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ÚVOD VYSOKEJ PREDSTAVITEĽKY/PODPREDSEDNÍČKY KOMISIE 

S veľkým potešením vítam uverejnenie výročnej správy EÚ o ľudských právach a demokracii 

vo svete v roku 2012. V tejto správe sa opisuje naša práca v oblasti ľudských práv v celej škále 

vonkajších vzťahov EÚ a zdôrazňujú sa v nej naše hlavné úspechy. Usmerňuje sa ňou tiež naša 

budúca práca, pričom sa poukazuje na oblasti, v ktorých je naliehavo potrebné dosiahnuť pokrok. 

 

Ľudské práva sú spoločným prvkom všetkých našich vonkajších činností. EÚ je vybudovaná 

na záväzku ochrániť tieto hodnoty v rámci našej Únie a na celom svete. Kamkoľvek cestujem, 

ľudské práva sú témou, o ktorej sa hovorí, či už pri oficiálnych rozhovoroch s vládami alebo keď 

hovorím s občianskou spoločnosťou a MVO. 

 

Rok 2012 bol pre ľudské práva vo vonkajších vzťahoch EÚ prelomový. Únia 25. júna prijala 

strategický rámec pre ľudské práva a demokraciu – prvý súbor zásad a cieľov v histórii, ktorými 

sa má riadiť naša práca týkajúca sa podpory ľudských práv na celom svete. 

 

Strategický rámec je spojený s akčným plánom s cieľom zabezpečiť, aby sa naše dobré úmysly 

premietli do konkrétnych výsledkov. Tento prístup už viedol k veľkému pokroku. Určením trestu 

smrti ako prioritnej otázky a neustálym lobovaním EÚ sme napríklad dosiahli prijatie rezolúcie 

Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov o celosvetovom moratóriu. 

 

Minulý rok EÚ financovala stovky projektov na podporu organizácií občianskej spoločnosti 

zameraných na podporu demokracie prostredníctvom európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské 

práva. Takisto sme založili Európsku nadáciu na podporu demokracie s cieľom poskytnúť flexibilnú 

a rýchlu podporu malým mimovládnym organizáciám. Vďaka tomu môže viac ľudí účinne pracovať 

na ochrane základných práv a slobôd na celom svete. 
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S cieľom dosiahnuť hmatateľnejšie výsledky neustále aktualizujeme a zlepšujeme svoju prácu 

týkajúcu sa podpory demokracie. Systematickejšie nadviazanie na volebné pozorovateľské misie 

nám pomáha zabezpečiť, aby sa naše odporúčania premietli do skutočných reforiem. 

Pokrok, ktorý sa minulý rok zaznamenal v mnohých krajinách na celom svete, je inšpiráciou pre 

ľudí na celom svete postaviť sa za svoje práva a pokračovať v tomto boji. Je mi veľkým potešením, 

že EÚ ich bola schopná podporovať. 

Nemôžeme však odpočívať na vavrínoch. Každodenné príbehy a obrazy veľkého utrpenia nás vedú 

k uvedomeniu si toho, že sú naliehavo potrebné ďalšie opatrenia. Akčný plán nám pomôže 

zabezpečiť ďalší pokrok. 

S cieľom stmeliť odhodlanie EÚ som minulý rok vymenovala za osobitného zástupcu pre ľudské 

práva pána Stavrosa Lambridinisa. Je neúnavným nositeľom posolstva EÚ, hnacou silou pokroku 

a poskytuje inšpiráciu a podporu obhajcom ľudských práv na celom svete. Sme tiež radi, že 

môžeme využívať odborné a miestne znalosti MVO a organizácií občianskej spoločnosti, ako aj 

odhodlaných jednotlivcov, ktorí nám pomáhajú v našej práci. Ľudské práva spočívajú v osobných 

slobodách a práve títo jednotlivci môžu v konečnom dôsledku zlepšiť situáciu. 

 

V roku 2012 Únia získala Nobelovu cenu mieru za úspešnú podporu mieru, zmierenia, demokracie 

a ľudských práv v Európe. Toto uznanie je pre nás všetkých veľkou cťou. Som presvedčená, že by 

nás to malo tiež inšpirovať k zintenzívneniu nášho úsilia a poskytovaniu pomoci ľuďom v núdzi na 

celom svete. 

 

Táto výročná správa nám poskytuje základ na to, aby sme sa ujali tejto zodpovednosti. Umožňuje 

nám zmapovať pokrok jasným, jednoduchým a systematickým spôsobom a poukázať na oblasti, 

v ktorých je najnaliehavejšie potrebné dosiahnuť ďalší pokrok. Slúži ako inšpirácia pre 

pokračovanie v tejto dôležitej práci a dosiahnutie toho, aby ľudské práva, základné slobody 

a demokracia neboli len výsadou niekoľkých ľudí, ale skutočnosťou pre všetkých. Bez ohľadu na 

to, kde sa narodili. 
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PREDSLOV 

Základná sila ľudských práv spočíva v ich univerzálnej povahe – základnej pravde, ktorá sa tiahne 

celou touto najnovšou výročnou správou EÚ o ľudských právach a demokracii vo svete. 

Ľudské práva potvrdzujú našu spoločnú humanitu a stavajú nás všetkých do rovnakej 

východiskovej pozície. Pripomínajú nám, že zápas jediného vzdialeného jednotlivca je aj naším 

zápasom. Hnutie za ľudské práva nám pritom poskytuje právny základ a jazyk, ktorým sa vedie boj 

v mene každého jednotlivca. Je to jazyk, ktorý nám umožňuje povedať pravdu mocným, a to 

spôsobom, ktorý nájde odozvu u každej ľudskej bytosti – a preto je schopný spájať v mene svojej 

veci ľudí z rôznych politických strán a krajín, rôznej viery a rôzneho pohlavia. 

 

Skutočné zápasy za práva sa však nevedú medzi rôznymi kultúrami. Ľudské práva v každej 

spoločnosti predstavujú „univerzálne záujmy bezmocných“ oproti „relativizmu mocných“: záujmy 

zneužívanej manželky oproti apelom jej zneužívajúceho manžela na „tradičné rodinné hodnoty“; 

záujmy prenasledovaného aktivistu oproti apelom na „osobitné bezpečnostné obavy“ represívneho 

štátu. Možno preto univerzálnosť ľudských práv tak zriedka spochybňujú obete porušovania 

ľudských práv, ale tak často ju napadajú tí, ktorí sú za toto porušovanie zodpovední. 

 

Pozornosť ľudí sa zamerala na ľudské práva v dôsledku toho, že Európa sa pred viac ako 60 rokmi 

vyrovnávala s traumatickou skúsenosťou dvoch svetových vojen v priebehu jednej generácie, ako aj 

z najhoršej genocídy sveta. Európa – a medzinárodné spoločenstvo – si dali záväzok, že už nikdy 

viac by sa podobné zverstvá nemali opakovať v žiadnom kúte sveta. 
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Dnes sa EÚ sústreďuje na myšlienku, že univerzálnosť ľudských práv sa začína doma, a to 

pozorným sledovaním vlastných výziev Európy v oblasti ľudských práv a jej ochotou riešiť ich 

celou škálou mechanizmov, kde niet miesta pre prehnanú spokojnosť. Takisto sa do popredia 

dostáva uvedomenie, že jej povinnosť podporovať a chrániť ľudské práva presahuje jej hranice, 

a musí sa preto plniť prostredníctvom celej škály jej nástrojov a činností v oblasti zahraničnej 

politiky. 

 

V záujme dosiahnutia tohto cieľa zaväzuje nový strategický rámec a akčný plán inštitúcie EÚ k ešte 

užšej spolupráci, aby sa zabezpečil čo najväčší súlad a jednotnosť našich politík. Zaväzujeme sa 

využiť všetky svoje nástroje zahraničnej politiky – a posúdiť ich vplyv – s cieľom presadzovať 

a ochraňovať ľudské práva v čo najväčšom možnom rozsahu. So svojimi dvojstrannými partnermi 

na celom svete sa zaväzujeme, že sa budeme usilovať o to, aby ľudské práva a demokracia boli 

jadrom našich rozhovorov. Robíme to nielen tým, že „ukazujeme prstom“ – čo aj musíme, keď 

dochádza k závažnému porušovaniu ľudských práv – ale aj „spájaním rúk“ s cieľom poskytnúť 

konkrétnu podporu a usmernenia pri plnení záväzkov v oblasti ľudských práv. Okrem toho 

sa zaväzujeme, že vo všetkých regionálnych a viacstranných organizáciách, ktorých úlohou je 

podpora a ochrana ľudských práv, budeme aktívnymi partnermi, o ktorých sa možno oprieť. 

A uznávame, že naša politika v oblasti ľudských práv – na vnútroštátnej, regionálnej a viacstrannej 

úrovni, ako aj na úrovni EÚ – sa sústreďuje na dynamickú občiansku spoločnosť, ktorá zohráva 

nenahraditeľnú úlohu protiváhy k verejným orgánom, ktorá pomáha ľuďom poznať ich práva 

a hlásiť sa o ne a ktorej priestor na fungovanie bez strachu, podozrievania alebo prenasledovania 

sa musí chrániť. 

 

Táto výročná správa mapuje prácu EÚ v oblasti zahraničnej politiky v širokej sfére ľudských práv 

v roku 2012. A čo je najdôležitejšie, funguje ako kompas pre našu prácu v budúcich rokoch. Mala 

by nás usmerniť v tom, čo sa musí chrániť, čo sa musí zlepšiť a čo sa musí zmeniť – aby nám 

pomohla dodržiavanie ľudských práv premeniť na univerzálnu skutočnosť. 
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STRATEGICKÝ RÁMEC EÚ PRE ĽUDSKÉ PRÁVA A DEMOKRACIU 

Celkový prehľad 

 

Únia 25. júna 2012 prijala strategický rámec a akčný plán pre ľudské práva a demokraciu, vôbec 

prvé dokumenty svojho druhu. Predkladá sa v nich vízia globálnej politiky EÚ v oblasti ľudských 

práv na budúce roky a uvádza podrobný zoznam opatrení, ktoré EÚ prijme, aby svoje ciele 

podporila v praxi. Prijatie strategického rámca a akčného plánu má osobitný význam vo vzťahu 

k partnerom vo svete, či už sú to vlády alebo mimovládne organizácie, keďže sa v nich jasne 

vymedzujú normy, ktoré je EÚ odhodlaná presadzovať. 

 

V strategickom rámci sa opätovne potvrdzuje odhodlanie EÚ zabezpečiť, aby sa ľudské práva, či 

už sú to práva občianske a politické alebo ekonomické, sociálne a kultúrne, stali realitou pre 

všetkých, a to tak, že sa celou svojou váhou postaví za obhajcov slobody, demokracie a ľudských 

práv na celom svete. V strategickom rámci sa zdôrazňuje, že sa EÚ bude usilovať o podporu 

ľudských práv vo všetkých oblastiach svojej vonkajšej činnosti bez výnimky, napríklad v oblasti 

obchodu, investícií, technológií, internetu a iných prostriedkov elektronickej komunikácie, 

energetiky, životného prostredia, sociálnej zodpovednosti podnikov a rozvojových politík, ako aj 

v oblasti spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky a tiež vo vonkajších aspektoch politiky 

zamestnanosti a sociálnej politiky, ako i v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti vrátane 

politiky zameranej na boj proti terorizmu. 

 

V strategickom rámci sa uvádzajú hlavné priority, ciele a metódy EÚ navrhnuté tak, aby posilnili 

účinnosť a jednotnosť politiky EÚ v oblasti ľudských práv počas nasledujúcich desiatich rokov. 

Zdôrazňuje sa v ňom tiež dôležitosť spolupráce členských štátov, Európskeho parlamentu, 

Európskej komisie a Rady pri podpore ľudských práv. Takisto sa zdôrazňuje význam, ktorý EÚ 

prikladá dialógu s aktívnou a nezávislou občianskou spoločnosťou v rámci EÚ a mimo nej. 
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Rámec dopĺňa akčný plán, v ktorom sa uvádza 97 činností, ktoré EÚ zrealizuje 

do 31. decembra 2014. Tieto činnosti sa týkajú všetkých aspektov ľudských práv od odstránenia 

mučenia cez boj proti núteným manželstvám až po obranu slobody prejavu. Akčný plán pokračuje 

v činnostiach, ktoré prebiehajú už niekoľko rokov, ako napríklad boj proti trestu smrti a kampaň za 

zastavenie mučenia, a zároveň obsahuje iniciatívy EÚ v nových oblastiach, ako napríklad posilnenie 

úlohy, ktorú podpora ľudských práv zohráva v rámci rozvojovej spolupráce, podpora slobody 

prejavu na internete a prevencia straty štátnej príslušnosti. 

 

V akčnom pláne sa stanovuje, že EÚ bude podávať správy o pokroku vo vykonávaní jeho 

ustanovení prostredníctvom výročnej správy o ľudských právach a demokracii vo svete1. Štruktúra 

tejto správy sa teda zmenila tak, aby bola v súlade so štruktúrou akčného plánu; každá časť 

v oddiele A tejto správy o strategickom rámci a akčnom pláne obsahuje zhrnutie doterajšieho 

vykonávania príslušnej časti akčného plánu. Deväť činností uvedených v akčnom pláne sa malo 

realizovať do konca roku 20122. Pri plnení takmer všetkých týchto cieľov sa dosiahol značný 

pokrok (pozri ďalšie informácie o činnosti č. 3). 

 

                                                 
1 Činnosť 3: Prezentovať výsledky EÚ pri plnení cieľov stratégie pre ľudské práva 

v každoročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete. 
2 Činnosti 6 písm. a), 6 písm. d), 7, 14 písm. a),16 písm. a), 18 písm. c), 23 písm. a), 

25 písm. b) a 30 písm. b). 
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Rada tiež 25. júna 2012 prijala mandát osobitného zástupca EÚ (OZEÚ) pre ľudské práva. 

Pán Stavros Lambrinidis, bývalý minister zahraničných vecí Grécka a podpredseda Európskeho 

parlamentu sa ujal úradu v septembri 2012. Osobitný zástupca EÚ pre ľudské práva (prvý OZEÚ 

s tematickým mandátom po prijatí Lisabonskej zmluvy) má za úlohu zabezpečovať jednotnosť, 

účinnosť a zviditeľnenie politiky EÚ v oblasti ľudských práv. OZEÚ bude interne prispievať 

k vykonávaniu strategického rámca a akčného plánu pre ľudské práva a iných nástrojov, napríklad 

usmernení EÚ týkajúcich sa ľudských práv, s cieľom prispieť k súdržnosti politiky v tejto oblasti. 

