účasti. EIDHR 

v současné době například přispívá částkou více než 90 000 EUR na financování projektu 

zaměřeného na zlepšení politické účasti a zastoupení Romů i jiných národnostních menšin v Bosně 

a Hercegovině, čímž podporuje jejich začlenění a hájí jejich zájmy a práva. 
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28a. Rasismus, xenofobie, nediskriminace a respektování rozmanitosti 

 

V roce 2012 EU nadále významnou měrou přispívala k boji proti všem formám rasismu, rasové 

diskriminace, xenofobie a podobných druhů nesnášenlivosti na celém světě.  

 

V rámci EU bylo toto úsilí nadále podporováno politikou konkrétních opatření zahrnujících 

právní předpisy a jejich účinné prosazování1, zvyšování povědomí, shromažďování údajů2 

a poskytování finanční podpory vnitrostátním orgánům i občanské společnosti3. Nejnázornějším 

příkladem je specifická situace Romů: dne 5. dubna 2011 Komise vydala sdělení o rámci EU pro 

vnitrostátní strategie integrace Romů do roku 2020, ve kterém členské státy vyzvala, aby přijaly 

nebo dále rozvinuly komplexnější přístup k začleňování Romů a potvrdily cíle v oblasti vzdělávání, 

zaměstnanosti,přístupu ke zdravotní péči a bydlení.  

 

Všechny členské státy s výjimkou Malty, která nemá romské obyvatelstvo, předložily Evropské 

komisi strategii, a to i přesto, že neexistovala zákonná povinnost tak učinit, což je dokladem silného 

politického odhodlání. 

 

                                                 
1 Příslušné právní předpisy EU naleznete na internetových stránkách 

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/racism-xenophobia/index_en.htm 
a http://ec.europa.eu/justice/discrimination/law/index_en.htm. 

2 Eurobarometr s údaji o diskriminaci byl zveřejněn v listopadu roku 2012. Podle 56 % dotazovaných je 
diskriminace na základě etnického původu i nadále považována za nejrozšířenější formu diskriminace v EU. 
Zprávy a studie o rasismu a xenofobii Agentury Evropské unie pro základní práva naleznete na internetových 
stránkách http://fra.europa.eu/en/publication/2013/fra-publications-2012. 

3 Sítě nevládních organizací na úrovni EU aktivně bojujících proti diskriminaci na základě rasového nebo 
etnického původu, mezi než patří např. sítě ENAR, ERIO nebo EQUINET, získávají příspěvky na provozní 
náklady prostřednictvím programu PROGRESS. Informace o dalších příslušných programech financování 
naleznete na internetových stránkách http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/racism-
xenophobia/index_en.htm. 

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/racism-xenophobia/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/law/index_en.htm
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/fra-publications-2012
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/racism-xenophobia/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/racism-xenophobia/index_en.htm
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Evropská komise vydala v květnu roku 2012 první hodnotící zprávu nazvanou Vnitrostátní strategie 

integrace Romů: první krok při provádění rámce EU, kde je zdůrazněno, že je třeba udělat daleko 

více pro zajištění dostatečných finančních prostředků na začlenění Romů, pro zavedení 

mechanismů sledování, boj proti diskriminaci a segregaci a řešení důležitých otázek přístupu ke 

slušnému bydlení a zdravotní péči. Evropská komise očekává, že se vlády budou těmito prioritami 

určenými ve zprávě zabývat, a každoročně bude uplatňování vnitrostátních strategií integrace Romů 

přezkoumávat, přičemž bude podávat zprávy Evropskému parlamentu a Radě. 

 

Dne 21. března 2012 u příležitosti Mezinárodního dne za odstranění rasové diskriminace vydala 

vysoká představitelka Catherine Ashtonová jménem EU prohlášení, v němž zdůraznila, že 

„Evropská unie je pevně odhodlána bojovat proti všem formám rasismu a xenofobie. Rasová 

diskriminace je v rozporu s hodnotami, na nichž je EU založena […]“.  

 

V rámci své vnější činnosti Evropská unie nadále nastolovala otázky týkající se rasismu a xenofobie 

prostřednictvím politických dialogů se třetími zeměmi, například s africkými zeměmi. Tyto otázky 

jsou rovněž nadále zohledňovány ve strategiích spolupráce; například v rámci akčních plánů 

evropské politiky sousedství se partnerské země zavazují, že budou bojovat proti všem formám 

diskriminace, náboženské nesnášenlivosti, rasismu a xenofobie. 
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EU pokračovala ve spolupráci s regionálními orgány, jako je Evropská komise proti rasismu 

a nesnášenlivosti (ECRI) Rady Evropy. V rámci OBSE Evropská unie úzce spolupracovala na 

dosažení pokroku při plnění závazků přijatých 56 zúčastněnými státy OBSE v oblasti boje proti 

rasismu, xenofobii a diskriminaci. 

 

Na mnohostranné úrovni Evropská unie při boji proti rasismu a diskriminaci aktivně 

spolupracovala také s OSN. Podpořila mandát zvláštního zpravodaje OSN pro současné podoby 

rasismu, xenofobie a související nesnášenlivosti Mutama Ruteerea a jeho předchůdce Githua 

Muigaie. Jedenáct let po konání Světové konference proti rasismu, rasové diskriminaci, xenofobii 

a související nesnášenlivosti v roce 2001 se Evropská unie nadále plně angažuje při naplňování 

hlavního cíle durbanské konference z roku 2001, jímž je úplné odstranění rasismu, rasové 

diskriminace, xenofobie a související nesnášenlivosti.  

 

Univerzálním základem pro úsilí v oblasti předcházení rasismu, jeho odstraňování a boje proti němu 

je Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace (ICERD). Evropská unie 

nadále vyzývala všechny státy, které tuto úmluvu dosud neratifikovaly nebo v plném rozsahu 

neprovedly, aby tak učinily, nicméně v roce 2012 ji neratifikoval žádný stát. 

 

EU nadále začleňovala boj proti diskriminaci do své činnosti v oblasti mezinárodní spolupráce. 

Prostřednictvím evropského nástroje pro demokracii a lidská práva (EIDHR) EU podporovala 

široké spektrum organizací občanské společnosti při realizaci přibližně 120 aktuálních projektů, a to 

v celkové hodnotě zhruba 24 milionů EUR. Dále prostřednictvím EIDHR podporovala Úřad vysoké 

komisařky OSN pro lidská práva při uplatňování stávajících mezinárodních standardů v oblasti 

rovnosti a nediskriminace, zejména Mezinárodní úmluvy o odstranění rasové diskriminace.  
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V souladu se zásadovou politikou EU v této oblasti Politický a bezpečnostní výbor dne 

24. července 2012 potvrdil strategický dokument nazvaný EU a opatření navazující na Durbanskou 

deklaraci a akční program.  

 

V kontextu společného strategického partnerství EU a Africké unie v oblasti demokratické 

správy věcí veřejných a lidských práv obě strany v roce 2012 potvrdily velký význam, který 

přikládají boji proti rasismu, rasové diskriminaci, xenofobii a související nesnášenlivosti.  

 

Delegace Evropské unie a Africké unie dne 5. června 2012 uspořádaly v Ženevě společné pracovní 

setkání členských států obou organizací, aby si vyměnily osvědčené postupy uplatňované na místní, 

vnitrostátní i regionální úrovni jednak pro boj proti rasové diskriminaci projevující se v praxi, 

jednak pro řešení případů podněcování k rasové nesnášenlivosti,. 

 

29. Posílená politika týkající se problematiky původního obyvatelstva  

Zásady angažovanosti EU vůči původnímu obyvatelstvu se uplatňují v kontextu Deklarace OSN 

o právech původního obyvatelstva z roku 2007, která po celém světě prosazuje práva původního 

obyvatelstva a zajišťuje mu přístup k trvalému rozvoji.  
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EU usiluje o začlenění otázky lidských práv, včetně práv původního obyvatelstva, do všech aspektů 

svých vnějších politik, a to i do politických dialogů se třetími zeměmi a regionálními organizacemi, 

na mnohostranných fórech, jako je Organizace spojených národů, a prostřednictvím poskytování 

finanční podpory.  

 

Od roku 1994, kdy byl vyhlášen Mezinárodní den původního obyvatelstva, vydával nejdříve 

komisař pro vnější vztahy a evropskou politiku sousedství téměř každoročně prohlášení 

u příležitosti tohoto mezinárodního dne, který připadá na 9. srpna; nyní tak činí vysoká 

představitelka. Ve svém prohlášení z roku 2012 se vysoká představitelka připojila k „oslavám 

bohatého kulturního dědictví původního obyvatelstva, které je pro celý svět velkým přínosem“. 

Kromě toho delegace EU na celém světě uspořádaly dne 9. srpna či kolem tohoto data nejrůznější 

akce, včetně setkání s vedoucími představiteli původního obyvatelstva, tiskových konferencí, 

publikování článků, účasti na seminářích a návštěv projektů financovaných Evropskou unií.  

 

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. V roce 2011 se EU připojila ke konsensu ohledně pravidelné 

rezoluce Třetího výboru Valného shromáždění OSN o právech původního obyvatelstva a tuto 

rezoluci spolupředložila přibližně polovina členských států. Rezoluce obsahovala rozhodnutí 

o uspořádání plenárního zasedání Valného shromáždění na vysoké úrovni pod názvem Světová 

konference o původním obyvatelstvu, které se má konat v roce 2014. EU rovněž učinila prohlášení 

o problematice původního obyvatelstva ve Třetím výboru i na zasedání mechanismu odborníků pro 

práva původního obyvatelstva (EMRIP) konaném v roce 2012 a účastnila se interaktivního dialogu 

s Jamesem Anayou, zvláštním zpravodajem pro práva původního obyvatelstva. EU aktivně 

přispívala k tematické zprávě pracovní skupiny OSN pro otázky lidských práv a nadnárodních 

korporací a dalších podnikatelských subjektů, která má být předložena 68. Valnému shromáždění 

OSN, jež se bude zabývat situací původního obyvatelstva s ohledem na předcházení negativním 

dopadům podnikatelských činností na jejich práva. 
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Práva původního obyvatelstva byla i nadále začleňována do strategií EU pro rozvojovou 

spolupráci. Strategický dokument pro Kolumbii na období let 2007 až 2013 se například zabývá 

otázkou kolumbijského původního obyvatelstva z hlediska humanitární situace a stavu lidských 

práv a k jeho hlavním prioritám patří budování míru prostřednictvím zapojení marginalizovaných 

občanů do místní správy a participační ekonomiky, jakož i prosazování lidských práv, řádná správa 

věcí veřejných a boj proti beztrestnosti. Dalším příkladem je strategický dokument pro Peru na 

období let 2007 až 2013, ve kterém se počítá s explicitním začleněním původního obyvatelstva 

v rámci podpory modernizace státu, posilování řádné správy věcí veřejných a sociálního začlenění.  

 

EU si je vědoma, že obránci práv původního obyvatelstva čelí v mnoha zemích na celém světě 

zvláštnímu ohrožení a ostré represi, o čemž svědčí četné mezinárodní zprávy včetně zpráv zvláštní 

zpravodajky OSN pro otázky obránců lidských práv.  

 

EU rovněž přímo podporuje organizace občanské společnosti, které se věnují problematice 

původního obyvatelstva, zejména prostřednictvím evropského nástroje pro demokracii a lidská 

práva (EIDHR). Od roku 2011 je z prostředků EIDHR ve výši 1,2 milionů EUR financován projekt 

zaměřený na posilování sítě obránců lidských práv původního obyvatelstva, jenž monitoruje 

a dokumentuje porušování lidských práv původního obyvatelstva v Asii, s cílem zvyšovat 

povědomí o právech původního obyvatelstva na místní i mezinárodní úrovni a chránit jednotlivce 

i skupiny prosazující a chránící práva původního obyvatelstva v Asii. Tento projekt je zaměřen na 

Nepál, Bangladéš, Indii, Kambodžu, Indonésii, Malajsii, Filipíny a Thajsko a jeho cílem je zabývat 

se nedostatkem právního uznání a odpovídajících politik na ochranu lidských práv původního 

obyvatelstva v Asii, kde žije přibližně 200 milionů z celkového odhadovaného počtu 350 milionů 

celosvětové populace původního obyvatelstva. 

 



 
9431/13  zs/ZS/mb 120 
PŘÍLOHA DG C   CS 

V těchto zemích žije většina původního obyvatelstva pod hranicí chudoby; tito lidé trpí všemi 

formami diskriminace, mají omezený přístup k politickým rozhodovacím procesům a k soudním 

systémům a jsou oběťmi porušování nejen svých individuálních, ale také kolektivních práv. 

Porušování práv původního obyvatelstva na účast v rozhodování o otázkách, které mají vliv na 

jejich práva, je často způsobeno tím, že není přijímána zásada svobodného, předchozího 

a informovaného souhlasu a její praktické aspekty. Neuznávání práva původního obyvatelstva na 

půdu vede k vzrůstajícímu zabírání půdy a nucenému vysídlování v souvislosti se zakládáním polí, 

s rozsáhlými projekty těžební činnosti, přehradami, infrastrukturou a chráněnými oblastmi. Mnoho 

případů porušování lidských práv původního obyvatelstva navíc zůstává nezdokumentováno 

a nenahlášeno, neboť komunity původního obyvatelstva mají nízké povědomí o svých právech 

a činnost zaměřená na prosazování těchto práv je i nadále velmi omezená, zejména v oblastech 

zasažených konfliktem; v důsledku toho má práce obránců práv původního obyvatelstva klíčový 

význam. 

 

Nový akční plán EU pro lidská práva obsahuje nový bod týkající se původního obyvatelstva: 

„Přezkoumat a dále rozvíjet politiku EU týkající se Deklarace OSN o právech původního 

obyvatelstva s ohledem na světovou konferenci o původním obyvatelstvu, která se bude konat 

v roce 2014.“ 

 

30. Lidská práva osob se zdravotním postižením 

 

Dne 22. ledna 2011 se Evropská unie stala smluvní stranou Úmluvy OSN o právech osob se 

zdravotním postižením (CRPD). Jedná se o historický krok vzhledem k tomu, že CRPD je první 

komplexní smlouvou v oblasti lidských práv, která byla ratifikována EU jakožto „organizací 

regionální integrace“. EU se poprvé jako smluvní strana aktivně zúčastnila konference smluvních 

stran CRPD, která se konala v září roku 2011. V říjnu roku 2012 Rada v souladu s čl. 33 odst. 2 

Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením rozhodla o zřízení rámce na úrovni EU. 

Tento rámec EU bude podporovat, zabezpečovat a monitorovat provádění této úmluvy v právních 

předpisech a politikách EU a s ohledem na „interní“ provádění této úmluvy institucemi EU, 

tj. v případech, kdy tyto instituce jednají jakožto orgány veřejné správy. 
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Cílem CRPD je zajistit, aby osoby se zdravotním postižením mohly využívat svých práv na stejném 

základě jako všichni ostatní občané. CRPD stanoví minimální normy na ochranu celé řady lidských 

práv a základních svobod týkajících se osob se zdravotním postižením. Pro EU to znamená v rámci 

jejích pravomocí zajistit, aby politiky, legislativní opatření a programovací činnosti na úrovni EU 

byly v souladu s ustanoveními CRPD, pokud jde o práva osob se zdravotním postižením. Ve 

strategii EU pro pomoc osobám se zdravotním postižením na období let 2010 až 2020, která 

byla přijata v listopadu roku 2010 a jejímž cílem je napomáhat provádění ustanovení CPRD jak na 

úrovni EU, tak na úrovni členských států, byla oblast „vnější činnosti“ označena jako jedna z osmi 

hlavních oblastí činnosti. Tato strategie doplňuje a podporuje opatření členských států, které mají 

v oblasti politik týkajících se osob se zdravotním postižením hlavní odpovědnost. Oblast 

zdravotního postižení byla jako jedna z oblastí činnosti zdůrazněna rovněž v nově přijatém akčním 

plánu EU pro lidská práva a demokracii. 

 

Problematika osob se zdravotním postižením byla stále častěji projednávána v rámci politických 

a specializovaných dialogů EU se třetími zeměmi (včetně dialogů o lidských právech). V roce 

2012 byla tato problematika nastolována jakožto otázka lidských práv během dialogů o lidských 

právech s Africkou unií, Chile, Mexikem, Novým Zélandem, palestinskou samosprávou, Ruskem 

a USA. Ratifikace CRPD ze strany EU pro to byla dalším důvodem. EU zejména vyzvala všechny 

státy k ratifikaci CRPD a jejímu plnému provádění.  

 

V průběhu roku 2012 EU i nadále podporovala a prosazovala dodržování lidských práv osob se 

zdravotním postižením v rámci příslušných regionálních a mezinárodních fór.  

 



 
9431/13  zs/ZS/mb 122 
PŘÍLOHA DG C   CS 

EU rovněž pokračovala v úsilí o ochranu a prosazování práv osob se zdravotním postižením mimo 

EU tím, že tuto problematiku systematicky zahrnovala do rozvojové spolupráce EU. Financování 

zaměřené na osoby se zdravotním postižením je poskytováno v rámci několika finančních nástrojů 

EU, například v rámci nástroje pro rozvojovou spolupráci (DCI), Evropského rozvojového fondu 

(EDF), evropského nástroje sousedství (ENPI) a evropského nástroje pro demokracii a lidská práva 

(EIDHR). EU v roce 2012 financovala přes 80 projektů ve více než 50 zemích (s rozpočtem 

odhadovaným na více než 30 miliónů EUR).  

 

V souladu s opatřením č. 30 b) akčního plánu pro lidská práva a demokracii Evropská komise 

v srpnu roku 2012 dokončila aktualizaci pokynů o zdravotním postižení a rozvoji tak, aby byly 

v souladu s Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením. 

 

DODRŽOVÁNÍ MEZINÁRODNÍHO HUMANITÁRNÍHO PRÁVA (MHP) 

EU uskutečnila v roce 2012 různé iniciativy na podporu mezinárodního humanitárního práva po 

celém světě, v souladu s obecnými zásadami Rady na podporu dodržování mezinárodního 

humanitárního práva z roku 2005. Mezinárodní humanitární právo se liší od mezinárodního práva 

v oblasti lidských práv. Skládá se ze čtyř Ženevských úmluv z roku 1949, jejich dodatkových 

protokolů, jiných mezinárodních dohod a zvykového práva, jejichž společným cílem je chránit 

osoby, které se přímo neúčastní nebo již přímo neúčastní nepřátelských akcí (např. civilisty, válečné 

zajatce a jiné zadržované, nemocné a zraněné osoby), jakož i omezit válečné prostředky a metody 

(včetně taktiky a zbraní) s cílem zamezit zbytečnému utrpení a ničení1. 

 

                                                 
1 Úplný seznam nástrojů mezinárodního humanitárního práva je uveden v příloze obecných 

zásad Rady týkajícím se mezinárodního humanitárního práva. 
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Členské státy pokročily v provádění svých závazků z 31. mezinárodní konference Červeného 

kříže a Červeného půlměsíce konané v roce 2011 a na zářijovém zasedání OSN na vysoké úrovni 

týkajícím se právního státu rovněž potvrdily týkající se ratifikace smluv. Rakousko ratifikovalo dne 

7. června 2012 Mezinárodní úmluvu z roku 2006 o ochraně všech osob před násilným zmizením, 

Finsko dne 9. ledna 2012 a Polsko dne 27. prosince 2012 ratifikovalo Ottawskou úmluvu z roku 

1997 o zákazu použití, skladování, výroby a přepravy protipěchotních min a o jejich zničení. 

V důsledku těchto ratifikací jsou nyní stranami Ottawské úmluvy všechny členské státy EU. V řadě 

členských států probíhají práce na ratifikaci úmluvy o násilných zmizeních a dalších úmluv 

mezinárodního humanitárního práva, na něž se vztahují závazky Mezinárodnímu výboru Červeného 

kříže. 

EU zopakovala význam uplatňování mezinárodního humanitárního práva v řadě prohlášení 

přednesených v roce 2012 na půdě OSN. V prohlášení k Radě bezpečnosti OSN (ze dne 25. června) 

týkajícím se bezpečnosti civilistů v ozbrojených konfliktech vyjádřila EU politování nad 

skutečností, že jednotlivé strany ozbrojených konfliktů často nedodržují své povinnosti vyplývající 

z platného mezinárodního humanitárního práva, mezinárodního práva v oblasti lidských práv 

a uprchlického práva, pokud jde o respektování a ochranu civilního obyvatelstva. EU stejně jako 

generální tajemník OSN vyjádřila znepokojení nad situacemi, kdy je civilní obyvatelstvo, a zejména 

ženy a děti, i nadále vystavováno různým formám extrémního násilí, jako např. v Afghánistánu, 

Jižním Súdánu, Súdánu, Demokratické republice Kongo a Somálsku. EU dala najevo znepokojení 

nad humanitárním dopadem použití zbraní v hustě obydlených oblastech; vzala na vědomí vyjádření 

Mezinárodního výboru Červeného kříže, že v hustě obydlených oblastech by se neměly používat 

výbušné zbraně s širokou oblastí dopadu a vyzvala k systematičtějšímu a proaktivnějšímu 

projednání této otázky. EU poznamenala, že důležitým prvkem toho, aby strany ozbrojených 

konfliktů ve větší míře dodržovaly své mezinárodní povinnosti, je posílení odpovědnosti, 

a zdůraznila, že zajištění odpovědnosti mají na starost především vnitrostátní orgány. EU ocenila, že 

se ve zvýšené míře používají vyšetřovací komise a mise a že se takové případy postupují 

Mezinárodnímu trestnímu soudu. EU podpořila vytvoření prostředí, v němž se budou všechny 

osoby, instituce a subjekty zodpovídat podle práva a postupů v souladu s platným mezinárodním 

humanitárním právem, a vyzvala všechny státy k aktivní účasti na neutuchajícím úsilí 

Mezinárodního výboru Červeného kříže o zlepšení dodržování mezinárodního humanitárního práva. 
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V prohlášení předneseném dne 22. října 2012 v rámci Šestého výboru Valného shromáždění OSN 

týkajícím se statusu dodatkových protokolů k Ženevským úmluvám EU zdůraznila, že prosazování 

a dodržování mezinárodního humanitárního práva jsou pro zajištění ochrany obětí ozbrojených 

konfliktů klíčové. EU naléhavě vyzvala státy, které tak dosud neučinily, aby přistoupily ke všem 

dodatkovým protokolům k Ženevským úmluvám. EU rovněž vyzývá všechny strany, aby ve 

vhodných případech zvážily případné využití služeb mezinárodní vyšetřovací komise zřízené podle 

článku 90 dodatkového protokolu I z roku 1977 k Ženevským úmluvám. V prohlášení o izraelských 

praktikách poškozujících lidská práva palestinského lidu předneseném dne 9. listopadu v rámci 

čtvrtého výboru EU připomněla platnost mezinárodního humanitárního práva v Palestině, jakož 

i platnost čtvrté Ženevské úmluvy o ochraně civilního obyvatelstva a vyzvala v této souvislosti 

k plnému dodržování mezinárodního humanitárního práva. Při projevu k Valnému shromáždění dne 

13. prosince o posílení koordinace OSN v oblasti humanitární pomoci a pomoci při katastrofách EU 

naléhavě vyzvala všechny státy a zúčastněné strany, aby plnily své závazky vyplývající 

z mezinárodního humanitárního práva, a vyzvala válčící strany, aby v souladu s veškerými 

příslušnými mezinárodními zákony, včetně mezinárodního humanitárního práva, chránily personál 

vykonávající zdravotnické služby, jeho dopravní prostředky, majetek a lékařské vybavení. 

Evropská unie a její členské státy vyjádřily na konferenci OSN o smlouvě o obchodu se zbraněmi 

jasné přesvědčení, že je třeba zabránit přesunu zbraní, pokud existuje zřejmé riziko, že budou 

využívány k závažnému porušování mezinárodního práva v oblasti lidských práv či mezinárodního 

humanitárního práva. 



 
9431/13  zs/ZS/mb 125 
PŘÍLOHA DG C   CS 

 

EU opakovaně vyzvala všechny strany syrského konfliktu, aby dodržovaly mezinárodní 

humanitární právo. Závěry Rady ze dne 23. ledna 2012 odsoudily násilí vůči civilnímu obyvatelstvu 

a vyzvaly syrské úřady, aby zaručily bezpečnost novinářů ve své zemi. Závěry Rady ze dne 

27. února uvítaly rezoluci Valného shromáždění OSN o Sýrii, vyjádřily politování nad četnými 

oběťmi z řad civilistů a vyzvaly prezidenta Asada, aby zabíjení civilního obyvatelstva okamžitě 

ukončil. EU vyzvala všechny strany, aby respektovaly nestrannost a nezávislost 

humanitárních organizací, a odsoudila nezákonné útoky na lékařský personál označený 

symbolem Červeného půlměsíce. V den výročí vypuknutí povstání, dne 15. března, vysoká 

představitelka odsoudila zabíjení civilních obyvatel a vyzvala k okamžitému přístupu humanitární 

pomoci a k prošetření zjištění nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise, která poukazují na zločiny 

proti lidskosti a další hrubá porušení lidských práv ze strany režimu. Závěry Rady ze dne 

23. března vyjadřily znepokojení nad zhoršující se humanitární situací syrského civilního 

obyvatelstva a vyzvaly syrské úřady, aby humanitárním organizacím okamžitě umožnily 

neomezený přístup do všech částí Sýrie. EU uvítala přijetí rezoluce Rady pro lidská práva o situaci 

v oblasti lidských práv v Sýrii, jakož i prodloužení mandátu nezávislé mezinárodní vyšetřovací 

komise, přičemž zdůraznila, že pachatelé zločinů proti lidskosti a dalších závažných porušení 

lidských práv by neměli zůstat nepotrestáni. 

 

Dne 27. května vydala vysoká představitelka prohlášení, v němž ostře odsoudila masakr více než 

devadesáti osob, který syrský režim spáchal na vlastním civilním obyvatelstvu. V závěrech Rady ze 

dne 23. července je vyjádřeno hluboké znepokojení nad situací v oblasti lidských práv a nad 

porušováním mezinárodního humanitárního práva v Sýrii. EU vyzvala všechny strany, aby 

dodržovaly mezinárodní humanitární právo a umožnily humanitárním pracovníkům plný 

a bezpečný přístup. Závěry Rady ze dne 15. října vyzvaly všechny strany konfliktu, aby plně 

dodržovaly svou právní a morální povinnost chránit civilní obyvatelstvo, a znovu potvrdily podporu 

EU vyšetřování nezávislé mezinárodní komise, včetně vyšetřování údajných válečných zločinů 

a zločinů proti lidskosti. V závěrech Rady ze dne 10. prosince EU uvítala skutečnost, že Třetí výbor 

Valného shromáždění OSN přijal rezoluci o Sýrii, a vyzvala Radu bezpečnosti OSN, aby se 

zabývala situací v Sýrii a případně tuto otázku postoupila Mezinárodnímu trestnímu soudu. 
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Pokud jde o Demokratickou republiku Kongo, vydala vysoká představitelka dne 14. března 2012 

prohlášení, v němž uvítala rozsudek Mezinárodního trestního soudu v případu Thomase Lubangy 

Dyila. Dne 7. června odsoudila vysoká představitelka zabíjení civilních obyvatel ozbrojenými 

silami v oblasti Kivu a připomněla pevné odhodlání EU bojovat proti beztrestnosti a dovést 

pachatele zločinů před soud. Závěry Rady dne 25. června se znepokojením zaznamenaly zhoršující 

se bezpečnostní a humanitární situaci na východě Demokratické republiky Kongo a vyzvaly 

všechny zúčastněné strany, aby umožnily přístup humanitární pomoci. V listopadových závěrech 

Rady je tato výzva zopakována a je v nich zdůrazněno, že všichni, kdo se podíleli na násilí na 

civilistech, zejména ženách a dětech, by měli být pohnáni k zodpovědnosti. 

 

V závěrech Rady o mírovém procesu na Blízkém východě ze dne 14. května 2012 je připomenuto, 

že mezinárodní humanitární právo, včetně čtvrté Ženevské úmluvy o ochraně civilního 

obyvatelstva, platí i pro Palestinu. Závěry Rady o mírovém procesu na Blízkém východě ze dne 

9. listopadu vyjadřují hluboké znepokojení nad situací v Gaze a Izraeli, odsuzují úmyslné útoky na 

nevinné civilisty a vyzývají všechny strany, aby plně respektovaly mezinárodní humanitární právo. 

 

Závěry Rady ze dne 23. ledna 2013 připomněly súdánské vládě, že je odpovědná za ochranu všech 

civilních obyvatel na svém území, vyzvaly k plné spolupráci s Mezinárodním trestním soudem 

a zdůraznily význam trestní odpovědnosti za porušování lidských práv a mezinárodního 

humanitárního práva. Vysoká představitelka vydala dne 3. března prohlášení, v němž vzala na 

vědomí rozhodnutí Mezinárodního trestního soudu vydat zatykač na súdánského ministra obrany 

Abdara Rahíma Muhammada Husajna za zločiny proti lidskosti a válečné zločiny a připomněla, že 

nejzávažnější zločiny, které znepokojují mezinárodní společenství, musí být potrestány. V závěrech 

Rady ze dne 23. července EU vyjádřila znepokojení nad zhoršující se humanitární situací v Jižním 

Kordofánu a na Modrém Nilu a naléhavě vyzvala súdánské orgány, aby okamžitě umožnily 

neomezený přístup mezinárodním humanitárním agenturám. Dne 18. října vysoká představitelka 

odsoudila útok na konvoj mírových sil UNAMID a vyzvala súdánskou vládu, aby zajistila, že jeho 

pachatelé budou předvedeni před soud. 
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V závěrech Rady o Mali ze dne 23. dubna 2012 se všechny strany konfliktu vyzývají, aby plně 

respektovaly mezinárodní humanitární právo a lidská práva a okamžitě umožnily neomezený 

přístup humanitární pomoci. Rada rovněž vyslovila uznání sousedním státům za poskytování 

pomoci v souladu se závazky vyplývajícími z mezinárodního humanitárního práva. Vysoká 

komisařka vyjádřila dne 17. května obavy nad skutečností, že vzbouřenecké síly severní oblasti 

Mali brání dodávkám základní humanitární pomoci, a vyzvala všechny strany k otevření 

humanitárních koridorů. EU v závěrech Rady ze dne 15. října EU znovu potvrdila své odhodlání 

pomoci Mali při řešení krize pokračující humanitární pomocí a připomněla povinnost zajistit, aby 

všichni humanitární pracovníci měli volný a neomezený přístup k ohroženým skupinám. 

 

EU pokračovala v aktivním přístupu k problematice soukromých vojenských a bezpečnostních 

společností a je i nadále odhodlána předcházet jakémukoliv porušování lidských práv či zneužívání, 

které by mohlo mít spojitost s činností těchto společností, nebo v případě takového porušování či 

zneužívání zajistit příslušnou nápravu. EU si velice cení otevřené a inkluzivní debaty, která má 

umožnit lepší pochopení složitosti diskuse o regulaci a sledování činnosti soukromých vojenských 

a bezpečnostních společností a o dohledu nad nimi. EU považuje v tomto ohledu za klíčový 

dokument z Montreux, neboť uvádí příslušné mezinárodní právní závazky a osvědčené postupy pro 

dotčené státy ve vztahu k činnosti soukromých vojenských a bezpečnostních společností v průběhu 

ozbrojeného konfliktu. EU jakožto první mezinárodní organizace vyjádřila dne 26. července 2012 

dokumentu z Montreux veřejnou podporu.  

EU rovněž nadále aktivně spolupracovala s otevřenou mezivládní pracovní skupinou pro soukromé 

vojenské a bezpečnostní společnosti, kterou zřídila Rada OSN pro lidská práva a jejíž druhé 

zasedání proběhlo ve dnech 13. až 17. srpna 2012. EU v této souvislosti rovněž vyzvala další třetí 

země, aby vyjádřily dokumentu z Montreux podporu, neboť představuje konkrétní příspěvek 

k uplatňování stávajících mezinárodních závazků. 

 

ESVČ jakožto zadavatel některých služeb dodávaných společnostmi poskytujícími vojenské 

a bezpečnostní služby začala přezkoumávat smlouvy s těmito společnostmi, aby zajistila, že plně 

dodržují mezinárodní humanitární právo a jiné platné právní předpisy, že případně ponesou 

i odpovědnost za jejich možná porušení. 



 
9431/13  zs/ZS/mb 128 
PŘÍLOHA DG C   CS 

EU v roce 2012 pokračovala ve zvyšování úsilí o prosazení dodržování mezinárodního 

humanitárního práva v rámci humanitární pomoci EU. Komisařka Kristalina Georgievová 

odsoudila porušování mezinárodního humanitárního práva při ozbrojených konfliktech, např. 

v Sýrii a Mali, a vyzvala všechny bojovníky, aby dodržovali právní předpisy a chránili osoby, které 

se nepřátelských akcí neúčastní, a to především zajištěním přístupu pro nestranné humanitární 

organizace. Komisařka Georgievová ve svém projevu dne 6. listopadu 2012 na téma humanitární 

reakce na syrskou krizi zdůraznila, že mezinárodní humanitární právo je závazné pro všechny strany 

konfliktu. Komisařka Georgievová dne 4. prosince 2012 při projevu na konferenci Norské rady pro 

uprchlíky nazvané Zásady v praxi: ochrana humanitární pomoci upozornila, že humanitární zásady 

lidskosti, nestrannosti, neutrality a nezávislosti platí v současném kontextu nových aktérů v oblasti 

humanitární pomoci více než kdykoli předtím. 

 

V roce 2012 financovala Evropská unie projekt uskutečněný Norskou radou pro uprchlíky 

a Institutem pro zámořský rozvoj, jehož cílem bylo zjistit, jak jsou humanitární zásady uplatňovány 

v praxi, a případně jejich uplatňování posílit. V této souvislosti se v Bruselu v prosinci roku 2012 

uskutečnila konference o humanitárních zásadách. Komise finančně podpořila i další projekt 

uskutečněný Švýcarskou nadací pro odminování a organizací Ženevská výzva na poskytnutí 

odborné přípravy v oblasti mezinárodního humanitárního práva a souvisejících humanitárních 

norem ozbrojeným nestátním aktérům.  