OZEÚ bude tiež rozvíjať dialóg o ľudských právach s vládami tretích krajín, medzinárodnými 

a regionálnymi organizáciami a s občianskou spoločnosťou, aby tak zvýšil efektivitu a viditeľnosť 

politiky EÚ v oblasti ľudských práv. Počas posledných štyroch mesiacov roku 2012 reprezentoval 

pán Lambrinidis EÚ na niekoľkých kľúčových medzinárodných stretnutiach zameraných na ľudské 

práva vrátane zasadnutia OBSE o realizácii ľudského rozmeru v septembri, 67. zasadnutia tretieho 

výboru Valného zhromaždenia OSN a fóra OSN o podnikaní a ľudských právach v decembri 2012. 

Osobitný zástupca sa s cieľom podporiť užšiu spoluprácu a ciele EÚ v oblasti ľudských práv zišiel 

s vedúcimi predstaviteľmi niekoľkých viacstranných a regionálnych organizácií (OSN, Rada 

Európy, OBSE, Liga arabských štátov, Organizácia islamskej spolupráce, Africká únia) a so svojimi 

partnermi v ich rámci. Viedol tiež delegáciu EÚ počas tretieho zasadnutia dialógu o ľudských 

právach medzi EÚ a Mexikom a počas deviateho zasadnutia dialógu o ľudských právach medzi 

Africkou úniou a EÚ. Pán Lambrinidis vykonal niekoľko oficiálnych štátnych návštev vrátane 

návštevy Ruskej federácie, počas ktorej otvoril októbrové fórum EÚ a Ruska venované občianskej 

spoločnosti, ktoré sa uskutočnilo v Petrohrade, a zohral vedúcu úlohu počas prvého zasadnutia 

osobitnej skupiny EÚ a Egypta, ktoré prebehlo 14. novembra. Nadviazal tiež rozsiahle kontakty 

s miestnymi a medzinárodnými mimovládnymi organizáciami a obhajcami ľudských práv v Bruseli 

i na celom svete. 
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V roku 2011 delegácie EÚ v úzkej spolupráci s misiami členských štátov EÚ na celom svete začali 

vypracovávať stratégie v oblasti ľudských práv pre jednotlivé krajiny; Rada v roku 2012 

schválila 48 týchto stratégií a zakrátko sa má schváliť ďalších 90. Súčasťou stratégií je analýza 

stavu ľudských práv v danej krajine a stanovenie tém, ktoré budú mať v činnosti EÚ prioritu. Tieto 

stratégie sa vypracovali na základe konzultácie s občianskou spoločnosťou a vytvárajú rámec, 

ktorým sa riadi politická činnosť EÚ, ako aj jej finančná pomoc tretím krajinám; vypracovanie 

stratégií zameraných na ľudské práva pre všetky krajiny je teda významným krokom v úsilí 

zabezpečiť, aby sa ľudské práva stali kľúčovou súčasťou vonkajších vzťahov EÚ, a to praktickým 

a cieleným spôsobom. Práca na uskutočňovaní týchto stratégií sa už začala a prvé správy o ich 

vykonávaní sa očakávajú začiatkom roka 2013. 

 

V súlade s prijatým strategickým rámcom EÚ podnikla niekoľko krokov s cieľom zefektívniť 

a systematizovať svoje pracovné metódy v oblasti ľudských práv. Vo všetkých 140 delegáciách 

a kanceláriách EÚ, ako aj v rámci 15 misií a operácií SBOP sa zriadili kontaktné miesta 

pre ľudské práva a demokraciu. V 101 krajinách boli tiež vymenovaní styční úradníci 

pre obhajcov ľudských práv. Pracovná skupina Rady pre ľudské práva (COHOM) zvýšila 

frekvenciu svojich zasadnutí. Niekoľko krát zasadla medziútvarová skupina Komisie pre ľudské 

práva, v rámci ktorej sa stretávajú predstavitelia ESVČ a útvarov Komisie s cieľom dozerať na 

vykonávanie akčného plánu. V apríli 2012 Európsky parlament a ESVČ vytvorili kontaktnú 

skupinu na vysokej úrovni pre ľudské práva, ktorá má byť fórom pre pravidelnú komunikáciu 

medzi poslancami Európskeho parlamentu a vyššími úradníkmi ESVČ zameranú na otázky 

ľudských práv. 
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Pokiaľ ide o vývoj na širšej scéne, v roku 2012 bolo zvlášť znepokojivým trendom zmenšovanie 

priestoru pre občiansku spoločnosť v mnohých tretích krajinách, ktoré sa dá často pripísať 

odhodlaniu zabrániť šíreniu revolúcií inšpirovaných Arabskou jarou a tiež vedomiu, že internet má 

stále väčšiu moc podnietiť protesty proti represívnym režimom. Organizácie občianskej spoločnosti 

museli stále častejšie čeliť striktným obmedzeniam slobody prejavu a združovania sa, ako sú 

napríklad mimoriadne náročné podmienky týkajúce sa registrácie a podávania správ, vysoko 

obmedzujúce pravidlá upravujúce financovanie zo zahraničia, zákazy, aby sa MVO angažovali 

v politickej činnosti, alebo mali kontakty s cudzincami, agresívne uplatňovanie zákonov o hanobení 

v trestnom stíhaní voči MVO alebo úplný zákaz ich činnosti. EÚ je hlboko znepokojená týmto 

trendom. Prostredníctvom dôverných diplomatických kanálov alebo verejných vyhlásení zasiahla 

vo významnom počte konkrétnych prípadov, keď boli aktivisti občianskej spoločnosti alebo 

obhajcovia ľudských práv vystavení zastrašovaniu alebo im hrozil trest. EÚ naďalej podporuje 

rozvoj aktívnej a nezávislej občianskej spoločnosti na celom svete a to najmä prostredníctvom 

európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR), z ktorého sa v roku 2012 

poskytla finančná pomoc pre obhajcov ľudských práv a aktivistov občianskej spoločnosti vo viac 

ako 100 krajinách. Komisia v októbri 2012 prijala oznámenie s názvom Korene demokracie a trvalo 

udržateľného rozvoja: spolupráca Európy s občianskou spoločnosťou v oblasti vonkajších 

vzťahov 1, v ktorom sa EÚ zaväzuje poskytovať viac podpory organizáciám občianskej spoločnosti 

v partnerských krajinách, aby mohli plne zohrávať svoju úlohu pri poskytovaní sociálnych služieb 

a zabezpečovaní transparentnosti a dobrej správy vecí verejných a pri obhajobe práv a tiež aby 

mohli prispievať k tvorbe politík. Väčšia podpora pre občiansku spoločnosť je tiež kľúčovým 

prvkom obnovenej susedskej politiky EÚ. EÚ na tieto účely zriadila nástroj na podporu občianskej 

spoločnosti, pričom na podporu občianskej spoločnosti v južnom susedstve v rokoch 2012 a 2013 

vyčlenila 22 miliónov EUR. 

 

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

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0492:FIN:SK:PDF
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V októbri bola tiež založená Európska nadácia na podporu demokracie (EED). EED má formu 

autonómnej nadácie zriadenej podľa súkromného práva a jej cieľom je podporovať demokratických 

aktivistov, ktorí sa v európskom susedstve a za jeho hranicami snažia o prechod k demokracii. EED 

nie je nástrojom Európskej únie, ale bude dopĺňať existujúce nástroje EÚ vrátane EIDHR, a to tak, 

že rýchlo a pružne podporí aktérov, akými sú napríklad nezaregistrované MVO a noví 

prodemokratickí aktéri, ktorí majú k podpore EÚ zatiaľ len obmedzený prístup. 

 

Po zásadnom prelome v prospech demokracie a ľudských práv, ktorý v južnom susedstve nastal 

v roku 2011, nasledovalo v roku 2012 usporiadanie volieb v súlade s demokratickými normami 

v niekoľkých krajinách, naďalej však pretrvávajú ťažko odstrániteľné prekážky konsolidácie 

prechodu k demokracii. Opakované masové demonštrácie, ktoré často sprevádzajú brutálne zásahy 

polície, sú dôkazom pretrvávajúcej frustrácie občanov z toho, že sa stále plne nezabezpečili 

občianske a politické práva, a z obmedzeného prístupu k hospodárskym a sociálnym právam, 

o ktorom svedčia vysoké úrovne nezamestnanosti a núdze. S cieľom posilniť partnerstvo medzi EÚ 

a krajinami južného susedstva EÚ prijala v roku 2011 zásadu „viac za viac“, podľa ktorej sa 

partnerským krajinám, ktoré sa zapoja do vytvárania skutočnej a udržateľnej demokracie, poskytne 

väčšia podpora. V roku 2012 sa EÚ usilovala uskutočňovať tento prístup v praxi prostredníctvom 

vytvorenia príspevkov z programu s názvom Podpora partnerstvu, reformám a inkluzívnemu rastu 

(SPRING), ktoré v rokoch 2011 –2012 predstavovali 390 miliónov EUR. EÚ a Rada Európy tiež 

prijali spoločný program pre posilnenie demokratických reforiem v južnom susedstve, ktorý umožní 

krajinám južného susedstva, aby využili znalosti a skúsenosti Rady Európy v oblasti ochrany 

ľudských práv a demokracie. Boli zriadené osobitné skupiny EÚ na vysokej úrovni pre Tunisko, 

Jordánsko a Egypt s cieľom poskytovať politickú podporu procesu prechodu k demokracii, ako 

i umožniť lepšiu komunikáciu s obyvateľmi, vládami a aktérmi v oblasti rozvoja v týchto krajinách. 

Osobitnou výzvou v tomto regióne sú aj naďalej práva žien: EÚ vytvorila regionálny program 

v hodnote 7 miliónov EUR s cieľom zlepšiť politické a hospodárske postavenie žien; vykonávať ho 

bude orgán OSN pre rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien. 
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Zásada „viac za viac“ sa uplatňovala aj vo východnom susedstve, v júni sa totiž stanovil program 

Východného partnerstva pre integráciu a spoluprácu, v rámci ktorého sa poskytne zvýšená finančná 

pomoc tým krajinám, ktoré prijímajú opatrenia s cieľom dosiahnuť skutočnú a udržateľnú 

demokraciu. 

 

EÚ prijala kroky, ktorých cieľom bolo pokúsiť sa zabezpečiť ochranu ľudských práv a zabrániť 

porušovaniu medzinárodného humanitárneho práva počas ozbrojených konfliktov. Dva 

najvýraznejšie príklady sú Sýria a Mali. V roku 2012 sa situácia v Sýrii vyústila do čoraz 

násilnejšieho konfliktu, ktorý sprevádzala humanitárna kríza, kým v Mali došlo počas prevratu 

a pôsobenia ozbrojených extrémistických skupín k závažnému porušovaniu ľudských práv. EÚ 

zareagovala na široké a systematické porušovanie ľudských práv a medzinárodného humanitárneho 

práva v Sýrii pozastavením dvojstrannej spolupráce a nastolením sankcií, ktoré zahŕňali 

pozastavenie všetkých prebiehajúcich operácií EIB v krajine; poskytla tiež rozsiahlu humanitárnu 

pomoc utečencom a osobám, ktoré kríza zasiahla v Sýrii, a postavila sa na čelo snahy odsúdiť 

na pôde OSN porušovanie ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva sýrskym 

režimom. EÚ zdôraznila, že podporuje medzinárodné vyšetrovanie správ o zločinoch proti 

ľudskosti a vojnových zločinoch a že, ak sa tieto otázky náležitým spôsobom nevyriešia na 

vnútroštátnej úrovni, je za to, aby sa ich ujal Medzinárodný trestný súd. V Mali sa EÚ snažila 

posilniť svoju podporu občianskej spoločnosti a prerozdeliť rozvojovú pomoc s cieľom podporiť 

úsilie o mier. EÚ tiež prijala niekoľko vyhlásení, v ktorých zdôrazňuje význam toho, aby mali 

humanitárne organizácie naďalej prístup do celej krajiny, a aby všetky strany dodržiavali ľudské 

práva. 
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EÚ pokračovala v úsilí o presadenie všeobecného uplatňovania ľudských práv a o spochybnenie 

– v Rade pre ľudské práva – zavedenia koncepcií, ktoré ohrozujú rešpektovanie univerzálnosti. EÚ 

nabáda tretie strany, aby ratifikovali medzinárodné zmluvy týkajúce sa ľudských práv, 

medzinárodné zmluvy týkajúce sa humanitárneho práva a Rímsky štatút Medzinárodného trestného 

súdu. Počas konferencie OSN na vysokej úrovni zameranej na právny štát v roku 2012 členské štáty 

EÚ zdôraznili svoj záväzok podporovať všeobecné uplatňovanie ľudských práv a zaviazali sa, že 

budú zvažovať pristúpenie k niekoľkým základným nástrojom v oblasti ľudských práv, napríklad 

k Dohovoru o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím a k opčnému protokolu 

k dohovoru proti mučeniu a že akceptujú právo na individuálnu sťažnosť zakotvené v niekoľkých 

dohovoroch OSN týkajúcich sa ľudských práv. Pokiaľ ide o medzinárodné humanitárne právo, 

po ratifikácii dvomi členskými štátmi v roku 2012 sa všetky členské štáty stali zmluvnými stranami 

Ottawského dohovoru o zákaze použitia protipechotných mín. 

 

Podpora obhajcov ľudských práv na celom svete ostala ústrednou témou aj v roku 2012. 

EÚ vydala 37 verejných vyhlásení, v ktorých vyjadrila podporu jednotlivým obhajcom ľudských 

práv, ktorí boli vystavení násiliu, zastrašovaniu alebo obťažovaniu, a vydala 11 dôverných 

demaršov. Delegácie EÚ poskytovali obhajcom ľudských práv praktickú podporu, intervenovali 

u národných orgánov s cieľom dosiahnuť ich prepustenie, ak boli neoprávnene zadržiavaní, 

a monitorovali príslušné súdne konania. V niektorých krajinách však pozorovateľom EÚ opätovne 

zamietli prístup na súdne pojednávania. Z európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva 

(EIDHR) sa v roku 2012 poskytla priama podpora viac ako 300 obhajcom ľudských práv v ohrození 

vo vyše 20 krajinách. EÚ sa tiež snažila pravidelne poriadať konzultácie s obhajcami ľudských práv 

v Bruseli i v tretích krajinách zamerané na situáciu v konkrétnych krajinách a na vývoj politík EÚ 

v oblasti ľudských práv. 