 

EU dále financovala projekt finského Červeného kříže na zvýšení povědomí o mezinárodním 

humanitárním právu a humanitárních zásadách mezi evropskými humanitárními organizacemi 

a jejich partnery zabývajícími se prováděním, činnými v oblastech s vysokým rizikem vzniku 

konfliktů či v zemích, kde konflikt právě skončil.  
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EU byla i nadále znepokojena tím, že poskytování humanitární pomoci EU by mohly bránit právní 

předpisy pro boj proti terorismu s přeshraničním dosahem, které obsahují ustanovení 

označující hmotnou podporu označeným organizacím za trestný čin, a to bez ohledu na humanitární 

povahu takové činnosti nebo neexistenci jakéhokoli záměru podporovat teroristické činy. 

V návaznosti na rozsudek amerického Nejvyššího soudu ve věci Holder vs. Humanitarian Law 

Project, jenž potvrdil ústavnost ustanovení amerického zákona zakazujících poskytování odborné 

přípravy v oblasti mezinárodního humanitárního práva některým označeným subjektům, Komise 

pokračovala v jednání o této otázce s orgány USA na různých úrovních, např. s ministerstvem 

zahraničí a ministerstvem spravedlnosti. 

VI. PRÁCE S PARTNERY NA DVOUSTRANNÉ ÚROVNI 

EU zařadí lidská práva na přední místo ve svých vztazích se všemi třetími zeměmi včetně 

strategických partnerů.  

 

První evropský týden lidských práv (3. až 14. prosince 2012) v Brazílii 

 

U příležitosti Mezinárodního dne lidských práv (10. prosince), což byl zároveň den, kdy Evropská 

unie obdržela Nobelovu cenu za mír za rok 2012, uspořádala delegace EU v Brasílii řadu kulturních 

akcí, mezi něž patřily seminář týkající se obránců lidských práv, filmové projekce, diskuse, slavnostní 

prezentace publikace týkající se obránců lidských práv a galakoncert. Tyto akce byly uspořádány 

v koordinaci a ve spolupráci se sítí kulturních institutů zemí Evropské unie (EUNIC) a členskými 

státy EU v Brasílii, jakož i s brazilským sekretariátem pro lidská práva (SDH), OSN (včetně agentur 

UNAIDS, UNFPA a UN Women), brazilským státním zastupitelstvím a Univerzitou v Brasílii. 

Akce byly zaměřeny na lidská práva v širokém slova smyslu a měly slavnostní charakter. 

Jednou z nejvýznamnějších akcí týdne byl seminář týkající se obránců lidských práv 

financovaný prostřednictvím fondu EU-BR na podporu dialogů v jednotlivých odvětvích. Na 

semináři se sešli nejreprezentativnější a nejznámější obránci lidských práv v zemi (všem je 

vyhrožováno a žijí pod ochranou a zabývají se nejrůznějšími otázkami), organizace vystupující na 

jejich obranu, jakož i zástupci programů ochrany obránců lidských práv realizovaných na celostátní 

úrovni a na úrovni jednotlivých spolkových států. Na semináři se sešla široká škála účastníků, kteří 

šokujícím způsobem popsali, co to znamená žít pod neustálou hrozbou.  
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31. Dopad v praxi prostřednictvím přizpůsobených přístupů  

 

Opatření č. 31 s názvem Dopad v praxi prostřednictvím přizpůsobených přístupů uvedené v akčním 

plánu EU pro lidská práva a demokracii, přijatém v červnu roku 2012, obsahuje závazek „zajistit 

komplexní činnosti navazující na strategie v oblasti lidských práv pro jednotlivé země 

prostřednictvím výročních zpráv o pokroku a přezkumů“. 

Strategie EU v oblasti lidských práv pro jednotlivé země byly předloženy za účelem dosažení 

cílenějšího a ucelenějšího přístupu k problematice lidských práv ve třetích zemích. Byly 

vypracovány s cílem dosáhnout hlubšího porozumění nejdůležitějším otázkám v oblasti lidských 

práv a zaměřit činnost EU na hlavní priority, politické i finanční, a tím ji lépe přizpůsobit jejímu 

účelu a zvýšit její efektivitu. 

Dosud bylo navrženo více než 140 strategií v oblasti lidských práv pro jednotlivé země, z nichž 48 

v roce 2012 s konečnou platností potvrdil Politický a bezpečnostní výbor. V prosinci roku 2012 byl 

zahájen proces realizace činností navazujících na strategie v oblasti lidských práv pro jednotlivé 

země a monitorování jejich provádění. 
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32. Dosažení dopadu prostřednictvím dialogu  

EU oceňuje dialogy o lidských právech se třetími zeměmi jakožto účinné nástroje dvoustranných 

vztahů a spolupráce v rámci prosazování a obrany lidských práv a i v roce 2012 nadále usilovala 

o zvýšení jejich účinnosti, a to zejména prostřednictvím následujících opatření: 

 

• užším propojení dialogů o lidských právech a dalších politických nástrojů, především 

nových strategií v oblasti lidských práv pro jednotlivé země, a to i v jiných politických 

oblastech, jako je např. přeměna dialogu s Kolumbií na místí úrovni na dialog vedený 

v hlavních městech v kontextu nové dohody o volném obchodu. 

 

• posilováním dialogu a spolupráce o lidských právech se strategickými partnery EU. V roce 

2012 byla zdokonalena podstata a formát dialogů s Brazílií a Mexikem, přičemž se 

v Bruselu poprvé konala zasedání na vysoké úrovni. Byl formalizován nový dialog 

o lidských právech s Jižní Afrikou a byly zahájeny konzultace o lidských právech 

s Korejskou republikou.  

 

• zaváděním osvědčených postupů napříč různými formáty dialogů o lidských právech včetně 

summitů, především jejich vhodnějším zasazením do celkového vztahu s příslušnou třetí 

zemí a zaměřením pozornosti na opatření navazující na dialog prostřednictvím konkrétních 

akčních plánů, legislativních reforem a projektů, které může EU podporovat prostřednictvím 

svých nástrojů, včetně podpory spolupráce. Osvědčený postup nadále v tomto ohledu 

představovaly dialogy o lidských právech v kontextu evropské politiky sousedství. 
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• věnováním bedlivé pozornosti tomu, aby sestavovala program dialogů o lidských právech se 

zaměřením na vnitrostátní situaci v oblasti lidských práv včetně individuálních případů 

a zároveň byla vstřícná vůči žádostem partnerských zemí o projednání vnitřních otázek EU 

v oblasti lidských práv, a to v úzké spolupráci s členskými státy EU. Na pořad jednání 

uvedených dialogů jsou nyní jako standardní body zařazovány mnohostranné otázky, jimiž 

se zabývají OSN a příslušné regionální organizace.  

 

V rámci tohoto osvědčeného postupu byly ve všech případech vedeny konzultace s občanskou 

společností, a to jak v ústředí, tak i v příslušné zemi, a pořádány informativní schůzky v návaznosti 

na dialogy. Kromě toho se v roce 2012 konalo zhruba 12 seminářů občanské společnosti, jejichž 

cílem bylo přispět k oficiálním dialogům o lidských právech.  

 

Formální dialogy o lidských právech či zasedání příslušných podvýborů se v roce 2012 uskutečnily 

s těmito partnery: Africkou unií, Argentinou, Arménií, Ázerbájdžánem, Běloruskem, Brazílií, 

Čínou, Gruzií, Chile, Indonésií, Jordánskem, Kambodžou, Kolumbií, Kyrgyzskou republikou, 

Laosem, Libanonem, Marokem, Mexikem, Moldavskou republikou, Pákistánem, palestinskou 

samosprávou, Ukrajinou, Uzbekistánem a Vietnamem. Konzultace o otázkách lidských práv se 

uskutečnily s Japonskem, Ruskem, USA a kandidátskými zeměmi (Bývalou jugoslávskou 

republikou Makedonií, Černou Horou, Islandem a Tureckem ).  

 

Zasedání v rámci zavedených dialogů o lidských právech s Egyptem, Srí Lankou a Tuniskem se 

v roce 2012 nemohla uskutečnit. Zasedání s Alžírskem, Indií, Izraelem, Laosem, Tádžikistánem 

a Turkmenistánem byly odloženy na začátek roku 2013. Dialog o lidských právech s Íránem je od 

roku 2006 přerušen. 
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V průběhu roku proběhla za účasti rostoucího počtu partnerů neformální zasedání, především 

prostřednictvím videokonferencí a schůzek v New Yorku a v Ženevě, věnovaná mnohostranným 

otázkám a prioritám v oblasti lidských práv. 

 

Kromě toho se téměř všech 79 afrických, karibských a tichomořských zemí, které jsou stranami 

dohody z Cotonou, zapojilo do dialogu s EU založeného na článku 8 uvedené dohody, který 

zahrnuje pravidelné posouzení vývoje ohledně dodržování lidských práv, demokratických zásad, 

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

a právního státu jsou podle článku 9 dohody z Cotonou podstatnými prvky této dohody a jako 

takové jsou předmětem doložky o řešení sporů v článku 96, na jehož základě může být zahájen 

konzultační postup a přijímána vhodná opatření vůči dotčené zemi, která mohou (v krajním případě) 

zahrnovat i pozastavení platnosti dohody. V roce 2012 byla příslušná opatření, včetně odkazů na 

půjčky od EIB, nadále uplatňována vůči pěti zemím: Zimbabwe, Fidži, Guineji, Guineji-Bissau 

a Madagaskaru.  

V roce 2012 kromě toho vedlo několik členských států dvoustranný dialog se třetími zeměmi. Tyto 

dvoustranné dialogy podporují rámec EU týkající se dialogů o lidských právech a přispívají k němu 

vlastními dílčími zkušenostmi a odbornými poznatky, jimiž členské státy disponují, například 

pokud jde o úspěšný přechod k demokracii. 

33. Účinné využívání nástrojů vnější politiky EU a jejich kombinace  

 

V roce 2012 nebyla doložka o lidských právech využita jako základ pro nová omezující opatření 

vůči žádné třetí zemi. Byla zahájena diskuse o vypracování kritérií pro uplatňování doložky 

o lidských právech, v jejichž rámci budou zohledněny výzvy Evropského parlamentu a občanské 

společnosti k důslednějšímu a souvislejšímu uplatňování této doložky vůči všem partnerským 

zemím.  
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VII. SPOLUPRÁCE PROSTŘEDNICTVÍM MNOHOSTRANNÝCH INSTITUCÍ  

34. Rozvíjet účinný multilateralismus - 35. Účinné sdílení zátěže v kontextu OSN  

 

EU je plně odhodlána zasazovat se o silný a účinný mnohostranný systém lidských práv, který 

podporuje další rozvoj a univerzální uplatňování všeobecně platných norem v oblasti lidských práv. 

EU aktivně prosazuje své priority ohledně lidských práv v rámci Třetího výboru Valného 

shromáždění OSN a Rady pro lidská práva a ve stále vyšší míře spolupracuje se zeměmi ze všech 

regionů na iniciativách, které skutečně přispívají k ochraně a podpoře lidských práv. V opatření 

č. 34 akčního plánu EU pro lidská práva a demokracii z roku 2012 se EU zavázala k ještě 

účinnějšímu zapojení do těchto fór prostřednictvím každoročního přístupu k prioritám EU v rámci 

OSN a systematické informační činnosti týkající se těchto priorit, jakož i prostřednictvím posilování 

stávajícího systému sdílení zátěže s členskými státy. 

 

67. zasedání Valného shromáždění OSN 

 

Třetí výbor (Sociální, humanitární a kulturní výbor) 67. zasedání Valného shromáždění OSN 

oficiálně zasedal ve dnech 8. října až 28. listopadu a jeho výsledky byly potvrzeny na plenárním 

zasedání OSN v prosinci roku 2012. 

 

Na konci zasedání tento výbor přijal 61 rezolucí, z nichž 15 bylo přijato po hlasování. 

EU úspěšně dosáhla svých hlavních cílů pro uvedené zasedání: Třetí výbor přijal všech pět jejích 

iniciativ, a to s důležitými výsledky. 
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Rezoluce o moratoriu na trest smrti, předložená širokou meziregionální koalicí a dosud nejvyšším 

počtem spolupředkladatelů, byla přijata větším počtem hlasů, než tomu bylo v minulých letech, což 

potvrdilo trend směřující ke zrušení trestu smrti. 

 

Rezoluce o lidských právech v Myanmaru/Barmě byla poprvé od roku 2005 přijata na základě 

konsensu v kontextu reforem, které v této zemi probíhají, a v návaznosti na angažovanost EU 

v jednáních s dotyčnou zemí. Rezoluce ocenila dosažený pokrok a zároveň upozornila na 

přetrvávající problémy v oblasti lidských práv v této zemi, jako jsou zbývající političtí vězni, násilí 

páchané na etnické menšině Rohingya a diskriminace jejích příslušníků a situace v etnických 

oblastech. 

 

Společně s Japonskem byl vypracován komplexní text o pokračujícím porušování lidských práv 

v KLDR a rezoluce byla překvapivě přijata rovněž bez hlasování, což představuje vítaný vývoj. 

 

EU opětovně předložila výboru otázku svobody náboženského vyznání a přesvědčení a komplexní 

text založený na lidských právech byl přijat na základě konsensu. Rezoluci OIC týkající se boje 

proti nesnášenlivosti, negativním stereotypům, stigmatizaci, diskriminaci, podněcování k násilí 

a násilí bylo možné konsolidovat, ačkoli bylo k nalezení přijatelných formulací zapotřebí 

rozsáhlých jednání, a to v kontextu reakcí na video zveřejněné na internetu a na karikatury, které se 

objevily těstě před zahájením zasedání.  

 

EU a skupině latinskoamerických a karibských států (GRULAC) se podařilo dosáhnout konsensu 

ohledně rezoluce o právech dítěte, která byla zaměřena na děti původního obyvatelstva a kterou byl 

rovněž prodloužen mandát zvláštní zástupkyně generálního tajemníka pro otázky násilí páchaného 

na dětech a bylo zajištěno, aby se financování její činnosti stalo součástí řádného rozpočtu OSN. 
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EU dále rozhodně podpořila rezoluce týkající se jednotlivých zemí, a sice Íránu a Sýrie, které byly 

přijaty hlasováním, ačkoli v tomto roce nedošlo k jejich vyřazení z programu jednání (no-action 

motion). Kanadská rezoluce o Íránu, kterou EU podpořila, byla přijata více než 80 hlasy, což bylo 

odrazem podpory, jíž se tato iniciativa nadále těší. Rezoluce o lidských právech v Sýrii byla 

předložena širokou meziregionální skupinou vedenou arabskými zeměmi a přijata s dosud největší 

podporou v případě rezoluce týkající se jednotlivých zemí (která byla předmětem hlasování) 

v rámci Třetího výboru.  

 

Výbor dosáhl pokroku ohledně dalších priorit EU, a to například v oblasti rovnosti žen a mužů 

a zlepšení postavení žen, neboť bez hlasování přijal rezoluci o odstranění všech forem násilí 

páchaného na ženách1 a vůbec první rezoluci Valného shromáždění OSN, která odsuzuje mrzačení 

ženských pohlavních orgánů a má za cíl tuto praxi ukončit. 

 

EU byla jednotná při naprosté většině hlasování o rezolucích (v 13 případech z 15) a spolupracovala 

se třetími zeměmi na zlepšení textů předkládaných výboru, jako byla například rezoluce o rasismu. 

Úspěchy, kterých EU dosáhla v rámci Třetího výboru během 67. zasedání Valného shromáždění 

OSN, byly výsledkem značného společného úsilí, v jehož rámci se do sdílení zátěže zapojily téměř 

všechny členské státy a mnohé z nich (12) předložily vlastní iniciativy2. EU rovněž spojila své síly 

v oblasti navazování kontaktů a lobbování.  

 

EU pokračovala ve svém úsilí o zajištění podpory pro otázky LGBT uspořádáním meziregionální 

doprovodné akce na vysoké úrovni, která se týkala významu vedoucí úlohy při boji proti homofobii 

a které se zúčastnil generální tajemník OSN. 

 

                                                 
1 Podporovanou více než 100 členy ze všech regionů. 
2 Zesílení úsilí k odstranění veškerých forem násilí na ženách (NL + FR), Mučení nebo jiné kruté, nelidské či 

ponižující zacházení nebo trestání (DK), Výbor proti mučení (DK), Mezinárodní úmluva o vyloučení všech 
forem rasové diskriminace (SI + BE), Lidská práva při výkonu spravedlnosti (AT), Mimosoudní, zrychlené 
a svévolné popravy (SE), Mezinárodní úmluva o ochraně všech osob před násilným zmizením (ARG, FR 
a MO), Posílení programu OSN v oblasti prevence kriminality a trestního soudnictví (IT), Navracení nebo 
restituce kulturních statků zemím jejich původu (EL), Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její 
opční protokol (SE, MX, a NZ), Výbor pro práva dítěte (SI a Costa Rica), Úřad vysokého komisaře OSN pro 
uprchlíky (skandinávské země).  
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Rada OSN pro lidská práva 

EU se opět silně angažovala během tří pravidelných zasedání Rady pro lidská práva konaných 

v roce 2012 i během jejího zvláštního zasedání o situaci v Sýrii. Situace v této zemi patřila 

v průběhu celého roku 2012 i nadále mezi nejdůležitější body pořadu jednání Rady pro lidská práva 

a Rada přijala rezoluce o Sýrii na každém zasedání, z nichž dvě předložila EU. Mandát vyšetřovací 

komise pro Sýrii byl prodloužen do března roku 2013.  