 

V roku 2012 sa politikami a činnosťami EÚ v oblasti ľudských práv riešili rôzne výzvy týkajúce sa 

občianskych a politických práv. 
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Pokiaľ ide o slobodu prejavu, EÚ na viacstranných fórach opakovane odsúdila obmedzovanie 

slobody prejavu a prístupu k internetu, ako aj zatýkanie blogerov v niektorých tretích krajinách. 

V júni Európska únia zohrala kľúčovú úlohu pri jednomyseľnom prijatí prvého uznesenia Rady pre 

ľudské práv, ktoré presadzovalo Švédsko1, s cieľom chrániť slobodu slova na internete. 

Prostredníctvom svojej stratégie „No Disconnect“ EÚ naďalej poskytovala podporu užívateľom 

internetu, blogerom a internetovým aktivistom, ktorí žijú v autoritatívnych režimoch, s cieľom obísť 

svojvoľné obmedzovanie internetu a iných technológií elektronickej komunikácie. 

 

Princíp všeobecného uplatňovania ľudských práv bol v roku 2012 spochybnený aj v oblasti 

slobody náboženstva alebo viery. EÚ znepokojili početné prípady neznášanlivosti alebo 

diskriminácie, či už vo forme fyzických útokov na členov konkrétnych náboženských spoločenstiev 

alebo diskriminačných postupov či právnych predpisov. EÚ zvlášť znepokojili pokusy rozvíjať 

pojem hanobenia náboženstva, čo by obmedzilo slobodu náboženstva i slobodu prejavu a mohlo by 

umožniť systematické zlé zaobchádzanie s príslušníkmi náboženských menšín. EÚ v tejto súvislosti 

vydala niekoľko vyhlásení, či už samostatne alebo v partnerstve s inými medzinárodnými 

organizáciami, v ktorých zdôraznila, že je nevyhnutné dodržiavať ľudské práva vo všeobecnosti 

a najmä slobodu prejavu, vyzvala k mieru a tolerancii a odsúdila nábožensky motivované násilie 

páchané štátnymi alebo neštátnymi aktérmi, ako aj presadzovanie náboženskej neznášanlivosti 

a podnecovanie k násiliu. EÚ na pôde Rady OSN pre ľudské práva navrhla rezolúciu o slobode 

náboženstva alebo viery a prostredníctvom diplomatických kanálov rokovala na túto tému 

s niekoľkými krajinami. Vďaka intenzívnym rokovaniam s Organizáciou islamskej spolupráce 

(OIC) EÚ dosiahla, že ani jej vlastná rezolúcia, ani rezolúcia OIC na túto tému nijakým spôsobom 

neodobrili koncepciu hanobenia náboženstva, a tiež to, že sa obe rezolúcie prijali konsenzom. 

Dôkazom významu, ktorý EÚ prikladá tejto otázke, bude prijatie usmernení Rady týkajúcich sa 

slobody náboženstva alebo viery, ktoré sa má uskutočniť začiatkom roku 2013. 

 

                                                 
1 A/HRC/20/L.13 Rezolúcia s názvom „The promotion, protection and enjoyment of human 

rights on the Internet“(Podpora, ochrana a uplatňovanie ľudských práva na internete), pozri: 
http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=20280. 

 

http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=20280
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EÚ naďalej aktívne podporovala práva žien. Pokračovala vo vykonávaní akčného plánu EÚ 

o rodovej rovnosti a posilnení postavenia žien v rámci rozvojovej spolupráce a predložila správu 

o dosiahnutom pokroku. Popri septembrovom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN EÚ spolu 

s dvanástimi spoluzakladajúcimi členmi naštartovala Partnerstvo za rovnoprávnu budúcnosť, ktoré 

má podporiť účasť žien na politickom živote a posilniť ich ekonomické postavenie. EÚ naďalej 

zohrávala vedúcu úlohu pri vykonávaní rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 o ženách, mieri 

a bezpečnosti, najmä tým, že otázky rodovej rovnosti začlenila do všetkých misií a operácií SBOP. 

EÚ okrem toho upozorňovala na problematiku žien, mieru a bezpečnosti vo viac ako 70 krajinách 

a vynaložila približne 200 miliónov EUR na vypracovanie a realizáciu národných akčných plánov, 

financovanie mimovládnych organizácií a odbornú prípravu vládnych agentúr. V roku 2012 ESVČ 

vymenovala zvláštnu poradkyňu pre rodové otázky, ktorá ma zabezpečovať koordináciu a efektivitu 

činností. Rodové otázky dostali prioritu v stratégiách 109 krajín pre oblasť ľudských práv. 

 

EÚ sa tiež zaviazala, že bude chrániť práva osôb so zdravotným postihnutím. Taktiež podpísala 

a ratifikovala Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím a jeho opčný protokol. Je 

jediným regionálnym orgánom, ktorý tak urobil. Vytvorila svoj vlastný kontaktný bod a nezávislý 

mechanizmus vykonávania tohto dohovoru, ktoré majú pracovať súbežne s kontaktnými bodmi 

a nezávislými mechanizmami jej členských štátov, z ktorých väčšina už ratifikovala dohovor aj 

protokol. 



 
9431/13  gb/jk 19 
PRÍLOHA DG C   SK 

V rámci úsilia odstrániť diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie alebo rodovej identity EÚ 

zdôraznila, že sa usiluje o to, aby ľudské práva platili pre všetkých, na celom svete a bez 

diskriminácie. EÚ prijala súbor nástrojov, v ktorom sa vymedzujú jej priority v tejto oblasti a ktorý 

sa v roku 2013 zmení na usmernenia pre oblasť ľudských práv. EÚ nastolila tému práv lesieb, 

gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuánych osôb pri viacerých príležitostiach na 

medzinárodných fórach, ako aj v rámci dvojstranných vzťahov s niektorými tretími krajinami. EÚ 

tiež poskytla prostredníctvom EIDHR finančnú pomoc občianskym združeniam, ktoré sa angažujú 

v tejto otázke. 

 

EÚ zdôraznila význam, ktorý prikladá zabezpečeniu úplného dodržiavania ľudských práv počas 

boja proti terorizmu v jeho rozličných podobách, a to najmä na dvoch veľkých medzinárodných 

konferenciách venovaných ľudským právam a terorizmu. EÚ prijala zoznam krajín a regiónov, 

s ktorými je potrebné zintenzívniť spoluprácu v boji proti obchodovaniu s ľuďmi. 

 

EÚ pokračovala vo vykonávaní zavedených usmernení Rady, ako sú napríklad usmernenia 

týkajúce sa trestu smrti a mučenia, obhajcov ľudských práv a práv detí. 

 

Pokiaľ ide o trest smrti, EÚ sa početnými verejnými vyhláseniami a vystúpeniami na 

medzinárodných fórach snažila podporiť silnejúci medzinárodný odpor proti trestu smrti. Vyvinula 

rozsiahle lobistické aktivity s cieľom podporiť rezolúciu Valného zhromaždenia OSN č. 67/176, 

v ktorej sa opätovne potvrdila výzva zaviesť moratórium na trest smrti. Táto rezolúcia sa prijala 

s podporou dosiaľ bezprecedentného počtu hlasov a zohrala kľúčovú úlohu pri konsolidácii 

medzinárodného trendu, ktorý smeruje k zrušeniu trestu smrti. EÚ podporila mnoho projektov 

a podujatí občianskych združení na celom svete s cieľom posilniť podporu verejnosti pre zrušenie 

trestu smrti. EÚ v roku 2012 prijala revidované usmernenia o boji proti mučeniu. V zmenených 

usmerneniach sa zdôrazňuje potreba zabezpečiť náležité uplatňovanie odporúčaní medzinárodných 

monitorovacích mechanizmov, ako napríklad výboru OSN proti mučeniu, ako aj zákaz mučenia 

alebo zlého zaobchádzania v rámci boja proti terorizmu. EÚ na konkrétne prípady mučenia 

upozornila tretie krajiny priamo a MVO pridelila 16 miliónov EUR s cieľom podporiť kampaň proti 

mučeniu. 
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EÚ v roku 2012 viedla globálnu kampaň na podporu ratifikácie dvoch opčných protokolov 

k Dohovoru o právach dieťaťa a Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce (MOP) č. 182 

o najhorších formách detskej práce. Podarilo sa zabezpečiť ďalších 18 ratifikácií týchto nástrojov. 

EÚ financovala projekty na podporu práv dieťaťa vo viac ako 50 krajinách vrátane 15 projektov 

zameraných na boj proti detskej práci vo výške približne 11,1 miliónov EUR. 

 

V roku 2012 EÚ naďalej podporovala volebný proces na celom svete vysielaním volebných 

pozorovateľských misií EÚ (EOM) a misií volebných expertov (EEM) a poskytovaním podpory pre 

voľby, ako aj podpory pre domácich pozorovateľov. V priebehu roka 2012 EÚ vyslala spolu 

13 volebných pozorovateľských misií EÚ (EOM) a misií expertov na voľby (EEM). Tieto misie 

pomohli podporiť prechod k demokracii v susedstve EÚ (volebná pozorovateľská misia EÚ 

v Alžírsku, volebný hodnotiaci tím v Líbyi a misia expertov na voľby v Egypte), boli svedkom 

prevzatia moci opozíciou (EOM a EEM v Senegale, EEM v Mexiku) a konsolidácie demokracie, 

ku ktorej došlo po konflikte (EOM vo Východnom Timore a v Sierra Leone). EÚ tiež zintenzívnila 

svoje úsilie o zabezpečenie systematickej kontroly zohľadnenia odporúčaní volebných misií EÚ. 

V decembri EÚ ako súčasť tohto úsilia vyslala prvú povolebnú misiu do Malawi, poverenú úlohou 

preskúmať pokrok v oblasti volebných reforiem, ako aj vplyv odporúčaní EÚ EOM. EÚ sa tiež 

snažila zintenzívniť svoju prácu na podpore demokracie v súlade so závermi Rady 

z decembra 20091. EÚ vydala správu o vykonávaní akčných plánov na podporu demokracie 

v deviatich pilotných krajinách a získané skúsenosti využije pri práci zameranej na druhú generáciu 

krajín začiatkom roku 2013. 

                                                 
1 Závery Rady o podpore demokracie vo vonkajších vzťahoch EÚ – na ceste k väčšej 

súdržnosti a účinnosti, dokument Rady 16081/09, 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/09/st16/st16081.sk09.pdf. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/09/st16/st16081.sk09.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/09/st16/st16081.sk09.pdf
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Hospodárske, sociálne a kultúrne práva sú tiež neoddeliteľnou súčasťou vonkajšej politiky EÚ 

v oblasti ľudských práv. Je jasné, že uplatňovanie ľudských práv (občianskych a politických, 

hospodárskych, sociálnych a kultúrnych) je prepojené s udržateľným rozvojom a odstraňovaním 

chudoby. EÚ preto neustále zdôrazňovala potrebu integrovať ľudské práva, správu vecí verejných, 

demokraciu a právny štát do rámca miléniových rozvojových cieľov po roku 2015. EÚ počas 

dialógov o ľudských právach s tretími krajinami nastolila otázku hospodárskych a sociálnych práv, 

spolu s OSN a USA zorganizovala podujatie na vysokej úrovni o vodnej bezpečnosti, úzko 

spolupracovala s osobitnými spravodajcami OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva 

a vydala vyhlásenie EÚ pri príležitosti Svetového dňa vody, v ktorom pripomína právo na prístup 

k vode. EÚ pravidelne upozorňovala tretie krajiny na potrebu ratifikovať a vykonávať dohovory 

Medzinárodnej organizácie práce a poskytla značnú dvojstrannú finančnú pomoc projektom na 

podporu pracovných noriem, napríklad zameraných na zlepšovanie pracovných podmienok 

v sektore baníctva. ESVČ však uznáva, že činnosť v tejto oblasti možno zintenzívniť: v súlade 

s akčným plánom sa začala práca na príprave postupov s cieľom zabezpečiť komplexnejšie 

zahrnutie hospodárskych sociálnych a kultúrnych práv. 

 

EÚ naďalej využívala všetky nástroje, ktoré má v dispozícií, aby tretie krajiny upozorňovala 

na problematiku ľudských práv. V roku 2012 prijala program zmien, podľa ktorého je podpora 

ľudských práv, dobrej správy vecí verejných a demokracie v centre rozvojovej spolupráce EÚ1. 

Vytvoria sa silnejšie prepojenia medzi rozvojovými grantmi a pôžičkami EÚ a podporou ľudských 

práv (vrátane hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv) a demokracie. V usmerneniach pre 

tvorbu programov prijatých v roku 2012 sa stanovuje, že rozvojová pomoc EÚ by sa mala 

prispôsobiť pokroku, ktorý tretie krajiny dosiahli pri plnení záväzkov v oblasti ľudských práv, 

demokracie a právneho štátu2. Všeobecná rozpočtová podpora sa bude poskytovať, ak existuje 

dôvera, že sa tieto prostriedky vynaložia na podporu základných hodnôt, ktoré sa EÚ a partnerská 

krajina zaviazali dodržiavať; EÚ vypracovala príslušnú metodiku hodnotenia. 

                                                 
1 Závery Rady o zvyšovaní vplyvu rozvojovej politiky EÚ: program zmien 

(3 166. zasadnutie Rady pre zahraničné veci, 14. mája 2012 v Bruseli). 
2 Závery Rady o budúcom prístupe k rozpočtovej podpore EÚ pre tretie krajiny 

(3 166. zasadnutie Rady pre zahraničné veci, 14. mája 2012 v Bruseli). 
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Pokiaľ ide o obchodnú politiku, revidované nariadenie o systéme všeobecných preferencií (VSP) 

prijaté v októbri 2012 posilnilo mechanizmus monitorovania dodržiavania záväzkov v oblasti 

ľudských práv tými tretími krajinami, ktoré majú výhody zo stimulačného programu pre obchod 

VSP+. Nariadenie o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti 

alebo mučenie, sa zrevidovalo s cieľom zakázať obchodovanie s istými látkami, ktoré možno 

použiť na popravu smrtiacou injekciou. 

 

V roku 2012 EÚ naďalej dbala na to, aby boli doložky o ľudských právach súčasťou rámcových 

politických dohôd s industrializovanými a neindustrializovanými krajinami, a to aj v situáciách, keď 

dosiahnuť dohodu s partnerskou krajinou nebolo ľahké. V roku 2012 sa dohody obsahujúce doložku 

o ľudských právach podpísali s Irakom, Vietnamom, krajinami Strednej Ameriky a s Filipínami. 

Počas roka sa uskutočnilo tridsať dialógov a konzultácií o ľudských právach, počas ktorých 

sa partnerské krajiny upozornili na problematické otázky. Všetky dialógy prebehli na báze 

reciprocity a partnerské krajiny využili príležitosť dôkladne sa informovať o problematike ľudských 

práv v rámci Európskej únie. Čoraz viac tretích krajín vyjadrilo záujem nadviazať dialóg alebo 

začať konzultácie o ľudských právach s EÚ. Dialóg o ľudských právach sa nadviazal s Južnou 

Afrikou, existujúci lokálny dialóg o ľudských právach s Kolumbiou sa posunul na vyššiu úroveň 

a ďalšie rokovania sa budú konať v hlavných mestách a EÚ sa dohodla s Južnou Kóreou 

na konzultáciách o ľudských právach, ktorých prvé kolo sa uskutoční v roku 2013. Vzhľadom 

na rastúci počet dialógov o ľudských právach prebieha v rámci EÚ reflexia o tom, ako čo najlepšie 

tento nástroj využívať. Paralelne s dialógmi o ľudských právach sa uskutočnilo aj dvanásť 

seminárov s účasťou občianskej spoločnosti. Vysoká predstaviteľka a jej hovorca v roku 2012 

vydali na tému ľudských práv 151 vyhlásení a v mnohých prípadoch sa vydali dôverné demarše. 
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Pokiaľ ide o viacstrannú úroveň, EÚ naďalej zohrávala vedúcu úlohu pri obhajobe ľudských práv 

v rámci štruktúr OSN. Na troch zasadnutiach Rady pre ľudské práva, ktoré sa uskutočnili 

v roku 2012, EÚ predložila rezolúcie týkajúce sa situácie v konkrétnych krajinách (Sýria, 

Mjanmarsko/Barma, Kórejská ľudovodemokratická republika a Bielorusko), ako aj tematické 

rezolúcie o slobode náboženstva a viery a o právach dieťaťa. EÚ podporila mnoho ďalších 

rezolúcií, vrátane rezolúcií o Srí Lanke, Iráne, Eritrei, Pobreží Slonoviny a o Somálsku. 

EÚ iniciovala vytvorenie nového mandátu pre Bielorusko a podporila nového osobitného 

spravodajcu pre Eritreu. EÚ plne podporila prácu vyšetrovacej Komisie pre Sýriu a prispela k tomu, 

aby sa jej mandát predĺžil. 

 

Počas 67. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN (VZ OSN) si všetky iniciatívy EÚ získali širokú 

podporu a boli schválené. EÚ s potešením vzala na vedomie, že sa podarilo dosiahnuť konsenzus 

v otázke rezolúcie o Mjanmarsku/Barme, v ktorej sa uznal dosiahnutý pokrok a zároveň sa 

identifikovali ostávajúce problematické oblasti týkajúce sa ľudských práv. EÚ bola ďalej potešená 

tým, že rezolúcia o KĽDR bola prijatá bez hlasovania a že si iniciatíva týkajúca sa Sýrie, ktorú 

navrhla široká koalícia krajín pod arabským vedením, získala rekordnú podporu. Okrem toho sa 

s podporou EÚ predložila komplexná rezolúcia o ľudských právach v Iráne. Výročná rezolúcia 

OSN, ktorú predložila EÚ, o slobode náboženstva alebo viery sa opäť prijala konsenzom. VZ OSN 

prijalo rezolúciu o právach dieťaťa, zameranú na domorodé deti a na základe africkej iniciatívy, 

ktorú EÚ dôrazne podporila, po prvý krát aj rezolúciu s výzvou zastaviť zmrzačovanie ženských 

pohlavných orgánov. 
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EÚ naďalej úzko spolupracovala s regionálnymi partnermi, napríklad Organizáciou pre 

bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), Africkou úniou, sekretariátom Fóra tichomorských 

ostrovov a s Ligou arabských štátov. EÚ prijala priority spolupráce s Radou Európy, čím 

sa posilnili blízke vzťahy medzi oboma organizáciami; EÚ a Rada Európy pokračujú 

vo vykonávaní značného množstva spoločných programov v oblasti právneho štátu, demokracie 

a ľudských práv, v hodnote asi 101 miliónov EUR. EÚ v rámci Valného zhromaždenia a Rady pre 

ľudské práva komunikovala aj s tematickou organizáciou, ako je Organizácia islamskej spolupráce 

(OIC) 

 

V novembri 2012 nórsky Nobelov výbor oznámil, že Nobelovu cenu za mier udeľuje EÚ ako 

uznanie jej práci v oblasti zmierenia, demokracie, podpory ľudských práv a šírenia mieru a stability 

na celom kontinente. Cenu si 10. decembra prevzali traja predsedovia – pán Martin Schultz, 

predseda Európskeho Parlamentu, pán Herman Van Rompuy, predseda Európskej rady a pán Jose 

Manuel Barroso, predseda Európskej komisie . EÚ oznámila, že peniaze, ktoré s cenou dostala, 

sa využijú na podporu projektov poskytujúcich vzdelanie deťom postihnutým ozbrojenými 

konfliktmi. 
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I. Ľudské práva a demokracia vo všetkých politikách EÚ 

1. Začleniť ľudské práva do každého posúdenia vplyvu 
 

Európska komisia 

 

Európska komisia od roku 2006 pripravuje posúdenia vplyvu iniciatív EÚ s cieľom zmapovať ich 

potenciálny dosah na spoločnosť, hospodárstvo a životné prostredie. Posúdenia vplyvu 

sa pripravujú, ak ide o legislatívne návrhy, nelegislatívne návrhy s jasným hospodárskym, 

sociálnym a environmentálnym vplyvom a nelegislatívne iniciatívy, v ktorých sa vymedzujú budúce 

politiky vrátane smerníc na rokovania pre medzinárodné dohody. 

 

Hoci vplyv iniciatív na ľudské práva pôvodne nepatril medzi otázky, ktorými sa Komisia počas 

posudzovania vplyvu zaoberala, v roku 2010 Komisia oznámila, že s cieľom zabezpečiť súlad 

s Chartou základných práv bude vykonávať posúdenie vplyvu svojich legislatívnych návrhov 

na základné práva, a to aj pokiaľ ide o návrhy s vonkajším rozmerom, ako sú napríklad obchodné 

dohody alebo nariadenia týkajúce sa pomoci. Komisia tiež potvrdila, že sa charta vzťahuje 

na vonkajšie politiky EÚ1. V roku 2011 prijala prevádzkové usmernenie o zohľadňovaní 

základných práv2, v ktorom sa stanovujú kroky, ktoré by útvary Komisie mali podniknúť s cieľom 

zohľadniť základné práva v posúdeniach vplyvu, ktoré Komisia vypracúva. 

 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/application/index_en.htm 
2 Prevádzkové usmernenie o zohľadňovaní základných práv v posúdeniach vplyvu, ktoré 

vypracúva Komisia, SEK(2011) 567 v konečnom znení. 
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V každoročnej správe Komisie o uplatňovaní Charty základných práv EÚ1 sa zdôrazňuje, že charta 

zostáva referenčným bodom na začlenenie základných práv do všetkých právnych aktov EÚ a pri 

uplatňovaní práva EÚ členskými štátmi. Takisto sa v nej prezentuje, ako sa v EÚ rozvíja kultúra 

rešpektovania základných práv vytváraním nových právnych predpisov v prípadoch, keď má EÚ 

právomoc konať, a prostredníctvom jurisdikcie Súdneho dvora Európskej únie. Cieľom výročnej 

správy, ktorá sa každoročne vzťahuje na všetky ustanovenia charty EÚ, je zistiť, v ktorých 

oblastiach sa dosiahol pokrok a v ktorých vznikajú nové obavy. 

 

V priebehu roku 2012 sa v posúdeniach vplyvu zameraných na obchodné dohody začal dávať väčší 

dôraz na otázku ľudských práv (pozri časť 11). 

 

Európsky parlament 

 

Rok 2012 bol prvým rokom, keď začalo pracovať riaditeľstvo Európskeho parlamentu 

pre posudzovanie vplyvu a európsku pridanú hodnotu, ktoré vzniklo v reakcii na Nieblerovej správu 

o zaručení nezávislých posúdení vplyvu, ktorú Parlament prijal 8. júna 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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Úlohou riaditeľstva pre posudzovanie vplyvu je prispieť k posilneniu inštitucionálnej nezávislosti 

Parlamentu a jeho spôsobilostí tým, že pomôže identifikovať, kvantifikovať a zdôvodniť jeho 

všeobecné politické priority, a tiež tým, že zlepší jeho schopnosť vopred odhadnúť vplyv politík, 

čím sa podporí všeobecný cieľ lepšej tvorby práva. Parlament v tejto súvislosti zohľadnil posúdenia 

vplyvu Komisie a vypracoval posúdenia vplyvu svojich vecných pozmeňujúcich a doplňujúcich 

návrhov, v súlade s príručkou pre posúdenie vplyvu, ktorú Parlament prijal v roku 2008. V priebehu 

roku 2012 riaditeľstvo pre posúdenie vplyvu vypracovalo sériu posúdení týkajúcich sa vonkajšej 

činnosti EÚ1. 

 

Hoci sa v príručke z roku 2008 ľudské práva nespomínajú, medzi kritériá, ktoré Parlament stanovil, 

patrí zváženie vplyvu na zraniteľné sociálne skupiny (tzv. „social benchmarking“) a na rodovú 

rovnosť. Riaditeľstvo pre posúdenie vplyvu tiež potvrdilo dôležitosť, ktorú prikladá ľudským 

právam, a túto otázku bude naďalej sledovať. 

 

                                                 
– 1 Prvé hodnotenie posúdenia vplyvu Komisie, ktoré sa týka návrhu povoliť otvorenie rokovaní o dohode o voľnom 

obchode medzi EÚ a Japonskom; Prvé hodnotenie posúdenia vplyvu Komisie, ktoré sa týka návrhu smernice o boji 
proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Únie prostredníctvom trestného práva;  

– Prvé hodnotenie posúdenia vplyvu Komisie, ktoré sa týka návrhu rozhodnutia Rady o pridružení zámorských 
krajín a území k EÚ; Prvé hodnotenie posúdenia vplyvu Komisie, ktoré sa týka návrhu nariadenia o založení 
Európskeho dobrovoľníckeho zboru pre humanitárnu pomoc; Prvé hodnotenie posúdenia vplyvu Komisie, ktoré 
sa týka návrhu nariadenia o fonde európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby. 
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Rada EÚ 

 

V súlade so závermi Rady o posudzovaní vplyvu z roku 2011 predsedníctvo podalo COREPER-u 

správu o aktuálnom stave v oblasti posudzovania vplyvu Radou1. V správe sa uvádza výsledok 

prieskumu posudzovania vplyvu vo všetkých zloženiach Rady; upozorňuje sa v nej, že posúdenia 

vplyvu sa „zvyčajne (...) nevyskytujú v dvoch zloženiach Rady, konkrétne v Rade pre všeobecné 

záležitosti a v Rade pre zahraničné veci.“ 

 

Reštriktívne opatrenia 

 

Podľa Usmernení o vykonávaní a vyhodnocovaní reštriktívnych opatrení (sankcií) v rámci spoločnej 

zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ sa vplyv reštriktívnych opatrení v rámci SZBP v oblasti 

ľudských práv musí hodnotiť pred ich prijatím a každoročne po ich prijatí2. 

 

V odseku 9 týchto usmernení sa stanovuje: „Reštriktívne opatrenia sa vždy musia zavádzať 

a vykonávať v súlade s medzinárodným právom. Musia rešpektovať ľudské práva a základné 

slobody, najmä právo na účinný prostriedok nápravy a riadny proces. Uložené opatrenia musia byť 

vždy primerané svojmu cieľu.“ 

 

V roku 2012 sa usmernenia uplatnili pri každoročných preskúmaniach a pri prijímaní nových 

opatrení týkajúcich sa Bieloruska, Mjanmarska/Barmy, Iránu, Sýrie a Zimbabwe. 

                                                 
1 Správa predsedníctva/sekretariátu Rady o posúdení vplyvu, 21. novembra 2012, 16569/12. 
2 11205/12. 
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Rozpočtová podpora 

 

Po prijatí záverov Rady o budúcom prístupe k rozpočtovej podpore EÚ pre tretie krajiny 

v máji 2012 sa vykoná posúdenie hodnôt ľudských práv, demokracie a právneho štátu s cieľom 

určiť, či je poskytovanie rozpočtovej podpory partnerskej krajine primerané. EÚ tak posúdi, či 

existujú predpoklady na to, aby sa dohody týkajúce sa dobrej správy vecí verejných a rozvoja mohli 

zveriť partnerskej krajine, t. j. či sa krajina pridŕža základných hodnôt ľudských práv, demokracie 

a právneho štátu a či sa takouto zmluvou podporia široké reformy, ktoré vedú k zníženiu chudoby 

a lepšej správe vecí verejných, pričom je signálom vzájomného a spoločného záväzku voči 

univerzálnym základným hodnotám. 

 

V roku 2012 Komisia zriadila riadiaci výbor pre rozpočtovú podporu (BSSC) s cieľom vypracovať 

takéto posúdenia: ESVČ je členom BSSC. Výbor bude využívať rámec na posúdenie rizík, ktorý je 

založený okrem iného na politických správach delegácií EÚ a na prebiehajúcom politickom 

dialógu. V septembri 2012 sa stanovili formálne usmernenia pre programovanie, koncepciu 

a riadenie rozpočtovej pomoci. Kapitola 4 usmernení sa venuje „základným hodnotám“. Obsahuje 

prehľad zásad, ktoré treba dodržiavať, rozsah posúdenia, spôsoby, akými sú základné hodnoty 

prepojené s rôznymi aspektmi dohôd o dobrej správe vecí verejných a rozvoji (GGDC) a inými 

formami rozpočtovej podpory (dohody týkajúce sa sektorovej reformy a dohody týkajúce sa 

budovania štátu), ako aj postupy posudzovania a monitorovania základných hodnôt. 
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Európska investičná banka (EIB) 

 

EIB ako banka EÚ je právne viazaná ustanoveniami Charty základných práv Európskej únie. Na 

základe Vyhlásenia EIB o environmentálnych a sociálnych zásadách a normách vychádza náležitá 

opatrnosť banky z prístupu, ktorý zahŕňa celý rad možných vplyvov a zohľadňuje ľudské práva 1. 