Na březnovém zasedání Rady pro lidská práva Evropská unie rovněž předložila rezoluce 

o Myanmaru/Barmě a o Korejské lidově demokratické republice (spolu s Japonskem), které 

prodloužily mandáty příslušných zvláštních zpravodajů, a předložila rovněž iniciativy týkající se 

svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení a práv dítěte (společně se skupinou GRULAC), 

přičemž všechny tyto rezoluce byly přijaty na základě konsensu. EU kromě toho podpořila rezoluci 

prodlužující mandát zvláštního zpravodaje pro Írán. 

 

V červnu EU úspěšně předložila návrh na vytvoření nového mandátu pro jednotlivou zemi, který 

získal meziregionální podporu, a v září byl jmenován zvláštní zpravodaj pro situaci v Bělorusku. 

Rada pro lidská práva za podpory EU rovněž jmenovala zvláštní zpravodajku pro Eritreu a obnovila 

mandáty nezávislých expertů pro Haiti, Pobřeží slonoviny a Somálsko. 

 

Při projednávání situace v dalších zemích se Rada pro lidská práva zabývala například Tuniskem 

(EU ve svém prohlášení k bodu 10 týkajícímu se technické spolupráce zdůraznila pozitivní vývoj). 

V případě Bahrajnu většina členských států EU podpořila společné meziregionální prohlášení 

předložené Švýcarskem (bod 4), které vyjadřuje obavy ohledně situace v oblasti lidských práv 

a naléhavě vyzývá k provádění doporučení bahrajnské nezávislé vyšetřovací komise a ke spolupráci 

s Úřadem vysoké komisařky OSN pro lidská práva. Problematickou otázkou z hlediska jednotnosti 

EU se ukázalo být vyslání zjišťovací mise zaměřené na izraelské osady. 
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Pozoruhodným rysem zasedání Rady pro lidská práva byla v roce 2012 skutečnost, že iniciativy 

týkající se jednotlivých zemí byly předkládány nejrůznějšími subjekty, jako byla např. africká 

skupina nebo skupina afrických zemí, a že od září se vedení jednání ohledně iniciativy týkající se 

Sýrie ujala skupina arabských zemí.  

 

EU rovněž podporovala důležitou tematickou činnost Rady pro lidská práva. Aktivně podpořila 

panelovou diskusi, která byla uspořádaná s cílem zvýšit povědomí o násilí a diskriminaci na základě 

sexuální orientace a genderové identity a která byla úspěšná i přes to, že během ní společně odešli 

zástupci Organizace islámské spolupráce. EU se rovněž konstruktivně angažovala v případě 

rezolucí o násilí páchaném na ženách a jejich diskriminaci. EU nadále obhajovala účast nevládních 

organizací na zasedáních OSN a vystupovala proti odvetným opatřením vůči obráncům lidských 

práv včetně těch, kteří spolupracují s OSN v rámci jejích mechanismů pro lidská práva.  

 

Dále několik členských států EU, ať už samostatně nebo ve spolupráci se třetími zeměmi, úspěšně 

podpořilo tematické iniciativy (jako například v oblasti lidských práv, demokracie a právního státu, 

obchodování s lidmi, svévolného zadržování, práva na vzdělání, svobody projevu a internetu, 

vnitřně vysídlených osob a odmítnutí výkonu vojenské služby z důvodu svědomí).  

EU usilovala také o to, aby se Rada pro lidská práva zaměřila na iniciativy, které skutečně přispívají 

k ochraně a prosazování lidských práv. V tomto směru jednala s partnery ze třetích zemí 

o potenciálně problematických iniciativách (např. o rezoluci Kuby týkající se práva na mír) 

a obhajovala universální platnost a uplatňování lidských práv v kontextu rezoluce o tradičních 

hodnotách, a to i navzdory skutečnosti, že výsledky hlasování byly i nadále nepříznivé.  

EU rovněž rozšířila své činnosti v oblasti veřejné diplomacie a spolupořádala více zasedání, např. 

spolu Brazílií zorganizovala hojně navštívenou doprovodnou akci o obráncích lidských práv žen. 
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V průběhu tří výše uvedených zasedání se EU podařilo zachovat jednotu, s výjimkou nejednotného 

hlasování o izraelských osadách a o ruských pozměňovacích návrzích k rezoluci o Libyi. EU 

nicméně společně i dvoustranně s maximálním úsilím vybízela Izrael, aby poté, co přerušil vztahy 

s Radou pro lidská práva a Úřadem vysoké komisařky OSN pro lidská práva v důsledku vytvoření 

zjišťovací komise zaměřené na izraelské osady na březnovém zasedání, jednání s oběma subjekty 

obnovil. EU se rovněž vyslovila pro univerzálnost všeobecného pravidelného přezkumu a vybízela 

Izrael, aby s tímto mechanismem spolupracoval. 

 

Součástí rozpočtu EU je roční příspěvek do rozpočtu Úřadu vysoké komisařky OSN pro lidská 

práva určený na podporu cílených aktivit tohoto úřadu, přičemž podpora poskytnutá v roce 2012 je 

součástí výjimečného příspěvku ad hoc do rozpočtu úřadu v hodnotě 10 milionů EUR. Tento 

příspěvek ad hoc úřadu umožnil vypořádat s nepředvídaným nárůstem objemu práce v severní 

Africe a Asii a v klíčovém okamžiku zmírnit dopad snížení finančního příspěvku členských států 

OSN. 

36. Posílit regionální mechanismy pro lidská práva  

 

EU v roce 2012 rozvíjela svou činnost na podporu regionálních mechanismů pro lidská práva. 

 

Znovu byl oživen dialog o lidských právech s Africkou unií, a to díky zasedání na vysoké úrovni 

konanému v listopadu, které za AU vedla její nová komisařka pro politické záležitosti Aisha 

Abdullahiová a za EU zvláštní zástupce EU pro lidská práva Stavros Lambrinidis. Byly dohodnuty 

příslušné cíle, pokud jde o posílenou spolupráci zaměřenou na zrušení trestu smrti, provádění 

rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1325 o ženách, míru a bezpečnosti a sdílení vzdělávacích modulů 

pro mírové mise týkajících se rovnosti pohlaví, dětí a lidských práv.  

 

Na základě káhirského prohlášení EU a Ligy arabských států ze dne 13. listopadu 2012 byla 

zahájena spolupráce s Ligou arabských států na poli lidských práv. Na tomto zasedání byl rovněž 

přijat společný pracovní program zahrnující spolupráci v otázkách lidských práv zaměřenou na 

dialog a výměnu zkušeností ohledně provádění mezinárodně platných norem v oblasti lidských 

práv, rozvoj mechanismů pro lidská práva v rámci Ligy arabských států a začleňování problematiky 

lidských práv do jejích činností. 
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Ve svých dvoustranných dialozích se zeměmi Latinské Ameriky Evropská unie znovu zopakovala 

význam nezávislých regionálních mechanismů a potřebu zabezpečit acquis a integritu 

meziamerického systému ochrany lidských práv.  

 

Pokračoval dialog s Organizací islámské spolupráce, a to především v kontextu provádění rezoluce 

Rady pro lidská práva 16/18 a dalších rezolucí přijatých na základě konsensu ohledně boje proti 

náboženské nesnášenlivosti a svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení.  

 

Rozvíjela se konkrétní spolupráce ohledně ratifikace mezinárodních nástrojů v oblasti lidských práv 

s Fórem tichomořských ostrovů prostřednictvím projektu financovaného EIDHR.  

 

EU podporovala a bedlivě sledovala přijetí charty lidských práv Sdružením národů jihovýchodní 

Asie a vyzvala k dodržování mezinárodních norem v oblasti lidských práv.  

 

Uplatňování universálních norem v oblasti lidských práv prostřednictvím regionálních mechanismů 

bylo rovněž výrazně podpořeno v prosinci v Bruselu v rámci 14. fóra EU a nevládních organizací, 

věnovaného úloze regionálních mechanismů a jejich spolupráci s občanskou společností, v jehož 

rámci došlo rovněž k prospěšné výměně zkušeností ohledně této problematiky. Této příležitosti 

využilo mnoho zástupců regionálních mechanismů, kteří se uvedeného fóra zúčastnili. Fórum 

zahájil zvláštní zástupce EU pro lidská práva Stavros Lambrinidis a dále přispěli vysoká komisařka 

OSN pro lidská práva Navi Pillayová, Komisař Rady Evropy pro lidská práva Niels Muiznieks, 

předsedkyně Africké komise pro lidská práva a práva národů Dupe Atokiová, předsedkyně 

podvýboru Evropského parlamentu pro lidská práva Barbara Lochbihlerová, místopředseda 

Mezinárodní federace lidských práv Arnold Tsunga a mnozí zástupci občanské společnosti 

a regionálních mechanismů, jako jsou např. Organizace amerických států, Organizace pro 

bezpečnost a spolupráci v Evropě, Sdružení národů jihovýchodní Asie, Liga arabských států 

a Organizace islámské spolupráce. 
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Rada Evropy  

 

Spolupráce mezi EU a Radou Evropy se v roce 2012 dále prohlubovala. Po vydání memoranda 

o porozumění v roce 2007 udržují obě organizace pravidelné politické i pracovní kontakty, přičemž 

základem jejich vztahů je spolupráce v oblasti lidských práv, právního státu a demokratizace. 

 

Lisabonská smlouva s cílem podpořit ochranu základních práv v EU pověřila Evropskou unii, aby 

přistoupila k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv. Návrh dohody na úrovni odborníků z roku 

2011 byl v rámci EU dále projednán Pracovní skupinou pro základní práva, neboť některé citlivé 

aspekty přistoupení musejí zohledňovat specifičnost institucionální struktury EU. Jednání 

pokračovala v červnu roku 2012 na základě změn předložených EU. 

Předseda Komise, vysoká představitelka místopředsedkyně a příslušní komisaři pravidelně jednali 

s vyššími úředníky Rady Evropy včetně generálního tajemníka a Komisaře pro lidská práva. EU 

zejména ocenila práci expertních orgánů Rady Evropy na poli monitorování a poskytování 

poradenství členským států Rady Evropy, pokud jde o normy v oblasti lidských práv. 

Stejně jako každý rok EU i v roce 2012 pořádala každoroční konzultace s Radou Evropy o souboru 

opatření týkajícím se rozšíření. V listopadu roku 2012 pak EU dále konzultovala Radu Evropy a její 

monitorovací orgány v rámci přípravy výročních zpráv o pokroku týkajících se evropské politiky 

sousedství. EU pokračovala v dobré spolupráci s Komisařem Rady Evropy pro lidská práva 

a navázala přímé a pravidelné kontakty s nově jmenovaným zvláštním zástupce EU pro lidská 

práva.  
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EU zůstává jedním z hlavních přispěvatelů k činnosti Rady Evropy prostřednictvím financování 

společných programů a činností. EU a Rada Evropy provádějí stále více společných programů 

v oblasti právního státu, demokracie a lidských práv a v roce 2012 dosáhly částky 101 miliónů EUR 

(spolufinancováno ze strany EU v průměru z 89 %). V návaznosti na slibné výsledky nástroje Rady 

Evropy pro Východní partnerství Evropská Unie v roce 2012 zahájila společný program EU a Rady 

Evropy nazvaný Program posilování demokratické reformy v jižním Středomoří“ (4,8 milionů EUR 

za 30 měsíců) na podporu pokroku v oblasti lidských práv, právního státu a demokratizace v zemích 

jižního Středomoří, a to v duchu přepracované evropské politiky sousedství EU. Podobný přístup 

větší spolupráce byl uplatňován se zeměmi Střední Asie na podporu pokroku směrem k pluralitní 

demokracii a řádné správě věcí veřejných. V rámci Iniciativy EU v oblasti právního státu v zemích 

Střední Asie jsou připravována opatření navazující na společný regionální program Benátské 

komise s cílem rozvíjet právní předpisy a postupy v oblasti soudnictví. V přezkumu strategie EU 

pro Střední Asii je uvedena konkrétní zmínka o politice sousedství Rady Evropy, která poskytuje 

významnou podporu bezpečnosti a stabilitě v tomto regionu.  

 

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE)  

 

EU i v roce 2012 patřila mezi hlavní podporovatele činnosti OBSE a hlavní přispěvatele k činnosti 

této organizace. EU s více než polovinou členských států OBSE, jejichž počet se v roce 2012 zvýšil 

přistoupením Mongolska coby 57. zúčastněného státu, nadále podporovala úsilí této organizace 

o zvyšování bezpečnosti prostřednictvím všech tří rozměrů její činnosti: 

• politicko-vojenského; 

• hospodářského a environmentálního;  

• a lidského rozměru. 
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Pokud jde o lidský rozměr, rok 2012 za úřadujícího předsednictví Irska přinesl smíšené výsledky. 

Již druhý rok v řadě se i přes značné úsilí úřadujícího předsednictví a Evropské unie nepodařilo na 

zasedání Rady ministrů v prosinci roku 2012 v Dublinu dosáhnout konsensu ohledně přijetí 

ministerských rozhodnutí týkajících se problematiky lidského rozměru, a to zejména z důvodu 

nesouhlasu některých zúčastněných států s potvrzením stávajících závazků či posílením činnosti 

OBSE v oblasti svobody sdělovacích prostředků a svobody sdružování a shromažďování. Přesto, že 

nebylo dosaženo dostatečného pokroku, bude EU na fórech v rámci OBSE nadále prosazovat 

svobodu projevu a svobodu sdělovacích prostředků, a to online i offline, a zasazovat se o větší 

bezpečnost novinářů a posilovat svobodu shromažďování a sdružování. 

 

Vzhledem k rozdílným postojům zúčastněných států nebylo možné dokončit přezkum akcí v oblasti 

lidského rozměru zaměřených na zlepšení jejich přípravy a následných opatření, k němuž dalo 

podnět švýcarské předsednictví výboru pro lidský rozměr a v němž pokračovalo úřadující 

předsednictví OBSE za výrazné podpory ze strany Evropské unie. EU se nicméně domnívá, že 

současný způsob přezkumu provádění závazků OBSE je uspokojivý za předpokladu, že existuje 

politická vůle: skutečným problémem není jeho formát.  

 

EU nadále využívala týdenních zasedáních Stálé rady OBSE i měsíčních zasedáních výborů OBSE 

pro lidský rozměr k tomu, aby byly přezkoumávány závazky 57 zúčastněných států OBSE v oblasti 

lidských práv a iniciována otevřená a přímá jednání o jejich provádění. Na těchto fórech byly 

zdůrazněny četné obavy EU týkající se lidských práv a základních svobod, mimo jiné ohledně 

bezpečnosti novinářů, práv LGBTI osob či občanské společnosti obecně.  
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V květnu se EU rovněž zúčastnila semináře OBSE v oblasti lidského rozměru na téma rámec 

právního státu pro boj proti obchodování s lidmi (Varšava, 14. až 16. května) a tří doplňkových 

zasedání v oblasti lidského rozměru o boji proti rasismu, nesnášenlivosti a diskriminaci ve 

společnosti prostřednictvím sportu (Vídeň, 19. a 20. dubna), o volbách (Vídeň, 12. července) 

a o svobodě shromažďování a sdružování (Vídeň, 8. a 9. listopadu), jakož i konference úřadujícího 

předsednictví o svobodě internetu (Dublin, 18. a 19. června). Kromě toho delegace EU ve Vídni 

a Agentura Evropské unie pro základní práva zorganizovaly symposium na téma zlepšení situace 

Romů a Sintiů v EU. Tato činnost umožnila Evropské unii podporovat a formulovat témata, která 

tvoří priority EU v rámci OBSE, jako jsou například svoboda sdělovacích prostředků, včetně 

internetu, svoboda shromažďování a sdružování a všechny formy tolerance a nediskriminace.  

 

V květnu roku 2012 EU přispěla k nalezení dohody o úloze OBSE při pomoci během srbských 

voleb v Kosovu.  

 

Každoroční zasedání o provádění závazků v oblasti lidského rozměru se konalo ve Varšavě ve 

dnech 24. září až 6. října. Zvláštní zástupce EU pro lidská práva Stavros Lambrinidis na 

zahajovacím zasedání přednesl prohlášení EU a vedl konzultace se svými protějšky a organizacemi 

občanské společnosti, jejichž účasti dodala tomuto zasedání týkajícímu se lidského rozměru 

jedinečný charakter. EU se aktivně účastnila pracovních jednání, která umožnila zúčastněným 

státům a zástupcům občanské společnosti přezkoumat jejich závazky týkající se lidského rozměru 

a formulovat příslušná doporučení. ESVČ při této příležitosti rovněž úspěšně s několika členskými 

státy spolupořádala doprovodnou akci na téma boje proti trestným činům z nenávisti namířeným 

proti LGBTI osobám. 

 

Evropská unie i nadále úzce spolupracovala se strukturami OBSE prostřednictvím delegace EU ve 

Vídni a specificky zaměřených výměn názorů na úrovni ústředí, a to zejména ohledně otázek 

týkajících se sledování voleb s Úřadem pro demokratické instituce a lidská práva, sekretariátem 

OBSE i se zástupcem pro svobodu sdělovacích prostředků. 
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PŘÍNOS EVROPSKÉHO PARLAMENTU K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ EU O LIDSKÝCH PRÁVECH 
A DEMOKRACII VE SVĚTĚ ZA ROK 2012 
 

Evropský parlament je i nadále odhodlán usilovat o pokrok v oblasti lidských práv 

a demokratických zásad. Porušování lidských práv bylo v průběhu roku 2012 vícekrát projednáváno 

na plenárních zasedáních a zaměřila se na ně rozličná parlamentní usnesení. Lidská práva jsou 

rovněž nedílnou součástí práce předsedy Evropského parlamentu, který v průběhu roku na 

významné otázky upozorňoval ve veřejných prohlášeních a na zasedáních na vysoké úrovni. Na 

úrovni výborů Evropského parlamentu se problematikou související s lidskými právy ve světě 

specificky zabývá podvýbor pro lidská práva (DROI), který je součástí Výboru pro zahraniční věci. 