Aspekty ľudských práv sú pre EIB podkladom pre posúdenie sociálneho vplyvu na úrovni 

projektov, ako sa uvádza v príručke banky k environmentálnym a sociálnym postupom. Banka 

„obmedzuje svoje financovanie na projekty, ktoré dodržiavajú ľudské práva“, a projekty alebo 

činnosti, ktoré ich nedodržiavajú, sú osobitne vylúčené z poskytovania pôžičiek zo strany EIB2. 

 

Odrážajúc svoje právne záväzné povinnosti (ZEÚ) a v reakcii na schválenie Usmerňujúcich zásad 

OSN týkajúcich sa podnikania a ľudských práv dokončila EIB v priebehu roku 2012 vykonanie 

analýzy nedostatkov v oblasti ľudských práv s cieľom posúdiť svoje existujúce normy posúdenia 

sociálnych vplyvov na základe ustanovení Charty EÚ a Usmerňujúcich zásad OSN týkajúcich sa 

podnikania a ľudských práv. Výsledok tejto analýzy usmerňuje prácu na revízii sociálnych noriem 

náležitej opatrnosti banky v priebehu rokov 2012 a 2013 a očakáva sa, že prepracovanie týchto 

noriem bude dôležitým krokom v procese ďalšieho začleňovania aspektov ľudských práv 

z operačného hľadiska do finančných aktivít EIB. Tento zámer sa ďalej skúmal, keď EIB v októbri 

2012 usporiadala výročné medzinárodné zasadnutie expertov na sociálne otázky (ISEM), na ktorom 

sa riešili spôsoby, ako by medzinárodné finančné inštitúcie mohli čo najlepšie začleniť ľudské práva 

do svojej koncepcie náležitej opatrnosti v sociálnej oblasti, najmä posudzovanie vplyvu. 

 

                                                 
1 Patria k nim: nedobrovoľné presídlenie/ekonomické vysídlenie; práva a záujmy zraniteľného 

obyvateľstva; pracovné normy; zdravie a bezpečnosť pri práci a verejné zdravie a bezpečnosť; 
účasť verejnosti a konzultácie s ňou. V závislosti od kontextu operácie sa môžu riešiť aj 
ďalšie témy, ktoré sa týkajú otázok správy vecí verejných, transparentnosti a kapacít, 
možnosti konfliktov a citlivosti v súvislosti s prístupom k zdrojom alebo rozdelením výhod 
vyplývajúcich z projektov, prehĺbenia nerovností a komplikovaného inštitucionálneho 
prostredia a sociálnej dynamiky. 

2 Zoznam vylúčených činností sa uvádza na internetovej stránke 
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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Súbežné vypracovanie rámca merania výsledkov (REM) sa považuje za dôležitý stavebný prvok 

posilnenej náležitej opatrnosti banky týkajúcej sa sociálnych aspektov, aspektov ľudských práv, 

sociálnej zodpovednosti podnikov, dôstojnej práce, environmentálnych zásad a dobrej správy vecí 

verejných v rámci projektov, ktoré financuje, ako aj za dôležitý stavebný prvok monitorovania 

týchto aspektov. 

 

Záverom, v kontexte ročných záväzkov v oblasti zodpovednosti podnikov EIB podáva správy 

o svojich výsledkoch v environmentálnej, sociálnej oblasti a v oblasti správy vecí verejných, 

a najmä o viacerých sociálnych ukazovateľoch a ukazovateľoch v oblasti ľudských práv v rámci 

vykonávania globálnej iniciatívy pre podávanie správ (GRI). 
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2. Skutočné partnerstvo s občianskou spoločnosťou, a to aj na miestnej úrovni 

V roku 2012 EÚ ďalej rozvíjala kontakty s občianskou spoločnosťou, ktorá je kľúčovým partnerom 

pri konzultáciách v rámci tvorby politík EÚ, ako aj cieľom jej politickej a finančnej podpory, 

vzhľadom na svoju nenahraditeľnú úlohu, keďže pomáha ľuďom pochopiť svoje práva a hlásiť sa 

o ne a dohliada na činnosť verejných orgánov. 

Úradníci EÚ zaviedli ako systémovú súčasť svojej praxe konzultácie s občianskou spoločnosťou 

v Bruseli a v danej krajine, ktoré predchádzajú dialógom o ľudských právach, a debrífingy po ich 

ukončení. 

Okrem toho sa v roku 2012 v rámci oficiálnych dialógov o ľudských právach s Argentínou, 

Bangladéšom, Brazíliou, Čile, Gruzínskom, Indonéziou, Kirgizskom, Kolumbiou, Moldavskou 

republikou, Mexikom, Palestínskou samosprávou a Tadžikistanom uskutočnili oficiálne semináre 

organizácií občianskej spoločnosti, na ktorých sa európske a medzinárodné MVO zišli so svojimi 

partnermi z uvedených krajín. V novembri 2012 sa v Galway uskutočnil seminár o ľudských 

právach, na ktorom sa zúčastnili právni experti a zástupcovia organizácií občianskej spoločnosti 

z EÚ a Číny. 

Odporúčania, ktoré sa počas týchto seminárov s účasťou organizácií občianskej spoločnosti 

vypracovali, boli potom podkladom pre oficiálny dialóg EÚ o ľudských právach s týmito krajinami. 

V rámci najlepších postupov sa predstavitelia občianskej spoločnosti zúčastnili oficiálnych dialógov 

o ľudských právach s Africkou úniou, Mexikom a Moldavskou republikou, aby mohli tieto 

odporúčania prezentovať. 

Príspevok zo strany občianskej spoločnosti sa využil aj pri príprave stratégií v oblasti ľudských 

práv pre jednotlivé krajiny, či už v teréne alebo v miestach, kde má EÚ zastúpenie. 
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Počas roku 2012 prebehlo v súvislosti s politickým vývojom niekoľko konzultácii s občianskou 

spoločnosťou, z ktorých prvé sa týkali balíka v oblasti ľudských práv, ktorý Rada pre zahraničné 

veci prijala 25. júna a ktorý následne schválila Európska rada. Príspevok občianskej spoločnosti 

sa tiež získal v rámci prebiehajúcej prípravy usmernení EÚ pre slobodu náboženstva alebo viery 

a usmernení týkajúcich sa lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych (LGBTI) 

osôb. 

Podobne sa aj v globálnom prístupe EÚ k migrácii a mobilite (GPMM), ktorý je zastrešujúcim 

rámcom vonkajšej migračnej politiky a politiky mobility EÚ, zdôrazňuje úloha občianskej 

spoločnosti v jeho vykonávaní. Občianska spoločnosť sa preto systematicky zapája do všetkých 

dialógov o migrácii, ako aj do osobitných rámcov spolupráce a partnerstiev v oblasti mobility 

a bude zahrnutá do budúcich spoločných programov v oblasti migrácie a mobility. Okrem toho sa 

v stratégii EÚ na roky 2012 – 2016 zameranej na odstránenie obchodovania s ľuďmi1 vyzdvihuje 

úloha občianskej spoločnosti pri vykonávaní tejto stratégie, a to vrátane jej účasti vo vnútroštátnych 

a nadnárodných mechanizmoch účinnej spolupráce pri pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi. 

Konkrétnejšie, v stratégii EÚ sa ustanovuje zriadenie platformy EÚ pre organizácie občianskej 

spoločnosti a poskytovateľov služieb, ktorí sa zúčastňujú na práci na ochrane obetí a pomoci 

v členských štátoch aj vo vybraných tretích krajinách. 

Predstavitelia občianskej spoločnosti pravidelne komunikujú s pracovnou skupinou Rady pre 

ľudské práva (COHOM) a dostávajú informácie o jej záveroch. 

 

                                                 
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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Občianska spoločnosť je aj naďalej hlavným príjemcom pomoci z európskeho nástroja 

pre demokraciu a ľudské práva.1 V roku 2012 sa financovalo takmer 500 nových projektov, ktoré 

tvoria súčasné portfólio 2 500 projektov vykonávaných na celom svete, v štyroch oblastiach 

činnosti: 

 

• schopnosť EÚ riešiť najzložitejšie situácie, rýchlo reagovať na naliehavé situácie v oblasti 

ľudských práv a vytvoriť komplexný mechanizmus EÚ týkajúci sa obhajcov ľudských práv; 

• rozvoj prosperujúcich občianskych spoločností, posilnenie ich postavenia v úsilí 

o dosiahnutie demokracie a jej ochranu a o uplatňovanie a ochranu ľudských práv a podpora 

ich osobitnej úlohy ako aktérov pozitívnej zmeny, 

• tematické kampane, v ktorých sa spája presadzovanie princípov a činnosť v teréne. 

V roku 2012 sa tieto kampane zamerali na trest smrti, beztrestnosť, prístup k spravodlivosti, 

mučenie a zlé zaobchádzanie, práva detí, práva žien, socio-ekonomické a kultúrne práva, 

základné slobody, boj proti diskriminácii a situáciu postihnutých osôb; 

• Podpora demokracie a jej rozvoj prostredníctvom podpory a posilňovania participatívnej 

a reprezentatívnej demokracie a posilňovania úlohy občianskej spoločnosti a jej interakcií 

s všeobecnými, medzinárodnými a regionálnymi demokratickými mechanizmami vrátane 

monitorovania a vykonávania medzinárodných záväzkov týkajúcich sa demokracie. V roku 

2012 boli vyslané štyri volebné pozorovateľské misie EÚ, ako aj misia na posúdenie volieb 

v Líbyi a niekoľko misií expertov na voľby. 

                                                 
1 http://www.eidhr.eu/. 

http://www.eidhr.eu/
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V roku 2012 EÚ tiež začala vykonávať závery Rady a oznámenie s názvom Korene demokracie 

a trvalo udržateľného rozvoja: spolupráca Európy s občianskou spoločnosťou v oblasti 

vonkajších vzťahov1. EÚ bola okrem iného poverená prípravou plánov pre spoluprácu 

s organizáciami občianskej spoločnosti v partnerských krajinách. Tieto plány vychádzajú z potreby 

vytvoriť jednotný spôsob spolupráce EÚ s občianskou spoločnosťou. Pomocou nich sa zaručí 

vykonávanie novej politiky na úrovni krajín s dlhodobými cieľmi EÚ v oblasti spolupráce a dialógu 

s občianskou spoločnosťou, ako aj jej operačnej podpory. Táto činnosť sa prepojí s programovaním 

vonkajšej pomoci EÚ, a to najmä dvojstrannej, regionálnej a tematickej spolupráce, čím 

sa zabezpečí jednota politík a vzájomné dopĺňanie sa jednotlivých nástrojov. Stratégie v oblasti 

ľudských práv pre jednotlivé krajiny budú tiež dôležitým podkladom pre programovanie. 

 

Úspech 14. výročného fóra EÚ – MVO o ľudských právach, ktoré sa uskutočnilo 6. a 7. decembra 

v Bruseli, bol viac ako kedykoľvek predtým výsledkom spoločného úsilia EÚ (Európska služba pre 

vonkajšiu činnosť a Európska komisia) a občianskej spoločnosti (sieť mimovládnych organizácií pre 

ľudské práva a demokraciu a Nadácia Daga Hammarksjölda). Zišlo sa na ňom viac ako 

200 zástupcov občianskej spoločnosti zo všetkých kútov sveta a zástupcov medzinárodných 

a regionálnych mechanizmov v oblasti ľudských práv, ako aj predstaviteľov inštitúcií EÚ a členských 

štátov, aby diskutovali na tému: Podpora všeobecného uplatňovania: úloha regionálnych 

mechanizmov v oblasti ľudských práv a spolupráca s občianskou spoločnosťou. Na tomto fóre sa tiež 

zišli riaditelia oddelení pre ľudské práva z regionálnych organizácií. 

 

Politické fórum a dialóg dopĺňa rozsiahla séria technických zasadnutí, ktoré zapájajú organizácie 

občianskej spoločnosti a poskytujú informácie, jednoduchší prístup, financovanie a podporu, pričom 

okrem iného ide napríklad o štruktúrovaný dialóg, fórum EIDHR, semináre na prípravu výziev. 

                                                 
1 COM(2012) 492 final; Závery Rady: Korene demokracie a trvalo udržateľného rozvoja: 

spolupráca Európy s občianskou spoločnosťou v oblasti vonkajších vzťahov; 
3 191. zasadnutie Rady (zahraničné veci), Luxemburg 15. októbra 2012. 
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3. Pravidelné hodnotenie vykonávania 

 

V akčnom pláne sa stanovuje, že EÚ bude prostredníctvom výročnej správy o ľudských právach 

a demokracii vo svete podávať správy o pokroku vo vykonávaní jeho ustanovení. Štruktúra tejto 

správy sa preto zmenila tak, aby zohľadňovala štruktúru akčného plánu: každá časť v oddiele A 

tejto správy o strategickom rámci a akčnom pláne obsahuje zhrnutie doterajšieho vykonávania 

príslušnej časti akčného plánu. Cieľom takéhoto usporiadania je dosiahnuť prehľadnosť 

a jednoduchosť a umožniť ľahšie čítanie a pochopenie dokumentu. 

 

Deväť činností uvedených v akčnom pláne sa malo realizovať do konca roku 20121. Pri vykonávaní 

väčšiny týchto cieľov sa dosiahol významný pokrok. 

1. V októbri 2012 sa prijali predbežné správy o stave demokracie týkajúce sa deviatich 

pilotných krajín, pričom záverečné správy sa očakávajú začiatkom roka 2013; pre 

väčšinu pilotných krajín sa medzitým vypracovávajú plány činnosti na podporu 

demokracie. 

2. Prijali sa kroky s cieľom systematizovať nadviazanie na volebné pozorovateľské misie 

EÚ a to prostredníctvom lepšieho využívania správ vedúcich misií a programovania 

pomoci EÚ, ako aj vypracovania nových usmernení pre volebné pozorovateľské misie 

a delegácie. 

3. V novembri 2012 sa vytvorilo bruselské zloženie pracovnej skupiny Rady pre ľudské 

práva. 