Podvýbor udržuje úzké pracovní vztahy s Evropskou službou pro vnější činnost (ESVČ), dalšími 

orgány EU a nevládními organizacemi působícími v oblasti lidských práv. Podvýbor pro lidská 

práva vedl v roce 2012 první formální výměny názorů s nově jmenovaným zvláštním zástupcem EU 

pro lidská práva, ze kterých budou vycházet pravidelné konzultace o politice EU v oblasti lidských 

práv. Podvýbor pro lidská práva také prostřednictvím neveřejných informačních a hodnotících 

zasedání sleduje dialogy a konzultace o lidských právech, které ESVČ vede se třetími zeměmi. 

Podvýbor pro lidská práva mohl díky větším procesním pravomocem v roce 2012 vypracovat více 

parlamentních zpráv, včetně výroční zprávy o lidských právech, jakož i zpráv o jiných významných 

otázkách, jako je strategie EU v oblasti lidských práv a dopad hospodářské krize na lidská práva. 

V průběhu roku podvýbor pro lidská práva na svých slyšeních, často pořádaných společně nebo ve 

spolupráci s jinými příslušnými výbory či meziparlamentními delegacemi, přivítal několik 

zvláštních zpravodajů OSN pro lidská práva, jakož i přední obránce lidských práv.  
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Evropský parlament usiluje také o začlenění problematiky lidských práv do své činnosti v souladu 

se smlouvami, v nichž jsou všeobecná lidská práva a demokracie prohlášeny za základní hodnoty 

Unie a za stěžejní zásady a cíle vnější činnosti Unie. Tento úkol prvořadé důležitosti má mnoho 

dimenzí. Ve Výboru pro zahraniční věci (AFET) se o otázkách lidských práv diskutuje při 

jednáních o parlamentních zprávách týkajících se zahraniční politiky EU či o různých druzích 

mezinárodních dohod, jejichž součástí jsou doložky o lidských právech. Obchodními dohodami 

včetně doložek o lidských právech se zabývá Výbor pro mezinárodní obchod (INTA). Hledisky 

vnějších vztahů EU, které se týkají lidských práv, se v rámci svých pravomocí zabývají rovněž 

Výbor pro rozvoj (DEVE) a Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví (FEMM). Předseda Výboru pro 

zahraniční věci a předsedkyně Výboru pro rozvoj společně předsedají Skupině pro podporu 

demokracie a koordinaci voleb (DEG), která rozšířila svůj mandát ze sledování průběhu voleb 

rovněž na sledování povolebního vývoje a činnost na podporu demokracie obecně. Hlavním 

aktérem v oblasti základních práv v rámci Evropské unie je Výbor pro občanské svobody, 

spravedlnost a vnitřní věci (LIBE), který nese významnou odpovědnost týkající se vnějších aspektů 

vnitřních politik EU, například pokud jde o migrační a azylové politiky. Ústavními a právními 

otázkami se zabývají Výbor pro ústavní záležitosti (AFCO) a Výbor pro právní záležitosti (JURI); 

mezi tyto otázky patří i přistoupení EU k Evropské úmluvě o lidských právech, což bude mít také 

důsledky pro vnější vztahy Evropské unie a dopad na ně. Samotné meziparlamentní delegace 

Evropského parlamentu pravidelně nastolují otázky lidských práv při rozhovorech s partnery. 

 

Mezi jednotlivými politickými otázkami, na které se Evropský parlament v roce 2012 zaměřil, lze 

konkrétně vymezit tato klíčová témata: 
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Politika EU v oblasti lidských práv 
 

Evropský parlament uznal a uvítal skutečnost, že rok 2012 znamenal novou kapitolu politiky EU 

v oblasti lidských práv, neboť byly přijaty strategický rámec a akční plán EU pro lidská práva 

a demokracii. Přezkum byl proveden na základě společného sdělení Evropské komise a vysoké 

představitelky z prosince roku 2011 nazvaného Lidská práva a demokracie jako priority vnější 

činnosti EU – na cestě k efektivnějšímu přístupu. Evropský parlament sdělení uvítal a rozhodl se 

svůj postoj k přezkumu předložit ve zprávě z vlastního podnětu. 

 

Parlament podpořil myšlenku úplného přezkumu politik EU v oblasti lidských práv a rovněž přístup 

Rady založený na třech pilířích, který spočívá ve zformulování strategického dokumentu, 

vypracování akčního plánu a jmenování zvláštního zástupce EU pro lidská práva. EP již 

v předchozích výročních zprávách dlouhodobě vyzýval k účinnějším, viditelnějším a soudržnějším 

krokům v politice EU v oblasti lidských práv a ke jmenování zvláštního zástupce EU pro lidská 

práva. 

 

Zvláštní zástupce EU pro lidská práva 
 

Výroční zpráva Parlamentu o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2010, přijatá 

v dubnu roku 2012, se již zabývala řadou otázek v souvislosti s přezkumem a zopakovala výzvu ke 

jmenování zvláštního zástupce EU. Poté, co Rada EU pro zahraniční věci přijala v červnu soubor 

opatření v oblasti lidských práv, výroční zpráva Parlamentu o stavu lidských práv a demokracie ve 

světě v roce 2011, přijatá v prosinci roku 2012, zdůraznila, že je potřeba zachovat dynamiku 

prostřednictvím účinného provádění a ambiciózních kroků, a doporučila mimo jiné jmenovat 

zvláštního zástupce EU pro Tibet, provést v polovině období hodnocení nového souboru opatření 

v oblasti lidských práv, zejména hodnocení akčního plánu, a zdůraznila rovněž, že v rámci 

provádění tohoto souboru opatření je třeba vést s Parlamentem rozsáhlé konzultace a pravidelně jej 

informovat a že je nutno do něj zapojit občanskou společnost. 
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Evropský parlament (EP) s cílem prezentovat své názory na tuto otázku přijal dne 13. června 2012 

doporučení Radě ohledně zvláštního zástupce EU, v němž se vyslovil pro silný, nezávislý 

a flexibilní mandát a zdůraznil, že mandát by měl být plně v souladu se zásadami univerzálnosti 

a nedělitelnosti lidských práv a základních svobod. 

 

Přestože postoj Parlamentu se s návrhy Rady v zásadě shoduje, EP rovněž doporučil řadu prvků 

mandátu, které se liší od původního návrhu mandátu předloženého Radou. Některé z těchto prvků 

byly zohledněny v konečném mandátu přijatém Radou pro zahraniční věci. Konkrétně EP navrhl 

dvouletý mandát a požadoval odpovídající finanční a lidské zdroje, aby byla zajištěna účinnost 

práce zvláštního zástupce EU. V doporučení byla rovněž zohledněna značná snaha EP o posílení 

odpovědnosti politik EU v této oblasti. Parlament zdůraznil, že chce v procesu jmenování a dohledu 

nad mandátem hrát během celého svého funkčního období přiměřenou úlohu, a vyzval zvláštního 

zástupce EU, aby po svém jmenování přistoupil k výměně názorů. K té došlo dne 3. září 2012, kdy 

se zvláštní zástupce ujal své funkce, což mu poskytlo příležitost veřejně představit svou vizi 

a priority svého funkčního období. EP v doporučení rovněž trval na tom, že zvláštní zástupce EU 

pro lidská práva by měl příslušnému výboru Evropského parlamentu pravidelně podávat zprávy 

o situaci v oblasti lidských práv ve světě a o stavu provádění mandátu. 
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Přezkum strategie EU v oblasti lidských práv 
 

Ve snaze poskytnout vlastní příspěvek k procesu přezkumu přijal Evropský parlament zprávu 

z vlastního podnětu týkající se této otázky. EP usiloval o důkladný a systematický přezkum s cílem 

dosáhnout komplexní strategie politik EU v oblasti lidských práv, jak vyplývá ze zvoleného názvu.  

 

EP během procesu přezkumu kladl důraz na společnou a nerozdílnou odpovědnost všech orgánů 

a členských států EU za ochranu a podporu lidských práv po celém světě a zdůraznil, že chce být do 

pozměněného rámce politiky a do dohledu nad jeho prováděním úzce zapojen. Na tomto základě 

podpořil myšlenku společného meziinstitucionálního prohlášení o lidských právech, v němž by se 

všechny orgány zavázaly ke společným základním zásadám a cílům. To se bohužel nepodařilo. 

 

Byla vytvořena neformální kontaktní skupina, aby diskutovala o probíhající práci na přezkumu 

a vypracování strategického rámce a akčního plánu. Tato skupina se ukázala jako užitečné fórum 

a pokračovala v práci i po přijetí souboru opatření v oblasti lidských práv v červnu, přičemž byla 

pověřena tím, aby navázala na akční plán, jak je uvedeno ve zprávě EP. 

 

Parlament zvláště zdůraznil, že je zapotřebí zvýšit soudržnost a ucelenost v rámci všech politik 

v oblasti vnější činnosti EU a rovněž ve vztahu k ostatním politikám. Evropský parlament vyzval 

EU, aby přešla od slov k činům a urychleně a transparentně provedla učiněné závazky, a zdůraznil, 

že strategický rámec a akční plán představují minimální, nikoliv maximální požadavky na politiku 

EU v oblasti lidských práv. Rovněž vyzval Komisi a Evropskou službu pro vnější činnost, aby 

dodržely svůj slib a v průběhu celého procesu rozvojové spolupráce uplatňovaly přístup založený na 

lidských právech. 
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Zpráva Evropského parlamentu se též zabývala otázkou mezinárodních dohod a doložek o lidských 

právech a obsahovala výzvu, aby před jednáním o jakýchkoliv dvoustranných či vícestranných 

dohodách se třetími zeměmi bylo provedeno posouzení dopadu na lidská práva. EP rovněž vyzval 

k lepšímu referenčnímu srovnávání a posuzování politiky EU v oblasti lidských práv. 

 

Parlament kromě závazků učiněných na základě nového strategického rámce a akčního plánu 

naléhavě vyzval Komisi, aby navrhla právní předpisy vyžadující od společností z EU, aby zajistily, 

že jejich nákupy nebudou podporovat osoby, které vyvolávají konflikty a závažným způsobem 

porušují lidská práva, a to tak, že své řetězce zajišťující dodávky nerostných surovin podrobí 

kontrolám a auditům. Parlament rovněž Komisi vyzval, aby vytvořila a zveřejnila seznam 

společností EU, jež se při obchodování s autoritářskými režimy přímo podílely na porušování 

lidských práv.  

 

Vědom si svých povinností a potenciálu Parlament požádal o to, aby byl řádně zapojen do 

prováděcí fáze akčního plánu, a vyzval k systematičtějším návazným opatřením a užší spolupráci 

s orgány EU, jakož i s vnitrostátními parlamenty členských států.  

 

Zdůraznil potřebu zlepšit model plenárních rozprav o případech porušování lidských práv, 

demokracie a zásad právního státu s cílem umožnit častější diskuse se širší účastí poslanců, 

konzultace se zástupci občanské společnosti během vypracovávání návrhů a důraznější odezvu na 

porušování lidských práv a další nepředvídané události v místních podmínkách. Parlament dále 

vyzdvihl potřebu lepších kroků v návaznosti na rozpravy a usnesení o otázkách v oblasti lidských 

práv. Uznal, že lidská práva musí být lépe začleněna do jeho vlastní činnosti, včetně systematického 

přístupu stálých delegací Evropského parlamentu. Ve zprávě byla rovněž zdůrazněna nutnost 

lepšího využívání potenciálu sítě nositelů Sacharovovy ceny a bylo v ní doporučeno uspořádat 

každoroční akci týkající se obránců lidských práv. 
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Zpráva o politické soudržnosti v zájmu rozvoje vypracovaná Výborem pro rozvoj a přijatá v říjnu 

roku 2012 rovněž obsahovala několik důležitých politických doporučeními ohledně politiky EU 

v oblasti lidských práv, zejména pokud jde o její propojení s rozvojovou politikou EU. Jakákoliv 

diskuse o politické soudržnosti v zájmu rozvoje musí podle této zprávy zohledňovat vzájemnou 

závislost rozvoje, demokracie, lidských práv, řádné správy věcí veřejných a bezpečnosti. Parlament 

upozorňuje na to, že celkový rámec řádné správy věcí veřejných a dodržování lidských práv má 

urychlující vliv na rozvoj v partnerských zemích, zároveň však varuje, že význam závazků EU 

v oblasti demokracie a lidských práv a jejích politik podmíněnosti „lze zajistit pouze tehdy, pokud 

žádná jiná politická oblast nebo spolupráce s partnerskými zeměmi nebude v rozporu s iniciativami 

na posílení lidských práv, lidské bezpečnosti a demokracie v partnerských zemích“. Evropský 

parlament rovněž zdůrazňuje význam prosazování lidských práv žen v občanské, politické, sociální, 

hospodářské a kulturní sféře, jakož i ve vnitrostátních právních předpisech. Pokud jde 

o konkrétnější oblasti politiky, Parlament podporuje přístup k politice EU v oblasti migrace 

zaměřený na migranta a založený na lidských právech a vyzývá k tomu, aby povinnosti v oblasti 

lidských práv byly zahrnuty do všech dohod o partnerství v oblasti rybolovu.  
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Podpora demokracie 
 

Evropský parlament je jakožto jediný přímo volený orgán EU jednoznačně odhodlán rozvíjet 

politiky EU na podporu demokracie ve světě, jak již bylo uvedeno ve zprávě a usnesení o vnějších 

politikách EU ve prospěch demokratizace z července roku 2011. 

V březnu roku 2012 Evropský parlament přijal doporučení o způsobu a podmínkách založení 

Evropské nadace pro demokracii (EED), ve kterém iniciativu podpořil, avšak za předpokladu, že 

nebude zdvojovat stávající nástroje či fungovat na jejich úkor. Na základě tohoto doporučení se 

Parlament zastoupený zpravodajem zodpovědným za uvedené doporučení účastnil jednání 

o stanovách EED a jejím zřízení. Ve správní radě Evropské nadace pro demokracii zasedá devět 

poslanců Evropského parlamentu. Předsedou správní rady byl v listopadu zvolen předseda Výboru 

pro zahraniční věci a výkonnému výboru rovněž předsedá zástupce Parlamentu. 

V roce 2012 byly předloženy návrhy nových nástrojů financování vnější činnosti na období 2014 až 

2020, včetně návrhu na nový evropský nástroj pro demokracii a lidská práva (EIDHR). Výbor pro 

zahraniční věci v červenci potvrdil vyjednávací postoj a pověřil zpravodaje zahájením jednání, která 

začala v listopadu roku 2012 a na konci roku stále probíhala. 
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Vytvoření Skupiny pro podporu demokracie a koordinaci voleb (DEG) 
 

Skupina Evropského parlamentu pro koordinaci voleb v této souvislosti v květnu roku 2012 

rozšířila svůj mandát ze sledování průběhu voleb rovněž na návazná opatření po volbách a činnost 

na podporu demokracie obecně, čímž se z ní stala Skupina pro podporu demokracie a koordinaci 

voleb (DEG)1. Složení této skupiny bylo rovněž aktualizováno a nyní zahrnuje jakožto stálé členy 

ex officio i místopředsedu odpovědného za lidská práva a demokracii a síť nositelů Sacharovovy 

ceny a předsedu podvýboru pro lidská práva.  

 

Skupina pro podporu demokracie a koordinaci voleb tedy poskytuje politické pokyny a dohled 

v oblasti: 

• monitorování voleb a soustavných návazných opatření; 

• podpory parlamentní demokracie, včetně odborné přípravy zaměstnanců a poslanců 

parlamentů vznikajících demokratických režimů, a to přednostně ze zemí v sousedství EU, 

nových forem internetové demokracie (e-democracy), podpory vypracovávání právních 

předpisů a vytváření / řízení programů, jako je Euromedscola; 

• řízení činnosti v souvislosti se sítí nositelů Sacharovovy ceny a kroků v oblasti lidských 

práv; 

• řízení činností, jejichž cílem je podporovat parlamenty zemí západního Balkánu, včetně 

odborné přípravy.  

                                                 
1 Konference o rozhodnutí předsedy ze dne 16. května 2012. 
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Činnost Evropského parlamentu v roce 2012 v oblasti sledování průběhu voleb 
 

EP byl v roce 2012 i nadále plně zapojen do volební pozorovatelské činnosti. Vyslal sedm delegací 

na sledování průběhu voleb v různých zemích na třech světadílech (do Senegalu, Arménie, 

Alžírska, na Východní Timor, do Gruzie, na Ukrajinu, do Sierry Leone, jakož i na druhé kolo voleb 

v Senegalu a přípravnou misi na Ukrajinu). Primárním cílem bylo posoudit, zda byly volební 

postupy uplatňovány v souladu s vnitrostátními právními předpisy pořádající země a jejími 

mezinárodními závazky v oblasti demokratických voleb. Delegace Evropského parlamentu byly 

začleněny do volebních pozorovatelských misí EU nebo společných mezinárodních volebních 

pozorovatelských misí realizovaných Úřadem OBSE pro demokratické instituce a lidská práva, 

který je odpovědný za dlouhodobé mise. 

 
Skupina pro podporu demokracie a koordinaci voleb si vyžádala vypracování dvou studií: první 

s názvem Směrem k podpoře EU pro pokojné předání moci po volbách byla předložena na zasedání 

DEG dne 6. listopadu. Studie byla vzhledem ke svému úspěchu prezentována též na zasedání 

konaném v listopadu roku 2012 ve Washingtonu, které se zabývalo kontrolou uplatňování 

prohlášení o zásadách. Druhá studie nazvaná Posílení návazných opatření na doporučení volebních 

pozorovatelských misí analyzuje stávající postupy pro vypracovávání, provádění a návaznou 

kontrolu doporučení volebních pozorovatelských misí a mohla by sloužit jako základ pro 

zdokonalení metodiky používané k vymezení a zacílení doporučení volebních pozorovatelských 

misí EU, aby se zajistilo, že trvale přispějí k podpoře demokracie. 
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DEG kromě toho uspořádala dne 20. června 2012 zasedání EP o doporučeních volebních 

pozorovatelských misí nazvané Od vypracování k provádění. Na základě závěrů přijatých na tomto 

zasedání učinila důležité rozhodnutí potvrdit doporučení volebních pozorovatelských misí jako 

součást plánu pro demokracii v dané zemi a pověřit hlavního pozorovatele, který by mohl být 

považován za jakéhosi zvláštního zástupce, aby s podporou stálých orgánů Evropského parlamentu 

zajišťoval opatření navazující na tato doporučení. 

 

DEG zároveň pokračovala v prohlubování spolupráce s dalšími institucemi, které jsou zapojeny do 

sledování průběhu voleb a které při svých misích spolupracují s Evropským parlamentem. 

 

Úřad Evropského parlamentu pro podporu parlamentní demokracie 

 

Základem všech demokratických systémů zajišťujících dodržování lidských práv jsou silné 

parlamenty. Součástí nového Ředitelství pro podporu demokracie zřízeného v rámci sekretariátu EP 

se v roce 2012 stal rovněž Úřad pro podporu parlamentní demokracie (OPPD). Hlavním zaměřením 

OPPD zůstává posilování parlamentních institucí a poskytování podpory zvoleným zákonodárcům 

a zaměstnancům parlamentu v nových a vznikajících demokratických režimech. Tohoto cíle je 

dosahováno především organizováním studijních návštěv a školení, jakož i poskytováním 

vzájemného poradenství a výměnou osvědčených postupů pro vnitrostátní či nadnárodní parlamenty 

a smíšená parlamentní shromáždění. OPPD tak v roce 2012 uspořádala různé akce zaměřené na 

budování kapacit pro Panafrický parlament, smíšené parlamentní shromáždění Euronest, 

parlamenty Tanzánie, Jižní Afriky, Tuniska, Lybie, Keni, Ugandy, Jižního Súdánu, Pákistánu, 

Indie, Afghánistánu a Arménie a parlament Hospodářského společenství států západní Afriky 

(ECOWAS). Delší několikatýdenní programy byly uspořádány pro stipendisty ze zemí Východního 

partnerství, z Latinské Ameriky a Tuniska zapojené do programu Demokracie.  
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Činnost OPPD se čím dál více zaměřuje na jižní sousedství EU. Vyvinula se užší spolupráce 

s delegacemi EU na místní úrovni a poslanci EP jsou nyní ve větší míře přímo zapojeni do 

podpůrné činnosti. Byl navržen program pomoci pro tuniský parlament, který kombinuje 

dvoustranné kroky s účastí na projektu pomoci parlamentům organizovaném Rozvojovým 

programem OSN (UNDP). Program byl vypracován v úzké spolupráci s delegací EU v Tunisku 

a s UNDP a bylo to poprvé, kdy se Evropský parlament přímo účastnil komplexního projektu 

UNDP. V řídícím výboru projektu zasedá i jeden poslanec Evropského parlamentu. Program 

zahájily studijní návštěvy zákonodárců, zaměstnanců a aktivistů z politických stran. Činnosti 

spolupráce v regionu jsou rovněž zaměřeny na Libyi, Maroko, Libanon, Jordánsko, Alžírsko 

a zákonodárkyně.  

 

 

Mezinárodní dohody, obchodní preference a lidská práva 
 

Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost vzrostly pravomoci EP, pokud jde o problematiku 

mezinárodních dohod EU včetně udělování souhlasu s uzavíráním dohod se třetími zeměmi. Výbor 

pro zahraniční věci i Výbor pro mezinárodní obchod hrají důležitou úlohu při uzavírání dohod 

v rámci svých příslušných pravomocí.  
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Při uzavírání dohody o partnerství a spolupráci s Turkmenistánem Parlament souhlas nevydal 

v důsledku obav ohledně lidských práv. EP požádal o souhlas se zavedením komplexního 

mechanismu mezi Parlamentem a ESVČ, který nakonec obdržel, s cílem umožnit komplexní 

a pravidelné poskytování informací o provádění dohody o partnerství a spolupráci, zejména jejích 

cílů a článku 2, včetně srovnávání výsledků kroků, které podnikly EU a Turkmenistán ohledně 

vývoje v oblasti lidských práv, demokracie a právního státu v této zemi. 

 

Lidská práva byla významným tématem i v řadě diskusí v Evropském parlamentu zaměřených na 

otázky obchodu, zejména pokud jde o několik mezinárodních obchodních dohod. Na podnět 

Evropského parlamentu byl do dokumentů, které sloužily jako podklad pro uzavření dohody 

o volném obchodu s Kolumbií a Peru, poprvé zařazen i transparentní a závazný plán zlepšení 

dodržování lidských práv, práv pracovníků a environmentálních norem. Na tento krok se dále 

úspěšně navázalo tím, že se trvalo na posílených požadavcích na monitorování a podávání zpráv, 

zejména pokud jde o kapitoly týkající se udržitelnosti, v doprovodných nařízeních o dvoustranných 

ochranných opatřeních k oběma dohodám s Latinskou Amerikou (Kolumbie a Peru, jakož i se 

Střední Amerikou), k nimž dal Evropský parlament souhlas. 
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Otázky dětské práce a nucené práce měly zásadní místo i v diskusi o tom, zda schválit Mezinárodní 

dohodu o kakau z roku 2010 či protokol o textilu k dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU 

a Uzbekistánem, k němuž EP nevydal souhlas z důvodu obav ohledně využívání dětské práce při 

sklizních bavlny. Evropský parlament též poprvé působil jako spolutvůrce nového nařízení 

o systému všeobecných celních preferencí (GSP). Rozvojové země platí v rámci systému 

všeobecných preferencí nižší clo na veškeré zboží prodané do EU či na jeho část, což přispívá 

k růstu jejich ekonomik. Systém GSP+ poskytuje další výhody zemím, které účinně uplatňují 27 

důležitých úmluv v oblasti pracovních, lidských, environmentálních práv a pravidel v oblasti řádné 

správy věcí veřejných. Evropský parlament podpořil přístup spočívající v cílenějším systému 

všeobecných celních preferencí, avšak s významnější úlohou GSP+: zúčastnit se nyní bude moci 

větší počet zemí a budou k tomu mít více pobídek, neboť některá omezení preferencí byla zrušena.  

 

 

Arabské jaro a lidská práva 
 

Evropský parlament i nadále pozorně sledoval situaci v oblasti lidských práv při procesu 

transformace v arabském světě. Podvýbor pro lidská práva uspořádal v dubnu roku 2012 významné 

slyšení o spravedlnosti v zemích arabského jara. Tématem diskuse na několika dalších zasedáních 

podvýboru pro lidská práva byla situace v oblasti lidských práv v regionu Blízkého východu 

a severní Afriky, a zejména vážné obavy ohledně lidských práv v syrském konfliktu.  
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V říjnu roku 2012 se na společném zasedání Výboru pro zahraniční věci a podvýboru pro lidská 

práva sešli nositelé Sacharovovy ceny Asmaa Mahfouzová z Egypta, Ahmad as-Sanúsí z Lybie 

a Ali Ferzat ze Sýrie, aby diskutovali o situaci a základních prvcích demokracie v Egyptě, Lybii 

a Sýrii. Předseda Martin Schulz upozorňoval ve svých prohlášeních v roce 2012 na znepokojení 

ohledně lidských práv v tomto regionu. Pokud jde o Egypt, zdůraznil, že klíčovými předpoklady pro 

úspěšný přechod k demokracii jsou činnost organizací občanské společnosti a svoboda vyjadřování. 

Předseda Parlamentu v několika prohlášeních k situaci v Sýrii zdůraznil závažnost situace a význam 

odpovědnosti za porušování lidských práv.  

 

Delegace podvýboru pro lidská práva se během návštěvy Jemenu setkala s vězni odsouzenými 
k trestu smrti 
 

Při návštěvě delegace podvýboru pro lidská práva v Jemenu v květnu roku 2012 se tři poslanci 

Evropského parlamentu během dvou dnů setkali s celou řadou aktérů, včetně zástupců jemenské 

vlády a parlamentu, politických stran, občanské společnosti a mládežnických skupin. Delegace na 

těchto setkáních upozornily na otázky, jako je odpovědnost za porušování lidských práv při 

povstání v roce 2011, trest smrti, práva žen a sňatky dětí. Delegace rovněž jednala s ministrem pro 

lidská práva a ministrem pro právní záležitosti, jakož i se zvláštním poradcem generálního 

tajemníka OSN pro Jemen Džamalem Benomarem o zákonu o národním usmíření a přechodném 

soudnictví, který se v té době připravoval. Delegace podvýboru pro lidská práva vyjádřila podporu 

snahám EU o zajištění inkluzivity procesu národního dialogu. V tiskovém prohlášení delegace 

zdůraznila, že přechodné soudnictví musí zahrnovat rovněž opatření nezbytná k dosažení pravdy 

a skutečného usmíření, jakož i odpovídající odškodnění obětí. 



 
9431/13  zs/ZS/mb 160 
PŘÍLOHA DG C   CS 

Poslanci EP navštívili ústřední věznici v San'á, kde se setkali s vězni, kteří byly k smrti odsouzeni 

jako mladiství. Po této návštěvě se delegace setkala s předsedou Nejvyšší soudní rady, s nímž mohli 

poslanci tuto otázku dále projednat. Tvrzení, že v Jemenu nebyli žádní mladiství popraveni, bylo 

později na setkání s nevládními organizacemi působícími v oblasti lidských práv vyvráceno.  

 

Delegace podvýboru pro lidská práva navštívila uprchlický tábor u hranic se Sýrií 
 

V rámci návštěvy podvýboru pro lidská práva v Turecku v prosinci roku 2012 navštívila delegace 

EP uprchlický tábor v provincii Kilis u hranic se Sýrií. Návštěva byla vhodně načasována vzhledem 

k rychle se vyvíjející situaci uprchlíků na obou stranách hranice a k úsilí EU o zvýšení humanitární 

pomoci. Oba poslanci EP z této delegace diskutovali o situaci syrských uprchlíků s lidmi v táboře 

v Kilis, jakož i s představiteli syrských občanů žijících mimo zřízené tábory. Díky těmto diskusím 

a rozhovorům s tureckými představiteli získala delegace jedinečnou představu o situaci uprchlíků 

a problémy pro turecké a mezinárodní společenství.  
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Delegace podvýboru pro lidská práva na návštěvě Bahrajnu 
 

Po několika parlamentních usneseních o Bahrajnu v roce 2011 pokračoval podvýbor pro lidská 

práva v pozorném sledování situace v oblasti lidských práv v této zemi. Podvýbor si v dubnu roku 

2012 vyslechl svědectví dcery Abdulhádího Chavádži, který se v té době nacházel v kritickém stavu 

v bahrajnském vězení. V prosinci roku 2012 navštívila Bahrajn delegace podvýboru pro lidská 

práva složená ze čtyř poslanců EP. Díky setkání se zástupci širokého spektra zástupců bahrajnské 

společnosti, včetně vládních úředníků, organizací občanské společnosti a obětí porušování lidských 

práv, získala delegace určitou představu o situaci v oblasti lidských práv v této zemi a možnost 

sledovat tamní vývoj od počátku arabského jara.  

 

Poslanci EP měli možnost navštívit věznici Jau, kde se setkali s Abdulhádím Chaváždou, Nabílem 

Radžabem a Ibráhímem Šarífem, kteří jsou všichni mezinárodními organizacemi působícími 

v oblasti lidských práv považováni za vězně svědomí. Tato návštěva umožnila poslancům EP 

zblízka se seznámit s podmínkami, ve kterých žijí tito muži, z nichž dva jsou konkrétně uvedeni 

v předchozích usneseních Evropského parlamentu. Na setkáních s bahrajnskými představiteli, 

včetně ministra spravedlnosti a zákonodárců, upozornila delegace na řadu problematických otázek 

týkajících se lidských práv. Poslanci EP využili této příležitosti konkrétně k tomu, aby projednali 

a podpořili uplatňování doporučení bahrajnské nezávislé vyšetřovací komise a všeobecného 

pravidelného přezkumu OSN týkajícího se této země. 
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Sociální odpovědnost podniků 
 

EP se v roce 2012 aktivně zajímal o problematiku sociální odpovědnosti podniků. Pokud jde 

o sociální odpovědnost podniků z hlediska vnější politiky, podvýbor pro lidská práva vypracoval 

stanovisko ke dvěma zprávám EP z vlastního podnětu přijatým v reakci na sdělení Komise 

o obnovené strategii týkající se sociální odpovědnosti podniků (přijaté na plenárním zasedání 

v únoru roku 2013). S cílem přispět k vypracování těchto usnesení bylo ve Výboru pro rozvoj 

a Výboru pro mezinárodní obchod, jakož i v podvýboru pro lidská práva uspořádáno několik slyšení 

odborníků, na nichž byly projednávány vnější aspekty sociální odpovědnosti podniků.  

 

Součástí doporučení bylo zvýšené, inkluzivnější a transparentnější monitorování zásad sociální 

odpovědnosti podniků v obchodní politice EU s jasnými referenčními ukazateli pro měření zlepšení 

a systém nadnárodní právní spolupráce, který má EU zavést se třetími zeměmi, jež podepsaly 

dvoustranné obchodní dohody, s cílem zajistit, aby oběti porušování zásad sociální odpovědnosti 

podniků měly účinný přístup ke spravedlnosti v zemi, kde k porušení došlo. Parlamentní výbory 

rovněž vyjádřily podporu myšlence, aby byly zavedeny mezinárodních soudních postupy, které by 

v případě potřeby zajistily, že porušení zákona ze strany společností bude potrestáno. Daly Komisi 

za úkol několik kroků, včetně toho, aby při jednání se třetími zeměmi zajistila dostatečnou 

informovanost a budování kapacit na úrovni vlád hostitelských zemí s cílem zabezpečit účinné 

uplatňování práv spojených se sociální odpovědností podniků a aby poskytovala podporu EU 

vládám třetích zemí při uplatňování předpisů v sociální a environmentální oblasti a při provádění 

účinných kontrolních režimů. 
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Důrazný postoj proti diskriminaci 

 

Parlament ve svých usneseních zaujal důrazný postoj proti diskriminaci. Ve výročních zprávách 

Evropského parlamentu o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2010 (přijata v dubnu 

roku 2012) a 2011 (přijata v prosinci roku 2012) je do agendy EU pevně zařazena výzva, aby 

politický dialog o lidských právech vedený mezi EU a třetími zeměmi zahrnoval širší 

a komplexnější definici nedikriminace, mimo jiné na základě náboženského vyznání nebo 

přesvědčení, pohlaví, rasového nebo etnického původu, věku, zdravotního postižení, sexuální 

orientace a genderové identity. 

 

V několika usneseních o naléhavých otázkách vyjádřil Evropský parlament znepokojení ohledně 

diskriminace na základě etnického původu nebo náboženství. V roce 2012 se usnesení Evropského 

parlamentu zabývala pronásledováním muslimů z etnické skupiny Rohingya v Myanmaru/Barmě, 

diskriminací osob náležejících k menšinám v Íránu a diskriminací dívek v Pákistánu. Ve výroční 

zprávě přijaté v prosinci byl kladen důraz na proaktivnější a účinnější opatření realizovaná při boji 

proti diskriminaci na základě kast. V prosinci bylo přijato usnesení o naléhavých otázkách 

specificky věnované tomuto tématu. 
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Ve výroční zprávě Evropský parlament odsuzuje jakoukoli nesnášenlivost, diskriminaci nebo násilí 

na základě náboženského vyznání či přesvědčení, ať se děje kdekoli a komukoli, ať již je zaměřená 

na věřící, odpadlíky či nevěřící. V uvedené zprávě je rovněž vyjádřeno hluboké znepokojení nad 

rostoucím počtem těchto činů v různých zemích, jež jsou páchány na představitelích náboženských 

menšin. V konkrétnější rovině Evropský parlament naléhavě vyzývá zvláštního zástupce EU pro 

lidská práva, Komisi a ESVČ, aby v rámci dialogů o lidských právech se třetími zeměmi věnovali 

pozornost diskriminačnímu a radikálnímu obsahu např. zpráv ve sdělovacích prostředcích 

a překážkám bránícím svobodně se hlásit ke své víře. 