4. V decembri 2012 sa prijal zoznam krajín, ktoré budú mať prioritu pri uzatváraní 

partnerstiev zameraných na boj proti obchodovaniu s ľuďmi. 

                                                 
1 Činnosti 6 písm. a), 6 písm. d), 7, 14 písm. a), 16 písm. a), 18 písm. c), 23 písm. a), 

25 písm. b) a 30 písm. b). 
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5. EÚ vyvinula rozsiahlu lobistickú činnosť s cieľom podporiť rezolúciu Valného 

zhromaždenia OSN č. 67/176, v ktorej sa potvrdila výzva zaviesť moratórium na trest 

smrti. Táto rezolúcia sa prijala s podporou dosiaľ bezprecedentného počtu hlasov. 

6. V každej misii sa stanovilo kontaktné miesto a vymenovali styční úradníci EÚ pre 

obhajcov ľudských práv. Vynaložilo sa veľké úsilie na zjednodušenie zverejnenia ich 

kontaktných údajov. 

7. Začala sa práca na príprave usmernení týkajúcich sa slobody náboženstva alebo viery. 

Prebehli konzultácie s občianskou spoločnosťou a EÚ očakáva, že tieto usmernenia 

prijme začiatkom roku 2013. 

8. Uverejnenie správy o prioritách EÚ pre účinné vykonávanie hlavných zásad OSN 

v oblasti podnikania a ľudských práv sa posunula na rok 2013 s cieľom zohľadniť 

rokovania na fóre OSN o podnikaní a ľudských právach, ktoré sa uskutočnilo 

v decembri 2012. 

9. Európska komisia v auguste 2012 dokončila aktualizáciu usmerňujúcej poznámky 

o zdravotnom postihnutí a rozvoji, aby bola v súlade s dohovorom OSN o právach osôb 

so zdravotným postihnutím. 
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II. Presadzovanie všeobecného uplatňovania ľudských práv 

4. Všeobecné uplatňovanie ľudských práv 
 

V súlade s článkom 21 ZFEÚ a so strategickým rámcom a s akčným plánom pre ľudské práva sa 

v roku 2012 ďalej presadzovali ľudské práva ako základ angažovanosti EÚ v tretích krajinách a na 

pôde regionálnych organizácií. 

 

Počas roku 2012 si EÚ v rámci Rady OSN pre ľudské práva pozorne všímala obsah iniciatív 

zameraných na tradičné hodnoty, multikulturalizmus a ľudské práva, ktoré by mohli spochybniť 

univerzálny charakter ľudských práv, a v niektorých prípadoch sa proti nim postavila. EÚ svoj 

postoj jasne vysvetlila prostredníctvom vyhlásení a odôvodnení hlasovaní. 

 

EÚ v roku 2012 pozorne sledovala a podporovala vznik novej deklarácie o ľudských právach krajín 

združenia ASEAN a zdôraznila, že je dôležitým krokom smerom k posilneniu ochrany ľudských 

práv v Ázii. Vysoká predstaviteľka Catherine Ashtonová však tiež zdôraznila, že je potrebné 

zabezpečiť, aby sa v rámci vykonávania tejto deklarácie primerane vyriešili všetky problémy 

s kompatibilitou s medzinárodnými normami, a to najmä so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv 

OSN a príslušnými dohovormi OSN o ľudských právach. 

 

V priebehu roku 2012 sa ratifikácia nástrojov OSN v oblasti ľudských práv stala štandardnými 

prvkom komunikácie s tretími krajinami, a to najmä v rámci dialógov o ľudských právach, pričom 

sa zohľadňovala situácia danej krajiny opísaná v stratégii v oblasti ľudských práv pre jednotlivé 

krajiny. 
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V roku 2012 EÚ tiež dokončila kampaň za všeobecnú ratifikáciu dvoch opčných protokolov 

k Dohovoru o právach dieťaťa a s ním súvisiaceho dohovoru MOP č. 182 o najhorších formách 

detskej práce. Táto kampaň bola spojená s 10. výročím nadobudnutia platnosti týchto nástrojov, 

ktoré bolo začiatkom roku 2012. Kampaň EÚ mala pozitívny efekt, prispela k ratifikácii opčného 

protokolu o účasti detí v ozbrojených konfliktoch siedmymi štátmi, zatiaľ čo opčný protokol 

o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej pornografii podpísal jeden štát a ratifikovalo ho desať 

ďalších štátov a dohovor MOP č. 182 ratifikoval jeden štát. Na základe pozitívnych reakcií 

na lobistickú kampaň EÚ sa dá očakávať, že v strednodobom alebo krátkodobom horizonte dohovor 

ratifikuje približne ďalších 12 štátov. V niektorých prípadoch ratifikácia môže závisieť 

od dostupnosti pomoci. 

 

Prostredníctvom projektu EIDHR sa nadviazala spolupráca so sekretariátom Fóra tichomorských 

ostrovov s cieľom podporiť ratifikáciu nástrojov OSN v oblasti ľudských práv členskými štátmi 

tohto fóra. 

 

Štandardnými prvkami dvojstrannej spolupráce s tretími krajinami v oblasti ľudských práv sa tiež 

stalo vykonávanie odporúčaní zmluvných orgánov OSN a jej osobitných spravodajcov, ako aj 

vykonávanie vlastných záväzkov tretích štátov v rámci všeobecného pravidelného preskúmania. 

Je obvyklé, že EÚ v rámci dvojstranných kontaktov podporuje aj predĺženie stálych pozvaní pre 

osobitných spravodajcov OSN. 

 

V roku 2012 EÚ pokračovala v kontaktoch s partnerskými krajinami a organizáciami zameranými 

na slobodu náboženstva a viery, čím pripravovala pôdu pre udržanie konsenzu o rezolúciách, ktoré 

EÚ prezentovala na pôde Rady pre ľudské práva a valného zhromaždenia. EÚ tiež spolupracovala 

s partnermi, konkrétne s Organizáciou islamskej spolupráce, v oblasti boja proti náboženskej 

neznášanlivosti a pri prijatí súvisiacich rezolúcií OSN s cieľom zachovať zameranie na ľudské 

práva na základe univerzálnych noriem slobody náboženského vyznania alebo viery. 
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5. Kultúra ľudských práv a demokracie vo vonkajšej činnosti EÚ 

 

V súlade s akčným plánom EÚ pre ľudské práva a demokraciu ESVČ počas celého roku 2012 

poskytovala odbornú prípravu v oblasti ľudských práv a demokracie, najmä prostredníctvom 

cyklu o ľudských právach, celotýždňových školení, ktoré sa uskutočnili trikrát v roku (marec, jún, 

október 2012). 

 

Po troch všeobecných seminároch o politike v oblasti ľudských práv a demokracie vo vonkajších 

vzťahoch EÚ nasledovali špecializované moduly o nediskriminácii (sloboda náboženstva alebo 

viery, zdravotné postihnutie, LGBT), rodovej rovnosti, právach detí, medzinárodnom trestnom 

práve, podpore demokracie a pozorovaní volieb, o ľudských právach v kontexte OSN a o Rade 

Európy a ľudských právach. Pri niektorých týchto seminároch ESVČ využila odborné znalosti ľudí 

z akademickej sféry, MVO, ktoré sú súčasťou siete pre ľudské práva a demokraciu, agentúr OSN 

a Rady Európy. 

 

Účastníkmi týchto školení boli zamestnanci ESVČ a Európskej komisie (z ústredí i delegácií), 

zamestnanci misií SZBP a členovia prevádzkového štábu, diplomati členských štátov a zamestnanci 

EP. Denne sa týchto seminárov, ktoré sú dôležitou súčasťou procesu začleňovania ľudských práv 

a demokracie do všetkých politík EÚ, zúčastnilo priemerne 35 zamestnancov. Semináre 

sa propagovali pomocou siete kontaktných bodov pre ľudské práva v rámci delegácií a výsledkom 

bolo, že sa na ne prihlásil značný počet zamestnancov delegácií (52 z 48 rôznych krajín), ktorí 

si vymenili najlepšie postupy zamerané na témy z oblasti ľudských práv. 

 

V septembri 2012 začala ESVČ mapovať semináre zamerané na ľudské práva a demokraciu, ktoré 

organizujú členské štáty, čím chce dať nový impulz odbornej príprave zamestnancov a zároveň 

zhromaždiť najlepšie postupy a využiť spoluprácu. O svoje skúsenosti sa podelilo sedem členských 

štátov. 
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Okrem toho sa uskutočnilo niekoľko ďalších školení zameraných na demokraciu a ľudské práva 

v rámci prípravy na vyslanie pre vedúcich delegácií, politických úradníkov a vedúcich spolupráce 

a tiež seminárov pre diplomatov členských štátov, úvodných školení ESVČ a regionálnych 

seminárov generálneho riaditeľstva pre rozvojovú spoluprácu (DEVCO), ako aj seminárov 

vyžiadaných ad hoc. V súčasnosti je systémovou súčasťou všetkých školení, ktoré prebiehajú pred 

vyslaním, prednáška o ľudských právach a demokracii. 

EÚ v roku 2012 naďalej podporovala vzdelávanie v oblasti ľudských práv na celom svete 

prostredníctvom rôznych finančných nástrojov vrátane európskeho nástroja pre demokraciu 

a ľudské práva. Projekty s podporou akademických inštitúcií a MVO v rôznych regiónoch 

sa zamerali na širokú cieľovú skupinu, od školopovinných detí po vedúce osobnosti miestnych 

komunít a policajné orgány vrátane najzraniteľnejších skupín. Príkladom úspešného projektu v tejto 

oblasti je Európske medziuniverzitné centrum pre ľudské práva a demokratizáciu (EIUC) a jeho 

sieť regionálneho magisterského štúdia v Afrike, Ázii a Tichomorí, na Balkáne, Kaukaze 

a v Latinskej Amerike. Podieľa sa na ňom 81 univerzít na celom svete a je interdisciplinárnym 

centrom excelentnosti, ktoré ponúka postgraduálnu prípravu v oblasti ľudských práv pre stovky 

študentov, budúcich lídrov, súkromný sektor, organizácie občianskej spoločnosti, štátnu správu 

a personál delegácií EÚ. V roku 2012 sieť EIUC iniciovala rokovania s cieľom vytvoriť ďalšie 

regionálne programy magisterského štúdia pre región južného Stredozemia. 

 

V súlade s akčným plánom EÚ pre ľudské práva a demokraciu boli všetky delegácie EÚ a misie 

SZBP požiadané, aby stanovili kontaktné body pre ľudské práva a aby ich kontaktné údaje 

zverejnili na svojich webových stránkach. Do konca roku 2012 tak spravilo všetkých 

140 delegácií a všetkých 15 misií a operácií SZBP. V mnohých prípadoch sa určili dva kontaktné 

body, jeden v politickej sekcii a druhý v operačnej (spolu 215 kontaktných bodov). V 101 krajinách 

sa tiež určili osobitní styční úradníci pre obhajcov ľudských práv. Šesťdesiat sedem delegácii už 

zverejnilo údaje o kontaktných bodoch pre ľudské práva na svojich webových stránkach. Šesť 

delegácií sa rozhodlo, že tak neurobia z bezpečnostných dôvodov. 
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Kontaktné body pre ľudské práva zohrávajú ústrednú úlohu pri koordinácii vykonávania stratégií 

pre ľudské práva priamo v danej krajine. Poskytujú tiež ústrediu kvalifikované informácie 

o miestnom vývoji, riešia individuálne prípady, vydávajú demarše a venujú sa kampaniam 

zameraným na priority EÚ v rámci tretieho výboru valného zhromaždenia OSN a Rady OSN pre 

ľudské práva. Kontaktné body sa vyzvali, aby si navzájom vymieňali najlepšie postupy vo všetkých 

týchto oblastiach. Budú mať k tomu príležitosť na prvom zasadnutí kontaktných bodov pre ľudské 

práva v Bruseli 28. februára 2013. 

 

Proces prípravy a vykonávanie stratégií v oblasti ľudských práv pre jednotlivé krajiny vytvorili 

novú dynamiku spolupráce v oblasti ľudských práv medzi delegáciami EÚ a zastupiteľskými 

úradmi členských štátov. Vďaka tomu v roku 2012 na mnohých miestach vznikli pracovné 

skupiny pre ľudské práva na úrovni politických poradcov, do ktorých sa zapojili aj odborníci na 

ľudské práva z oddelení pre spoluprácu delegácii EÚ a zo zastupiteľských orgánov členských 

štátov. Mnohé z týchto pracovných skupín umožnili tiež lepšiu koordináciu informácií a činností 

týkajúcich sa obhajcov ľudských práv, čím sa zefektívnila deľba práce medzi lokálnymi partnermi 

EÚ. ESVČ bude naďalej podporovať takéto miestne pracovné skupiny pre ľudské práva ako 

najlepšie postupy. 
 

 

III PLNENIE JEDNOTNÝCH POLITICKÝCH CIEĽOV V RÁMCI ÚNIE A NAVONOK 

6. Účinná podpora demokracie 

 

EÚ v rámci plnenia jednotných cieľov a na základe záväzkov stanovených v článku 21 ZFEÚ 

pokračovala počas roku 2012 vo svojom úsilí posilniť demokraciu a podporiť demokratizáciu 

na celom svete. 

 

Hlavnými nástrojmi, ktoré pri tom využívala, boli politické dialógy, v rámci ktorého komunikovala 

jednotné postoje, podporené volebnými pozorovateľskými misiami a opatreniami v oblasti 

rozvojovej spolupráce. 
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Práca na udržiavaní jednotnosti politík sa najefektívnejšie vykonáva na úrovni krajiny a jej 

základom je jednotnosť nástrojov EÚ vrátane potenciálneho dialógu. Zahŕňa aj spoluprácu medzi 

EÚ a členskými štátmi, pričom je potrebné zosúladiť a koordinovať postoje a činnosti, a splní svoj 

účel, keď sa dosiahne dohoda o podpore s partnerskou krajinou a keď sa táto dohoda spoločne 

vykonáva. Pracuje sa tiež na zvýšení dôrazu na udržateľné výsledky vrátane podpory demokracie. 