 

V uvedených výročních zprávách byl rovněž vyjádřen postoj Evropského parlamentu k právům 

LGBTI osob. Násilí vůči lesbickým ženám a práva LGBT osob v Africe byly rovněž předmětem 

specifického usnesení o naléhavých otázkách, které bylo přijato v červenci roku 2012. V prosinci 

byli ve výroční zprávě Evropského parlamentu vysoká představitelka EU a zvláštní zástupce pro 

lidská práva vyzváni, aby na tyto znepokojující otázky systematicky upozorňovali, a bylo v ní 

podpořeno vytvoření závazných pokynů EU v této oblasti. 
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Sacharovova cena za svobodu myšlení 

 

Sacharovovou cenou za svobodu myšlení jsou oceňovány výjimečné osobnosti, které v zájmu 

obrany lidských práv a svobody projevu bojují proti nesnášenlivosti, fanatismu a útlaku. Tato cena 

je pojmenována po sovětském fyzikovi a disidentovi Andreji Sacharovovi a od roku 1988 ji 

Evropský parlament každoročně uděluje osobám či organizacím, které významně přispěly k boji za 

lidská práva nebo demokracii. V roce 2013 oslaví Evropský parlament pětadvacáté výročí udílení 

Sacharovovy ceny.  

 

V roce 2012 se nositeli Sacharovovy ceny za svobodu myšlení udělované Evropským parlamentem 

stali dva íránští aktivisté: právnička Nasrín Sotúdeová a filmový režisér Džafar Panáhí. Nasrín 

Sotúdeová je přední íránská právnička činná v oblasti lidských práv, která obhajovala opoziční 

aktivisty, ženy, vězně svědomí a mladistvé odsouzené k trestu smrti. V září roku 2010 byla zatčena 

na základě obvinění z „šíření protistátní propagandy“ a spiknutí s cílem ohrozit státní bezpečnost 

a v současnosti si v teheránské věznici Evín odpykává šestiletý trest odnětí svobody. Čtyřicet devět 

dnů dlouhou hladovku kriticky ohrožující její zdraví ukončila až poté, co íránské orgány zrušili 

zákaz cestování uložený její dvanáctileté dceři.  

 

Mezinárodně uznávaný filmový režisér Džafar Panáhí ve svých dílech často upozorňuje na 

postavení žen, dětí a chudých lidí v Íránu a na jejich těžký úděl. V roce 2010 byl zatčen a následně 

odsouzen k šesti letům odnětí svobody (tento trest nebyl dosud vykonán, ale mohlo by se tak 

kdykoli stát) a byl mu uložen dvacetiletý zákaz točit filmy, opustit Írán a hovořit se sdělovacími 

prostředky. Navzdory těmto skutečnostem dosáhl toho, že v roce 2011 byl jeho film s názvem Toto 

není film tajně vyvezen ze země.  
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Jelikož Džafar Panáhí a Nasrín Sotúdeová nesměli opustit Írán, aby se zúčastnili slavnostního 

předávání Sacharovovy ceny, které mělo proběhnout dne 12. prosince 2012 ve Štrasburku, 

zastoupila je nositelka Nobelovy ceny za mír za rok 2003 doktorka Širín Ebadíová, zakladatel 

Íránského sdružení právníků Karím Lahídží, dcera Džafara Panáhího Solmaz Panáhíová, předseda 

organizace Cinémathèque Française Costa Gavras a generální ředitel organizace Cinémathèque 

Française Serge Toubiana.  

 

„My, zástupci Evropského parlamentu, plně podporujeme volání nositelů naší ceny po spravedlnosti 

a svobodě v Íránu a po dodržování základních práv a svobod. Vzdáváme hold těmto lidem, kteří 

aktivně vystupují v zájmu vytvoření lepšího Íránu“, uvedl při slavnostním předávání Sacharovovy 

ceny předseda Evropského parlamentu Martin Schulz a závěrem své řeči vyzval k okamžitému 

propuštění Nasrín Sotúdeové na svobodu.  

 

Dvěma kandidáty uvedenými na užším seznamu za rok 2012 byli uvězněný běloruský aktivista 

v oblasti lidských práv Ales Bjaljacký a ruská punková skupina Pussy Riot. Dalšími nominovanými 

kandidáty v roce 2012 byly tyto osobnosti: Joseph Francis, zakladatel a ředitel Centra pro právní 

pomoc a urovnávání sporů, které pomáhá obětem pákistánských zákonů proti rouhání, a Victoire 

Ingabireová Umuhozaová, Déogratias Mushayidi a Bernard Ntaganda, tři uvěznění rwandští 

opoziční politici.  

 

Síť nositelů Sacharovovy ceny je iniciativou Evropského parlamentu, jejímž cílem je udržovat 

v zájmu vzájemného prospěchu úzké styky s dřívějšími nositeli této ceny. V říjnu roku 2012 

uspořádal předseda Evropského parlamentu Martin Schulz každoroční debatu v rámci sítě nositelů 

Sacharovovy ceny nazvanou Hlasy pro demokracii: budování občanství, která proběhla za 

přítomnosti tří nositelů uvedené ceny za rok 2011 – Asmay Mahfouzové z Egypta, Ahmada 

as-Sanúsího z Libye a Aliho Ferzata ze Sýrie. Pro Aliho Ferzata to byla první návštěva 

v Evropském parlamentu, neboť v okamžiku, kdy byla předávána Sacharovova cena za rok 2011, se 

dosud zotavoval z útoku, při kterém jej v Damašku surově zbili zastánci režimu. Dostalo se mu 

vřelého přijetí ze strany poslanců Evropského parlamentu, zvláštního zpravodaje EU pro lidská 

práva a zástupců občanské společnosti. 
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Lidská práva v rámci meziparlamentních činností 
 

Evropský parlament také udržuje kontakty s parlamenty po celém světě prostřednictvím 

meziparlamentní spolupráce a smíšených parlamentních shromáždění. Meziparlamentní delegace 

odpovědné za vztahy se třetími zeměmi se na základě pokynů přijatých v roce 2011 zapojují do 

řady činností týkajících se lidských práv. Problematika lidských práv je často nedílnou součástí misí 

do třetích zemí: programy obvykle zahrnují setkání s příslušnými národními komisemi pro lidská 

práva a s nevládními organizacemi a organizacemi občanské společnosti, které aktivně působí 

v oblasti lidských práv. Problematika lidských práv je rovněž součástí agendy při oficiálních 

setkáních, která se konají v Bruselu a Štrasburku. 

 

Meziparlamentní setkání mohou být příležitostí k přijetí kroků navazujících na usnesení a zprávy 

Evropského parlamentu. Stalo se tak například v případě jednání Výboru pro parlamentní 

spolupráci s Ázerbájdžánem, která proběhla v červnu roku 2012 v návaznosti na usnesení 

o naléhavých otázkách přijaté v květnu. Dalším příkladem je způsob, jakým byl důrazný postoj 

Evropského parlamentu k trestu smrti zohledněn při setkáních příslušných delegací Evropského 

parlamentu s jejich vysoce postavenými partnery v Singapuru a Japonsku. Podobně byla v rámci 

Smíšeného parlamentního výboru EU-Mexiko v návaznosti na zprávy Evropského parlamentu 

týkající se podpory určené obráncům lidských práv vyjádřena podpora legislativním iniciativám 

v Mexiku, které v roce 2012 vedly k přijetí zákonů o ochraně novinářů a obránců lidských práv. 
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V rámci meziparlamentní návštěvy Pákistánu uskutečněné v červenci roku 2012 byla při jednáních 

s poslanci parlamentu hostitelské země i s tamní vládou nastolena otázka nároku Pákistánu na 

zařazení do systému GSP+, přičemž zvláštní důraz byl kladen na prvek týkající se uplatňování 

podmínky dodržování lidských práv. Delegace Evropského parlamentu zdůraznila, že k tomu, aby 

se systém GSP+ stal reálnou možností, je zapotřebí účinně uplatňovat právní nástroje v oblasti 

lidských práv (úmluvy OSN, včetně Mezinárodního paktu o občanských a politických právech 

a Výboru proti mučení).  

 

Meziparlamentní delegace Evropského parlamentu kladou zvláštní důraz rovněž na nositele 

Sacharovovy ceny. Patrně nejvýznamnějším příkladem je skutečnost, že v roce 2012 měla delegace 

Evropského parlamentu pro jihovýchodní Asii a Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN) 

během své návštěvy Myanmaru/Barmy uskutečněné v únoru roku 2012 možnost setkat se 

s nositelkou Sacharovovy ceny a vedoucí představitelkou opozice Do Aun Schan Su Ťij. 

 

V rámci smíšených parlamentních shromáždění se setkávají poslanci Evropského parlamentu 

s poslanci ze třetích zemí, aby jednali o společných výzvách včetně problematiky lidských práv 

a demokracie. Mezi zavedená smíšená parlamentní shromáždění patří Smíšené parlamentní 

shromáždění AKT-EU, Parlamentní shromáždění Unie pro středomoří, Evropsko-latinskoamerické 

parlamentní shromáždění a Parlamentní shromáždění Euronest.  

 

V dubnu roku 2012 přijalo Parlamentní shromáždění Euronest dvě důležitá usnesení týkající se 

výzev pro budoucnost demokracie a řešení situace Julije Tymošenkové. Výbor Parlamentního 

shromáždění Euronest pro politické záležitosti, lidská práva a demokracii vedl v návaznosti na tato 

usnesení rozsáhlé diskuse o záležitostech, jichž se tato usnesení týkají, včetně demokratizačních 

procesů, voleb, svobody sdělovacích prostředků a úlohy občanské společnosti. 
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Smíšené parlamentní shromáždění AKT-EU přijalo v roce 2012 několik usnesení o různých 

tématech, do nichž byl začleněn lidskoprávní rozměr a která byla v některých případech zaměřena 

na porušování lidských práv v zemích AKT. Uvedené shromáždění upozornilo zejména na 

porušování lidských práv v Libyi, Somálsku, Mali a ve východní části Demokratické republiky 

Kongo. Shromáždění rovněž analyzovalo sociální a environmentální dopad těžby nerostných 

surovin v zemích AKT s poukazem na lidská práva pracovníků a osob žijících v těžebních oblastech 

a vyjádřilo názor, že „právo na přiměřenou výživu je jedním ze základních lidských práv“. 

Předsednictvo tohoto shromáždění se zabývalo situací Isaaca Davida a dalších politických vězňů 

v Eritreji, jakož i případem předního etiopského novináře Eskindera Negy. 

 

*** 

 

Soubor těchto činností dokládá závazek Parlamentu konstruktivně přispívat k úkolu, jímž je 

začlenění problematiky lidských práv do vnějších vztahů EU, jak je vymezeno v základních 

smlouvách Evropské unie. Společnou výzvou pro všechny orgány EU bude, aby tato nově 

vytvořená institucionální opatření a politické nástroje využily k dalšímu posílení účinnosti politik 

EU v této oblasti. 
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Zprávy Parlamentu o lidských právech a demokracii 

 
• Postavení žen v severní Africe, 12. března 2012 

• Stav lidských práv ve světě a politika Evropské unie v této oblasti, včetně dopadů na 

strategickou politiku EU týkající se lidských práv, 18. dubna 2012  

• Údajný převoz a nezákonné zadržování vězňů ze strany CIA v evropských zemích, 

11. září 2002  

• Strategie digitální svobody v zahraniční politice EU, 11. prosince 2012 

• Strategie EU v oblasti lidských práv. Usnesení Evropského parlamentu o přezkoumání 

strategie EU v oblasti lidských práv, 13. prosince 2012  

• Výroční zpráva o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2011 a politice 

Evropské unie v této oblasti, 13. prosince 2012 
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Usnesení o porušování lidských práv, demokracie a právního státu (usnesení o naléhavých 
otázkách) 
 

• Trest smrti v Bělorusku, zejména pokud jde o případ Dmitrije Konovalovova a Vladislava 

Kovaljovova, únor 2012 

• Egypt: nejnovější vývoj, únor 2012 

• Trest smrti v Japonsku, únor 2012 

• Obchodování s lidmi na Sinajské poušti se zvláštním přihlédnutím k případu Solomona W., 

březen 2012  

• Palestina: razie izraelských sil v palestinských televizních stanicích, březen 2012 

• Porušování lidských práv v Bahrajnu, březen 2012  

• Venezuela: možné vystoupení z Meziamerické komise pro lidská práva, květen 2012 

• Situace v oblasti lidských práv v Ázerbájdžánu, květen 2012  

• Situace severokorejských uprchlíků, květen 2012  

• Lidská práva a bezpečnostní situace v oblasti Sahelu, červen 2012 

• Případy beztrestnosti na Filipínách, červen 2012 

• Situace etnických menšin v Íránu, červen 2012 

• Násilí vůči lesbickým ženám a práva lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů a transsexuálů 

v Africe, červenec 2012 

• Svoboda projevu v Bělorusku, zejména případ Andrzeje Poczobuta, červenec 2012 

• Pobouření vyvolané nuceným potratem v Číně, červenec 2012 

• Jihoafrická republika: hromadné zabíjení stávkujících horníků, září 2012 

• Perzekuce muslimů etnické skupiny Rohingya v Barmě, září 2012 

• Ázerbájdžán: případ Ramila Safarova, září 2012 

• Stav lidských práv ve Spojených arabských emirátech, říjen 2012 

• Diskriminace dívek v Pákistánu, zejména pokud jde o případ Malalaj Júsufzaiové, 

říjen 2012 

• Situace v Kambodži, říjen 2012 

• Situace v oblasti lidských práv v Íránu, zejména hromadné popravy a nedávné úmrtí 

bloggera Sattara Beheštího, listopad 2012 

• Situace v Barmě, zejména pokračující násilí ve státě Rakhine, listopad 2012 

• Situace migrantů v Libyi, listopad 2012 

• Situace v Demokratické republice Kongo, prosinec 2012 

• Diskriminace na základě příslušnosti ke kastě v Indii, prosinec 2012 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0227+0+DOC+XML+V0//CS
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Další usnesení o lidských právech a demokracii  

 
• Postoj Evropského parlamentu k 19. zasedání Rady OSN pro lidská práva, 16. února 2012  

• Doporučení Radě o způsobu a podmínkách možného založení Evropské nadace pro 

demokracii, 29. března 2012  

• Doporučení Evropského parlamentu Radě týkající se zvláštního zástupce EU pro lidská 

práva, 13. června 2012  

• Situace v Sýrii, 16. února 2012 

• Situace na Ukrajině, případ Julije Tymošenkové, 24. května 2012 

• Situace žen ve válce, 18. dubna 2012 

• Situace v Barmě/Myanmaru, 20. dubna 2012 

• Mrzačení ženských pohlavních orgánů, 14. června 2012 

• Kroky v návaznosti na volby v Demokratické republice Kongo, 18. června 2012 

• Využívání soudnictví k politickým účelům v Rusku, 13. září 2012 

• Situace v Sýrii, 13. září 2012 

• Volby v Bělorusku, 26. října 2012 

• Volby v Gruzii, 26. října 2012 

• Situace na Ukrajině, 13. prosince 2012 
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Delegace podvýboru pro lidská práva 

 
• Ženeva/Rada OSN pro lidská práva, 5. až 7. března 2012 

• Jemen, 1. až 4. května  

• New York / Valné shromáždění OSN (společně s Výborem pro zahraniční věci), 

28. až 31. října 

• Bahrajn, 18. až 21. prosince  

• Turecko (včetně hranic se Sýrií), 19. až 21. prosince  

 

Slyšení uskutečněná v podvýboru pro lidská práva 

 
• Meziamerický mechanismus v oblasti lidských práv 

• Lidská práva v Rusku, se zaměřením na diskriminaci, svobodu sdružování a právní stát 

• Skryté praktiky vydávání a zadržování osob Jak chránit lidská práva v souvislosti s bojem 

proti terorismu?  

• Spravedlnost v zemích arabského jara. Odpovědnost za porušování lidských práv, přechodné 

soudnictví a justiční reformu  

• Lidská práva v Číně 

• Dopad finanční a hospodářské krize na lidská práva  

• Lidská práva a změna klimatu 

• Podniky a lidská práva: podpora zájmů společnosti a řádné, transparentní a odpovědné 

chování podniků  

• Lidská práva v Iránu 

• Situace v oblasti lidských práv v Mali 
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ANNEX I - HIGH-LEVEL MEETING ON THE RULE OF LAW AT THE NATIONAL AND INTERNATIONAL 
LEVELS – EU PLEDGES 
 

The rule of law belongs to the fundamental principles on which the European Union is founded. 

The European Union strives to strengthen the rule of law in its Member States and promote of the 

rule of law in the third countries. Therefore, the European Union and its Member States (Austria, 

Belgium, Bulgaria, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, 

Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Poland, 

Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland) hereby pledge: 

 

A. Strengthening the rule of law at the international level 
 

1. The EU Member States reiterate their pledges made at the 31st Conference of the Red Cross 

and Red Crescent (Geneva, 28 November – 1 December 2011) to consider ratification of the 2006 

Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance and the principal 

international humanitarian law instruments and other relevant legal instruments which have an 

impact on international humanitarian law to which they are not yet all party, namely:  

- Additional Protocol III to the Geneva Conventions; 

- The Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict 

and its First and Second Protocols; 

- The Optional Protocol to the UN Convention on the Rights of the Child on the involvement of 

children in armed conflict; 

- The Ottawa Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer 

of Anti-Personnel Mines; 

- Protocol II, as amended on 3 May 1996, and Protocol V to the 1980 Convention on 

Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons which May Be Deemed to 

Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects;  

- The Convention on the prohibition of military use of environmental modification techniques. 
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2. The EU Member States which have not yet done so will consider ratifying or acceding to the 

Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment. 