 

Okrem volebných pozorovateľských misií, ktoré sú veľmi viditeľnými nástrojmi podpory 

dôveryhodného volebného procesu, sa v spolupráci s organizáciami občianskej spoločnosti 

uskutočňujú aj činnosti s podporou európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR), 

ktorých cieľom je podporiť ďalší rozvoj občianskych, politických, hospodárskych, sociálnych 

a kultúrnych práv v partnerských krajinách. 
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Podpora demokracie sa uskutočňuje aj vo väčšom merítku, vo forme podpory rôznych inštitúcií 

verejného sektora s cieľom poskytovať občanom viac služieb a podporiť napĺňanie ekonomických 

a sociálnych práv. Podpora sa tiež poskytuje parlamentným a občianskym organizáciám, 

opatreniam na podporu decentralizácie s cieľom rozšíriť politický priestor a zabezpečiť, aby 

občania mohli ovplyvňovať dianie a mali svoje zastúpenie. Budovanie kapacít a inštitucionálna 

podpora prebieha najmä v rámci nástroja rozvojovej spolupráce (DCI), nástroja európskeho 

susedstva a partnerstva (EPNI) a Európskeho rozvojového fondu (ERF). 

 

Vykonávanie záverov Rady z novembra 2009 a decembra 2010 je teraz súčasťou záväzkov v oblasti 

demokracie a ľudských práv v rámci strategického rámca a akčného plánu. 

 

V roku 2012 pokračovala práca delegácií EÚ spolu s členskými štátmi v deviatich 

zostávajúcich pilotných krajinách na podporu demokracie (Benin, Bolívia, Ghana, Indonézia, 

Kirgizsko, Libanon, Maldivy, Mongolsko a Šalamúnove ostrovy, ktoré boli identifikované 

v záveroch Rady z decembra 2010) s cieľom doplniť demokratické profily a vytvoriť akčné plány 

v oblasti demokracie. V októbri 2012 sa prijala predbežná správa. Koncoročná správa a ukončenie 

pilotnej fázy prvej generácie sa očakávajú začiatkom roku 2013. 

 

Všetky pilotné delegácie predložili deskriptívne správy, t.j. zmapovali činnosť darcovskej 

komunity na podporu demokracie v pilotnej krajine. Väčšina z nich tiež analyzovala potreby 

a pripravuje akčné plány na podporu demokracie. 
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Práca bude pokračovať v roku 2013 a návrhy formulárov sa budú revidovať, aby sa v nich 

zohľadnili predložené správy. Z výsledkov zatiaľ vyplýva, že správy, ktoré sa sústredili 

na problematiku demokracie, obsahujú dodatočné informácie o politickej štruktúre a kvalite 

inštitúcií, ako aj hodnotenie politických procesov, ktoré podporujú alebo oslabujú demokraciu. 

Vidno z nich tiež, že je potrebné ďalej rozvíjať nástroje, a to pokiaľ ide o nábor a odbornú prípravu 

zamestnancov a tiež pokiaľ ide o usmernenia a vzory analýz, identifikáciu činností a vykonávanie 

a hodnotenie opatrení zameraných na podporu demokracie. 

 

Skúsenosti získané v rámci prvej skupiny pilotných krajín budú základom pre prípravu druhej 

skupiny. 

 

Cieľom demokratických profilov je poskytnúť EÚ hodnotenie stavu demokracie v danej krajine, 

systematizovať informácie o kľúčových aspektoch a zhodnotiť vyhliadky na zmenu. V ideálnom 

prípade sa by to malo diať v spolupráci s miestnymi (oficiálne orgány a občianska spoločnosť) 

a medzinárodnými zainteresovanými stranami. Na základe skúseností z prvej generácie sa dospelo 

k predbežnému záveru, že zozbierané informácie budú relatívne dlho využiteľné, že budú 

užitočným podkladom pre politické dialógy, činnosti v rámci rozvojovej spolupráce a pre 

pozorovanie volieb a ich podporu. 
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Akčné plány na podporu demokracie by mali odrážať dohodnuté hodnotenie tých oblastí, ktoré 

potrebujú podporu EÚ/jej členských štátov a ďalšie formy podpory pre posilnenie demokracie. 

V ideálnom prípade sa na týchto oblastiach spoločne dohodnú EÚ/jej členské štáty (a ďalší 

darcovia) a partnerská krajina. Takýmto spôsobom sa má zvýšiť jednotnosť a zodpovednosť za 

opatrenia, ako i dosiahnuť udržateľné výsledky. Demokratické profily a akčné plány sa predložia 

Rade a využijú pri ďalšom zdokonaľovaní metodológie. Konečným cieľom je vypracovať globálne 

použiteľné nástroje. 

 

Skutočné voľby sú nepostrádateľným základom pre fungujúcu demokraciu a kľúčovým prvkom 

udržateľného rozvoja. EÚ sa domnieva, že opatrenia, ktoré zabezpečujú právo na účasť 

v skutočných voľbách, môžu výrazne prispieť k mieru, bezpečnosti a predchádzaniu konfliktov. 

V roku 2012 EÚ naďalej dôrazne podporovala volebné procesy na celom svete tým, že 

na požiadanie orgánov vysielala volebné pozorovateľské misie EÚ (EOM) a misie expertov 

na voľby (EEM) a na požiadanie poskytovala podporu pre voľby ako aj podporu pre domácich 

pozorovateľov. 

 

V júni sa tiež uskutočnilo preskúmanie v polovici vykonávania s cieľom zlepšiť fungovanie 

a využívanie finančných prostriedkov EOM a EEM. 

 

V roku 2012 sa volebné pozorovateľské misie uskutočnili v Senegale, Alžírsku, Východnom 

Timore a v Sierre Leone. Vzhľadom na špecifické bezpečnostné podmienky sa do Líbie vyslal tím 

na posúdenie volieb. Misie expertov na voľby sa tiež vyslali do Egypta, Jemenu, Salvádoru, 

Guiney-Bissau, Senegalu, Mexika, Angoly a do Ghany. 
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EÚ ďalej posilnila dlhodobý prístup k volebnému procesu a začala hodnotiť čo najviac aspektov 

volebného cyklu pred voľbami (napríklad registráciu voličov) a po nich (nadviazanie na 

odporúčania EOM). Inštitúcie EÚ s cieľom splniť záväzky zo strategického rámca a akčného plánu 

EÚ pre ľudské práva a demokraciu prijali opatrenia na systematizáciu nadviazania na EÚ EOM 

lepším využívaním existujúcich nástrojov, akými sú napríklad pravidelné správy vedúcich misií 

a programovanie pomoci EÚ, ako aj tvorbou nových nástrojov, akými sú usmernenia a pokyny pre 

delegácie týkajúce sa nadväzujúcich misií. S cieľom zvýšiť účinok EOM začala EÚ vykonávať prvé 

kolo nadväzujúcich misií uprostred volebného cyklu, ktoré sú navrhnuté tak, aby posilnili 

vykonávanie odporúčaní z predchádzajúcich volieb a zlepšili tak podmienky v nasledujúcich 

voľbách. V decembri 2012 EÚ vyslala povolebnú misiu do Malawi s cieľom preskúmať pokrok 

v oblasti volebných reforiem a prispieť k príprave nasledujúcich volieb v roku 2014. Na rok 2013 sa 

pripravuje niekoľko ďalších misií. 

 

EÚ si uvedomuje, že úspešná realizácia misií závisí od povahy a štruktúry odporúčaní, a preto 

naďalej zlepšuje metodické usmernenia pre svoje pozorovateľské misie v týchto a iných otázkach, 

a to najmä prostredníctvom projektu NEEDS. 
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Projekt NEEDS 2008 – 2012 

 

Sieť Európanov na podporu volieb a demokracie (NEEDS) 2008 – 2012 bol tretím projektom, ktorý 

EÚ financovala v tejto oblasti. Cieľom projektu bolo: 

 

1) prispieť ku konsolidácii jednotnej metodológie pre EÚ EOM v súlade s medzinárodnými 

a regionálnymi normami pre demokratické voľby (vrátane prepojenia s volebnou pomocou); 

2) zdokonaliť schopnosti pozorovateľov EÚ vypracovaním spoločného prístupu EÚ k náboru 

a odbornej príprave pozorovateľov; 

3) podporiť demokratický proces v tretích krajinách cielenou podporou pre domáce pozorovateľské 

skupiny a iné relevantné organizácie občianskej spoločnosti prostredníctvom regionálnych 

partnerov; v tomto kontexte vytvoriť a podporovať stratégie vykonávania odporúčaní EÚ EOM 

vrátane budovania kapacít. 

 

V rámci tohto trojročného projektu, (ktorý sa predĺžil o jeden rok) vzniklo niekoľko užitočných 

nástrojov a usmernení o metodike EÚ EOM, zorganizovala sa odborná príprava pre stovky 

dlhodobých a krátkodobých pozorovateľov a členov kmeňových tímov a posilnili kapacity 

organizácií občianskej spoločnosti a regionálnych sietí. 

 

Tieto ciele ostanú jadrom projektu na pozorovanie volieb a podporu demokracie (2013 – 2017) pod 

vedením nemeckej agentúry pre medzinárodnú spoluprácu (GIZ) a britskej MVO Eris, s podporou 

regionálnych a národných partnerov v Afrike, Ázii a Latinskej Amerike. 
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EÚ naďalej zohrávala vedúcu úlohu pri koordinácii práce rôznych EOM v teréne a zapojila sa 

do podpory posilňovania kapacít ďalších regionálnych organizácií (napr. Africkej únie a Ligy 

arabských štátov). Delegácie EÚ sa podporovali v tom, aby si sledovali odporúčania volebných 

misií OBSE/ODIHR. 

 

Spolupráca medzi Ligou arabských štátov (LAS) a EÚ 

 

V roku 2012 sa v rámci projektu NEEDS podporil desaťdňový program zameraný na výmenu 

skúseností a praktickú činnosť, v rámci ktorého Liga arabských štátov a Európska únia diskutovali 

o problémoch spojených s volebnými pozorovateľskými misiami. Stretnutie, ktoré sa uskutočnilo 

od 7. do 17. októbra 2012, začalo zasadaniami v Bruseli, po ktorých nasledovala cesta zástupcov 

LAS do Litvy, kde sledovali parlamentné voľby zo 14. októbra. V delegácii LAS bolo 

14 zamestnancov z ústredia, ktorí sa venujú volebným pozorovateľským misiám LAS a zástupca 

styčného úradu EK/LAS na Malte.  

 

Vďaka semináru mali úradníci LAS a EÚ príležitosť vymeniť si informácie o aktuálnych postupoch 

a prístupoch k pozorovaniu volieb a o metodikách volebnej pomoci. Podelili sa o skúsenosti 

z pozorovania volieb a získali prehľad o porovnávaných metodikách a stratégiách rôznych 

medzinárodných a regionálnych skupín, ktoré sponzorujú volebné pozorovateľské misie. 
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EÚ podporila finančnou pomocou a budovaním kapacít dôveryhodné národné siete pozorovateľov 

v mnohých krajinách. EÚ naďalej poskytovala technickú a materiálnu pomoc pre volebné procesy, 

najmä orgánom zodpovedným za priebeh volieb, materiálnu pomoc pre operácie spojené s voľbami 

a registráciou a čoraz viac aj iným kľúčovým zainteresovaným stranám, ako sú orgány zodpovedné 

za priebeh volieb, aby tak podporila inkluzívny charakter celého procesu i jeho akceptáciu. V rámci 

toho sa podporili organizácie občianskej spoločnosti v oblastiach, akými sú vzdelávanie voličov 

a občianska výchova; podpora nestranného a profesionálneho mediálneho sektora vrátane odbornej 

prípravy pre novinárov; poskytovanie odbornej prípravy pre členov politických strán a kandidátov 

vrátane vnútrostraníckeho dialógu a rodových otázok; podpora prijatia robustných mechanizmov 

riešenia volebných sporov a posilnenie súdnictva. 

 

V roku 2012 EÚ poskytla volebnú pomoc v niekoľkých krajinách vrátane Burkiny Faso, Salvádoru, 

Nigérie, Pakistanu a Toga. EÚ posilnila podporu pre vlnu demokratizácie prebiehajúcej v južnom 

Stredozemí a na Blízkom východe, pritom však neobmedzila svoje globálne úsilie a zameranie. 

Podporil sa tak proces demokratických reforiem v Jordánsku a Líbyi. Pripravuje sa podpora pre 

krajiny, ktoré sú v procese konsolidácie demokratických inštitúcií ako napríklad Nepál a Tanzánia, 

a pre krajiny, ktoré prekonali krízu a v ktorých sa prechodné inštitúcie majú nahradiť demokraticky 

zvolenými inštitúciami, ako je napríklad Madagaskar. 

 

Prioritami pre EÚ sú naďalej rozvoj znalostí a politík, ako aj spolupráca s hlavnými aktérmi 

v oblasti volebnej pomoci. Tematický seminár o voľbách a IKT, ktorý sa v marci 2012 uskutočnil 

v kenskej Mombase, mal vyše 200 účastníkov, medzi ktorými boli zástupcovia volebných komisií 

z mnohých rozvojových krajín. Tento seminár sa usporiadal v spolupráci s Rozvojovým programom 

Organizácie Spojených národov (UNDP). Jeho výsledky sa spracovali v podrobnej správe a stal sa 

základom pre internetový kurz. 
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7. Stála štruktúra pre ľudské práva a demokraciu v Rade EÚ 

 

Pracovná skupina Rady, ktorá sa venuje všetkým aspektom vonkajších vzťahov EÚ 

súvisiacim s ľudskými právami (COHOM), spája členské štáty EÚ, Európsku komisiu 

a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť. Pracovná skupina COHOM je zodpovedná za vývoj 

stratégie a vykonávanie politiky EÚ v oblasti ľudských práv a demokracie vrátane rôznych 

usmernení EÚ týkajúcich ľudských práv, dialógov o ľudských právach a konzultácií s tretími 

krajinami, ako aj začleňovanie ľudských práv do vonkajšej činnosti EÚ. 

 

Kľúčovou úlohou je identifikácia strategických priorít EÚ na viacstranných fórach venovaných 

ľudským právam, najmä v Rade OSN pre ľudské práva a v Treťom výbore Valného zhromaždenia 

OSN. Pracovná skupina COHOM bola hybnou silou pri príprave strategického rámca a akčného 

plánu EÚ pre ľudské práva a demokraciu a dozerá na jeho celkové vykonávanie. 

 

Pracovná skupina COHOM si pravidelne vymieňa názory s predsedom podvýboru Európskeho 

parlamentu pre ľudské práva a s predstaviteľmi občianskej spoločnosti. Na stretnutia pracovnej 

skupiny COHOM sú pravidelne ako hostia prizývaní aj ďalší rečníci na vysokej úrovni ako 

napríklad osobitní spravodajcovia OSN. 