 

 

3. The EU Member States which have not yet done so will consider accepting the right of 

individual complaint under the UN Convention against Torture, the Convention on the Elimination 

of All Forms of Discrimination against Women, the Convention on the Elimination of All Forms of 

Racial Discrimination, the International Covenant on Civil and Political Rights and the UN 

Convention on the Rights of Persons with Disabilities. 

 

 

4. The EU Member States which have not yet done so pledge to address the issue of 

statelessness by ratifying the 1954 UN Convention relating to the Status of Stateless Persons and by 

considering the ratification of the 1961 UN Convention on the Reduction of Statelessness. 

 

 

B. Strengthening the rule of law at the national level 
 

1. Improving delivery of justice 
 

5. The EU will conduct a worldwide campaign on justice, focusing on the right to a fair trial, 

with a view to achieving results by 2014.  
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6. As demonstrated in the EU Strategic Framework and Action Plan of 25 June 2012 covering 

the period until 31 December 2014, the EU and its Member States seek to be exemplary in ensuring 

respect for human rights within their respective competency areas, as well as seeking to promote 

human rights and the Rule of Law worldwide. With a view to ensuring full coherence and 

consistency between the EU's internal and external human rights policies, the EU and its Member 

States are committed to raising recommendations of the Human Rights Council’s Universal 

Periodic Review which have been accepted, as well as observations and comments of treaty 

monitoring bodies and UN Special Procedures, in their relations with all third countries; the EU 

Member States are equally determined to implement or consider seriously such recommendations, 

observations and comments within their own borders. 

 

 

7. By 2014, the EU will develop specific actions to improve access to justice, to strengthen 

judicial cooperation, to ensure the free circulation of judicial decisions within the EU and to 

enhance legal certainty. The EU will fast-track growth enhancing measures which aim at removing 

barriers to cross border trade, cutting unnecessary administrative burden and bringing business the 

legal certainty they need. 

 

 

2. Supporting peace and security in conflict and post-conflict situations 
 

8. The EU will develop a policy on transitional justice, so as to help societies to deal with abuses 

of the past and to fight impunity, covering issues such as truth and reconciliation commissions, 

reparations and the criminal justice system, ensuring that such policy allows for tailored approaches 

to specific circumstances, by 2014. 
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9. The EU will enhance its support to the UN engagement in conflict and post-conflict situations 

in the rule of law area, in particular it will: 

- define a list of civilian capacities, including rule of law capacities, the EU Member States can 
potentially put at UN disposal for peacekeeping operations by the end of 2012;  

- provide political support for operation of a "One UN approach" to rule of law assistance at the 
country level; 

- create a policy framework on EU providing a component to a UN peacekeeping operation and 
establish modalities for coordination between the EU and UN during planning and conduct of 
EU civilian missions deployed in support of UN operations by 2013; 

- strengthen the EU-UN coordination on assistance to the African Union and other regional 
organizations in respect of peacekeeping operations by 2013;  

- establish technical arrangements on cooperation in training and in the area of Lessons 
Learned, including rule of law missions, by 2013; 

- develop a General Framework between the EU and the UN on operational aspects of 
cooperation in peacekeeping/crisis management by 2014. 

 

 

3. Fostering an enabling environment for sustainable human development 
 
3.1 Fighting corruption 
 

10. Starting in 2013, the European Commission will publish every two years the EU Anti-

Corruption Report, accompanied by country analyses for each Member State including tailor-made 

recommendations. It will also facilitate the exchange of best practices, identify trends and stimulate 

peer learning among Member States. The report will make use of all available sources, including 

the existing monitoring mechanisms (GRECO in the Council of Europe, OECD, UNCAC) 
independent experts and researchers, stakeholders and civil society. At the same time, it will ensure 

that the existing gaps of the international and European monitoring tools are being addressed and 

will allow the EU meet its legal obligation of self-assessment as a party to the UN Convention 

against Corruption. 
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3.2 Birth registration and civic records 
 

11. The EU will develop a framework for raising issues of statelessness with third countries by 

2014.  

 

 

C. Strengthening the nexus between the national and international levels 

 
The International Criminal Court 
 

12. The European Union and its Member States refer to the pledges concerning the International 

Criminal Court made at the Review conference of the Rome Statute of the International Criminal 

Court (Kampala, 31 May – 11 June 2010) and at the 31st International Conference of the Red Cross 

and Red Crescent (Geneva, 28 November – 1 December 2011) and they pledge to promote the 

greatest possible participation in and implementation of the Rome Statute of the International 

Criminal Court, the development and maintenance of an effective court and the realization of the 

principle of complementarity. To these ends, the EU and its Member States will particularly 

emphasize the ratification and acceptance of the Statute in negotiations and political dialogues with 

third countries, regional organisations and other regional groups, include provisions concerning the 

ICC and the international justice into EU agreements with third countries, promote dissemination of 

the values expressed in the Statute and cooperation with other states, international organizations and 

representatives of civil society. The EU and its Member States will facilitate technical assistance to 

interested states by supporting legislative work for the accession to the Statute, supporting their 

participation in the ICC and their access to the instruments of the ICC.  

 

2. Addressing transnational threats  
 
2.1 Counter-terrorism 
 

13. The EU pursues a civilian approach addressing counter-terrorism globally on the basis of 

criminal justice and the rule of law while protecting human rights. The EU promotes confidence 

building through regular counter-terrorism and security political dialogues and assists countries in 

need in their efforts via capacity building measures.  
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In the field of prevention and fight against terrorism, the EU will continue to support an overall rule 

of law approach, the development of effective institutional and legal frameworks, national and 

regional counter-terrorism strategies and to strengthen the capacities of law enforcement and 

judicial institutions in partner countries in the Sahel, Horn of Africa and South Asia, including 

Pakistan. Furthermore, the EU will continue its effort in promoting the UN conventions and 

resolutions related to terrorism, in particular the UN Global Counter-Terrorism Strategy, and will 

engage actively in multilateral initiatives, such as the Global Counter-Terrorism Forum. 

 

The EU pledges to increase its support for counter-terrorism capacity building measures, and by 

2014, to support the enhancement of partner countries' capacity to: 

 
• promote the criminal justice systems based on the full respect for rule of law and human 

rights; 
 
• ratify and implement all the UN conventions on terrorism; 
 
• support resolutions related to terrorism, especially the UN Global Counter-Terrorism Strategy 

with all the overall approach it embodies; 
 
• exchange information, also at regional and international levels; 
 
• anticipate a terrorist act; 
 
• formulate appropriate response measures; 
 
• conduct policies on countering violent extremism;  
 
• conduct investigation and prosecution of terrorist cases based on the full respect for rule of 
law and human rights, while enhancing inter-agency and regional collaboration. 
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14. The EU also pledges to implement measures on countering violent extremism, as well as on 

countering terrorist finance and illicit financial flows by promoting anti-money laundering 

framework, especially FATF recommendations, by 2014. 

 

 

15. By 2014, the EU will develop operational guidance to ensure the consideration of human 

rights, and where applicable international humanitarian law, in the planning and implementation of 

counter-terrorism assistance projects with third countries, in particular as regards the respect of due 

process requirements (presumption of innocence, fair trial, rights of the defence). 
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2.2 Organised crime  
 

16. The EU pledges to fight against the manufacture of drugs and its trafficking by assisting 

partner countries in their efforts against this scourge. 

 

By 2015, the EU pledges to support partner countries mainly by providing training and capacity 

building to allow local law enforcement, judicial and prosecuting authorities to: 

· ratify and implement international conventions, in particular the UN conventions on drugs, the UN 

Convention against Transnational Organised Crime and its protocols; 

 

· adopt an intelligence-led approach to countering drug trafficking and other forms of 

trafficking (human beings, small arms, etc.); 

 

· carry out complex investigations at regional and trans-regional levels; 

 

· improve the collection and analysis of data related to drug trafficking; 

 

· improve information sharing and exchange also through the establishment of adequate 

databases and communication networks; 

 

· develop inter-agency cooperation; 

 

· strengthen existing capacities and procedures in asset laundering investigation and 

confiscation; 

 

· increase regional and international cooperation. 
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17. With particular reference to small arms, the EU pledges to continue countering illicit 

transnational trafficking in firearms by strengthening the international normative framework. To 

this end, it will promote the ratification and implementation of the Protocol against the Illicit 

Manufacturing of and Trafficking in Firearms, their Parts and Components and Ammunition, 

supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, in third 

countries. 

 

 

18. By 2014, the EU pledges to support the creation of an international database as a tool to 

register, trace and track stolen and lost firearms and to identify related trafficking routes. This will 

allow countries to have access to, insert, update and query a centralized international database for 

lost and stolen firearms. 
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2.3 Maritime piracy 
 

19. The EU pledges to support efforts to counter piracy and armed robbery at sea by paying 

particular attention to two of the most concerned regions in the world, namely the Horn of Africa 

and the Gulf of Guinea. 

 

By 2015 (and beyond), the EU pledges to support partner countries by providing training and 

capacity building to allow local law enforcement, judicial and prosecuting authorities to: 

 

· better respond to piracy and armed robbery attacks; 

 

· improve information sharing and exchange at the regional level with a view to ultimately 

enhancing regional maritime domain awareness; 

 

· conduct effective investigation and prosecution of piracy cases and related financial crime, 

with a special focus on the high level suspects; 

 

· set-up and train a land-based coastal police force (in Somalia). 
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2.4 Trafficking in human beings 
 

20. EU Member States will establish national referral mechanisms to better identify, refer, protect 

and assist victims of trafficking by the end of 2012. By 2015 the European Commission will 

develop a model for an EU Transnational Referral Mechanism which links national referral 

mechanisms to better identify, refer, protect and assist victims. 

 

 

21. The EU will fund in 2012 a pilot project to strengthen regional cooperation on trafficking in 

human beings along routes from the East to the EU. In addition, under the Heroin Route 

programme, the EU will improve the collection and sharing of harmonized data on the actual 

numbers of people trafficked and improve the Criminal Justice Response on the trafficking in 

human beings cases. 

 

 

3. Empowering women and children 
 

22. By 2015, 80% of the EU Delegations will introduce specific measures on the role of external 

assistance and development co-operation in their local strategies for the implementation of the EU 

Guidelines on Violence against Women and Girls and Combating All Forms of Discrimination 

against them. The EU thematic programmes and instruments will support non-state actors to 

implement the EU Guidelines on Violence against Women and Girls and Combating All Forms of 

Discrimination against them. 

 

 

4. Accession and association process 
 

23. The EU will intensify its rule of law dialogue with countries of the Western Balkans, with the 

aim to strengthen preparations at earlier stages of the accession process. For Bosnia and 

Herzegovina a structured dialogue on justice was launched in 2011, a structured dialogue on the 

rule of law with Kosovo was launched on 30 May 2012. The EU will continue to support the rule of 

law projects in countries of the Western Balkans. 
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5. European Neighbourhood Policy 

 

24. The rule of law is one of the key priorities of the European Neighbourhood Policy.  

- As regards the Eastern neighbourhood of the EU, the Roadmap to the 2013 Eastern 

Partnership Summit includes several measures in the area of the rule of law, notably improved 

functioning of the judiciary, cooperation among law enforcement agencies, fight against corruption 

and fight against cybercrime.  

- In the South Mediterranean, the EU is stepping up its technical and financial support for the 

rule of law, overseen by an efficient, impartial and independent judiciary, with guarantees for equal 

access to justice and respect for due process and fair trial standards, as well as reform of the security 

sector for sustainable democratisation.  

- The EU pledges to share with its neighbours the lessons learned and the best practices of its 

Member States which initiated processes of democratic transition and of building of the rule of law 

before they joined the EU.  

 

 

6. Central Asia  
 

25. The EU will further intensify the Rule of Law Initiative for Central Asia, notably it will 

promote independent judiciaries, increased institutional capacities and modernising professional 

qualifications including through contributing to the implementation of the Council of Europe 

Neighbourhood Policy for Central Asia in these areas as well as modernisation of penal systems, 

with a special focus on the eradication of torture. The EU is ready to support the accession of 

Central Asian countries to the Group of States against Corruption (GRECO) of the Council of 

Europe and assist Central Asian efforts to accede to and to implement international anti-corruption 

and human rights conventions. The EU is also ready to strengthen counter-terrorism co-operation, 

including for follow-up to the agreed Joint Plan of Action for the implementation of the United 

Nations Global Counter-Terrorism Strategy in Central Asia. 
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ANNEX II – TABLE OF ABBREVIATIONS 
AAP Annual Action Programme 

ACP African, Caribbean and Pacific Group of States 

AFCO Committee on Constitutional Affairs 

AFET Committee on Foreign Affairs 

ASEAN Association of Southeast Asian Nations 

ASEM Asia Europe Meeting 

AU African Union 

BICI Bahraini Independent Commission of Inquiry 

BSSC Budget Support Steering Committee 

CAAC Children in Armed Conflict 

CELAC Latin America and Caribbean 

CFSP Common Foreign and Security Policy 

CIA Central Intelligence Agency 

CiO Chairmanship in Office 

CoE Council of Europe 

COHOM Council working party on human rights 

COREPER Committee of Permanent Representatives 

CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

CSDP Common Security and Defence Policy 

CSO Civil Society Organisation 

CSR Corporate Social Responsibility 

CSW Commission on the Status of Women 

CTC Counter-Terrorism Coordinator 

DCI Development Cooperation Instrument 

DEG Democracy Support and Election Coordination Group 

DEVCO EU Commission Directorate General for Development and Cooperation 

DEVE Committee on Development 

DPRK Democratic People's Republic of Korea 

DROI Subcommittee for Human Rights 

DVB Democratic Voice of Burma 

EAT Electoral Assessment Team 
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EC European Commission 

ECG Election Coordination Group 

ECOWAS Economic Community of West African States 

EDF European Development Fund 

EEAS European External Action Service 

EED European Endowment for Democracy 

EEM Electoral Expert Mission 

EIB European Investment Bank 

EIDHR European Instrument for Democracy and Human Rights 

EIUC European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation 

EMB Electoral Management Body 

EMPL European Parliament Committee on Employment and Social Affairs 

ENP European Neighbourhood Policy 

ENPI European Neighbourhood and Partnership Instrument 

EOM Election Observation Mission 

EP European Parliament 

ESC Economic, social and cultural (rights) 

ESCR Economic, social and cultural rights 

ESDC European Security and Defence College 

ESG Environmental, social and governance 

EU European Union 

EUMS European Union Member States 

EUNIC  European Union National Institutes for Culture 

EURONEST Euronest Parliamentary Assembly (Eastern Partnership) 

EUSR European Union Special Representative 

EUTM European Union Training Mission 

FEMM Committee on Women's Rights and Gender Equality 

FFM Fact-Finding Mission 

FoRB Freedom of Religion or Belief 

FREMP Council Working Party on Fundamental Rights, Citizens' Rights and Free Movement 

of Persons within the EU 

FSJ Freedom, security and justice 

FTA Free Trade Agreement 
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FYROM former Yugoslav Republic of Macedonia 

GAMM Global Approach to Migration and Mobility 

GCTF Global Counter-Terrorism Forum 

GGDC Good Governance and Development Contracts 

GRI Global Reporting Initiative 

GRULAC Latin American and Caribbean Group 

GSP Generalised Scheme of Preferences 

HDIM Human Dimension Implementation Meeting 

HQ Headquarters 

HR human rights 

HR/VP High representative / Vice-president 

HRC Human Rights Council 

HRD Human rights defender 

ICC International Criminal Court 

ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights 

ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 

ICRC International Committee of the Red Cross 

ICT Information and communications technology 

IDP Internally Displaced People 

IEOM International Election Observation Missions 

IHL International humanitarian law 

ILO International Labour Organisation 

INTA Committee on International Trade 

JURI Committee on Legal Affairs 

LAS League of Arab States 

LGBT Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender 

LGBTI Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex 

LIBE Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs 

MEP Member of Parliament 

MoU Memorandum of Understanding 

MS Member States 

NDAA National Defense Authorization Act 

NEEDS Network for Enhanced Electoral and Democratic Support 
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NGO Non-governmental organizations 

NHRI National Human Rights Institute 

OAS Organization of American States, 

ODIHR Office for Democratic Institutions and Human Rights 

OHCHR Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 

OIC Organisation of Islamic Co-operation 

OPPD Office for Promotion of Parliamentary Democracy 

OSCE Organisation for Security and Cooperation in Europe 

PA Parliamentary Assembly 

PCA Partnership and Cooperation Agreement 

PIF Pacific Island Forum 

PMSC Private military and security companies  

PSC Political and Security Committee 

REM Results Measurement Framework 

SDH Brazilian Human Rights Secretariat 

SIA Sustainable Impact Assessments 

TEU Treaty on European Union 

TFEU Treaty on the functioning of the European Union 

U.S. United States of America 

UK United Kingdom 

UN CAT United Nations Committee against torture 

UN United Nations 

UNAIDS Joint United Nations Programme on HIV/AIDS 

UNCRPD United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

UNDP United Nations Development Programme 

UNFPA United Nations Population Fund 

UNGA United Nations General Assembly 

UNHRC United Nations Human Rights Council 

UNICEF United Nations Children's Fund 

UNSCR United Nations Security Council Resolution 
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