 

Vďaka rozširovaniu politiky EÚ v oblasti ľudských práv pracovné vyťaženie tejto skupiny ako 

i počet jej zasadnutí značne vzrástli. Napríklad v prvej polovici roku 2012 skupina zasadala takmer 

dvakrát toľko ako za rok 2010. Táto nová situácia si vyžiadala zmenu pracovných metód. 



 
9431/13  gb/jk 52 
PRÍLOHA DG C   SK 

Tradičné zasadnutia v hlavných mestách, na ktorých sa zúčastňujú vedúci pracovníci 

členských štátov v oblasti ľudských práv, teraz dopĺňajú pravidelné zasadnutia bruselského 

zloženia tejto skupiny, ktoré vzniklo v novembri 2012. Hlavným cieľom nie je len riešiť rastúce 

nároky na prácu skupiny COHOM, ale jej aj umožniť, aby rýchlejšie reagovala na vývoj, a tiež 

zabezpečiť úzku interakciu s Politickým a bezpečnostným výborom a inými výbormi, najmä 

s pracovnými skupinami Rady, ktoré sa venujú jednotlivým geografickým oblastiam. Je to 

jednoznačný príklad odhodlania EÚ podporovať ľudské práva a demokraciu prostredníctvom 

všetkých svojich vonkajších činností. 

 

Pracovná skupina COHOM, vychádzajúc z existujúcej praxe rotujúcich predsedníctiev, zriadila 

osobitné skupiny, ktorých úlohou je podporovať prácu skupiny COHOM v špecifických 

prioritných oblastiach prostredníctvom hĺbkovej prípravy a rokovaní o viacerých témach, najmä 

o vykonávaní usmernení EÚ v oblasti ľudských práv (napr. trest smrti, mučenie, deti v ozbrojených 

konfliktoch, obhajcovia ľudských práv, práva dieťaťa, násilie voči ženám a dievčatám). Tieto 

osobitné skupiny ponúkajú praktickú možnosť spolupráce príslušných expertov z ESVČ, útvarov 

Komisie a z členských štátov, ako i možnosť, ako si neformálnym spôsobom rozdeliť pracovné 

zaťaženie. 

 

V súčasnosti existujú neformálne dohody o deľbe zaťaženia aj v rámci fór OSN pre ľudské práva 

(Tretí výbor Valného zhromaždenia OSN a Rada OSN pre ľudské práva), ako aj v iných 

viacstranných organizáciách, akými sú Rada Európy a OBSE. 

 

Efektívne dohody o deľbe zaťaženia zabezpečujú širokú politickú podporu a umožňujú tiež 

optimálne využitie odborných znalostí a spôsobilostí. Rokovania o tom, ako ešte viac posilniť deľbu 

zaťaženia, budú pokračovať aj v roku 2013. 
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8. Lepšie zosúladenie politík 

 

EÚ je odhodlaná podporovať ľudské práva vo všetkých oblastiach. EÚ a jej členské štáty 

sa zaviazali zabezpečiť dodržiavanie ľudských práv v rámci hraníc EÚ. Mimo svojho územia je EÚ 

odhodlaná podporovať ľudské práva a demokraciu v rámci všetkých svojich vonkajších činností 

v súlade s článkom 21 Zmluvy o Európskej únii. V roku 2012 sa vyvinulo úsilie riešiť otázky 

jednotnosti a súdržnosti vnútorných a vonkajších politík EÚ v oblasti ľudských práv. V roku 2013 

sa zintenzívni spolupráca medzi pracovnou skupinou Rady pre základné práva, občianske práva 

a slobodný pohyb osôb v EÚ (FREMP) a pracovnou skupinou pre ľudské práva vo vonkajšej 

činnosti (COHOM). 

 

9. Dodržiavanie hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv 

 

Hospodárske, sociálne a kultúrne práva sú tiež integrálnou súčasťou vonkajšej politiky EÚ v oblasti 

ľudských práv, čo odráža jej silný záväzok voči všeobecnému uplatňovaniu a nedeliteľnosti 

všetkých ľudských práv. V roku 2012 sa využili rôzne nástroje s cieľom podporovať, chrániť 

a dodržiavať tieto práva vrátane kontaktov na vysokej úrovni a verejného diplomatického úsilia. 

V medzivládnych rokovaniach sa EÚ usilovala o uznanie prepojení medzi dodržiavaním noriem 

v oblasti ľudských práv a udržateľným rozvojom a odstraňovaním chudoby. V rámci dialógov EÚ 

o ľudských právach v roku 2012 sa s niektorými partnermi rokovalo aj o hospodárskych, sociálnych 

a kultúrnych právach. Napríklad dialóg o ľudských právach s Kolumbiou, Gruzínskom, Ukrajinou 

a Vietnamom sa hospodárskym, sociálnym a kultúrnym právam venoval z niekoľkých hľadísk 

vrátane pracovných a pozemkových práv. Na základe akčného plánu pre ľudské práva a demokraciu 

sa v tom bude pokračovať systematickejším spôsobom. 
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Počas celého roka EÚ aktívne podporovala niekoľko osobitných spravodajcov OSN, ktorí 

sa venovali hospodárskym, sociálnym a kultúrnym právam (napríklad spravodajcov, ktorých 

mandát sa týkal práva na potraviny a vodu, a spolupracovala s nimi. 

Počas ministerského týždňa VZ OSN v roku 2012 EÚ spoločne s USA a OSN zorganizovala 

podujatie na vysokej úrovni zamerané na vodnú bezpečnosť a jej význam pre zásobovanie 

potravinami a dodávky energie, ako aj pre hospodársky a sociálny vývoj. Na rokovaní za okrúhlym 

stolom vystúpila VP/PK Catherine Ashtonová a ministerka zahraničných vecí USA Hillary 

Clintonová. Účastníci vyzvali k spolupráci a bezodkladným opatreniam, ktoré majú zabrániť 

nedostatku vody, a uviedli, že hospodárenie s vodou by sa mohlo zlepšiť pomocou partnerstiev 

medzi vládami, podnikmi a vzdelávacími inštitúciami. Otázke vodnej bezpečnosti sa venovalo aj 

neformálne zasadnutie ministrov zahraničných vecí EÚ, ktoré sa uskutočnilo v septembri na Cypre. 

EÚ ako najväčší darca rozvojovej pomoci prijala konkrétne kroky na podporu svojich partnerov pri 

napĺňaní hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv. V rámci vykonávacej stratégie EIDHR 

sa EÚ zaviazala, že posilní svoju podporu pre iniciatívy v oblasti hospodárskych, sociálnych 

a kultúrnych práv, a to aj podporou podpisu a ratifikácie Medzinárodného paktu o hospodárskych, 

sociálnych a kultúrnych právach a jeho opčného protokolu. 

V činnosti č. 9 Strategického rámca a akčného plánu EÚ pre ľudské práva, ktorým je dodržiavanie 

hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv sa stanovuje, že EÚ by mala a) prispieť k vytváraniu 

programu v oblasti hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv s osobitným zameraním na Radu 

OSN pre ľudské práva a v úzkej spolupráci s osobitnými spravodajcami OSN pre dané práva 

a b) riešiť konkrétne otázky týkajúce sa hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv vo svojich 

dialógoch s tretími krajinami. 

V tomto duchu sa do polovice roka 2013 pripraví pracovný plán. V rámci pracovnej skupiny 

COHOM sa na základe pracovného dokumentu portugalskej delegácie v novembri 2012 začali 

príslušné rokovania a začiatkom roku 2013 sa v nich bude pokračovať. 

http://m.state.gov/md198179.htm
http://m.state.gov/md198179.htm
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Činnosť č. 10 Európsku úniu zaväzuje, aby sa usilovala o podporu ľudských práv v rozvojovej 

spolupráci a (činnosť 10 písm. c)) aby začlenila problematiku ľudských práv do úsilia EÚ 

týkajúceho sa globálneho rozvojového programu a iných globálnych otázok, najmä v rámci procesu 

nadväzujúceho na miléniové rozvojové ciele. Práca na tom, aby sa v rozvojovom programe 

po roku 2015 zabezpečilo zameranie na ľudské práva, demokraciu a dobrú správu vecí 

verejných, sa už začala. 

 

Počas roku 2012 EÚ pokračovala v úzkej spolupráci s Medzinárodnou organizáciou práce (MOP). 

Vykonávala oznámenie Komisie: Zvyšovanie vplyvu rozvojovej politiky EÚ: program zmien 

(z októbra 2011), v ktorom sa vyzdvihuje dôležitosť zamestnanosti a dôstojnej práce pre inkluzívny 

rámec rastu, ktorý ľuďom umožní, aby sa podieľali na vytváraní bohatstva a pracovných miest 

a mali z nich prospech. 

 

V júli 2012 zvolalo Európske medziuniverzitné centrum pre ľudské práva a demokratizáciu (EIUC) 

s finančnou podporou EIDHR diplomatickú konferenciu na tému EÚ a hospodárske, sociálne 

a kultúrne práva, ktorá sa uskutočnila v talianskych Benátkach. Na konferencii sa zišli relevantné 

zainteresované strany (odborníci a vedeckí pracovníci v oblasti ľudských práv a demokratizácie 

z inštitúcií EÚ a členských štátov), aby rokovali o spôsoboch ako posilniť politiku EÚ v oblasti 

hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv. 

 

V marci 2012 zorganizovala ESVČ odborné školenie pre svojich zamestnancov v oblasti 

hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv. Školenia sa zúčastnili zamestnanci ESVČ, 

Európskej komisie a ministerstiev zahraničných vecí členských štátov. 

http://ec.europa.eu/europeaid/news/agenda_for_change_en.htm
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IV ĽUDSKÉ PRÁVA VO VŠETKÝCH VONKAJŠÍCH POLITIKÁCH A NÁSTROJOCH EÚ 

10. Snaha o prístup založený na právach v rámci rozvojovej spolupráce 

 

V roku 2012 sa začala uskutočňovať séria politík a opatrení zameraných na zlepšenie prístupu 

založeného na právach v rámci rozvojovej spolupráce. V programe zmien1 a usmerneniach 

o rozpočtovej podpore2 sa ľudské práva, dobrá správa vecí verejných a demokracia určili za priority 

rozvojovej spolupráce EÚ. V uznesení Európskeho parlamentu z 23. októbra 2012 s názvom: 

Program zmien: budúcnosť rozvojovej politiky EÚ3 sa Komisia a ESVČ vyzvali, aby „naplnili 

svoj sľub uplatňovať prístup založený na ľudských právach počas celého procesu rozvojovej 

spolupráce“. 

 

Inkluzívny rast a sociálna a hospodárska úroveň sú neoddeliteľne späté s ľudskými, občianskymi 

a politickými právami. Podľa nových pokynov pre programovanie4 by EÚ mala čoraz viac 

spolupracovať s partnerskými krajinami s cieľom podpory demokracie, ľudských práv a právneho 

štátu. EÚ by mala tiež prispôsobiť svoju podporu (zloženie a úroveň pomoci, metódy a dojednania), 

tomu, ako je partnerská krajina odhodlaná dodržiavať ľudské práva a zásady demokracie a právneho 

štátu a nakoľko je schopná vykonávať reformy a uspokojiť požiadavky a potreby svojich občanov. 

V nových usmernenia pre rozpočtovú podporu5 sa uznáva, že všeobecná rozpočtová podpora by 

sa mala poskytovať, ak existuje dôvera, že sa prostriedky vynaložia na podporu základných hodnôt 

a cieľov, ku ktorým sa EÚ a partnerská krajina zaviazali. V tejto súvislosti EÚ vypracovala 

„posúdenie základných hodnôt“ (kapitola 4 a príloha 12 k usmerneniam o rozpočtovej podpore), 

ktoré by sa malo vykonať pri rôznych typoch zmlúv. Pokiaľ ide o zmluvy týkajúce sa dobrej správy 

vecí verejných a rozvoja, záväzok dodržiavať základné hodnoty je teraz základnou podmienkou. 

                                                 
1 Závery Rady o zvyšovaní vplyvu rozvojovej politiky EÚ: program zmien 

(3 166. zasadnutie Rady pre zahraničné veci, 14. mája 2012 v Bruseli). 
2 Zohľadňuje novú politiku stanovenú v záveroch Rady o budúcom prístupe k rozpočtovej 

podpore EÚ pre tretie krajiny (3 166. zasadnutie Rady pre zahraničné veci, 14. mája 2012 
v Bruseli). 

3 2012/2002(INI).  
4 Pokyny pre programovanie 11. Európskeho rozvojového fondu (ERF) a nástroja financovania rozvojovej 

spolupráce (DCI) – 2014 – 2020 prijaté 15. mája 2012. 
5 Prijatý v septembri 2012. 
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Okrem toho z návrhov, ktoré sa v decembri 2011 predložili v rámci viacročného finančného rámca 

na rok 2014 – 2020, vidno zmenu prístupu; ľudské práva a demokracia sa nevnímajú ako prierezové 

otázky (často ošetrené len v rámci tematických nástrojov), ale uplatňuje sa celosektorový prístup. 

Ľudské práva a demokracia sa tak už nepovažujú za „dodatky“, ale za základ jednotnejšieho 

a efektívnejšieho programovania. Opatrenia EÚ teda budú mať viacero podôb: ľudské práva sú 

základnou podmienkou pre všeobecnú rozpočtovú podporu, európsky nástroj pre demokraciu 

a ľudské práva (EIDHR) bude flexibilnejší a robustnejší, posilní sa spolupráca a komunikácia 

s občianskou spoločnosťou, ale predovšetkým sa ľudské práva, demokracia a dobrá správa vecí 

verejných začlenia do všetkých geografických nástrojov. EÚ tak zaručí, že projekty v oblasti 

demokracie, ľudských práv a právneho štátu nebudú zamerané len na reformy súdnictva alebo 

budovanie inštitúcií, ale aj na projekty v oblasti infraštruktúry a životného prostredia. EÚ napríklad 

zabezpečí, aby postihnutí ľudia mohli prejaviť svoje názory a dať najavo svoje potreby, t.j. aby 

mohli uplatňovať svoje ľudské práva. V tomto duchu EÚ v roku 2013 vypracuje „súbor nástrojov 

pre prácu na prístupe založenom na právach1“. Hlavným prvkom programovania by mali byť 

stratégie v oblasti ľudských práv pre jednotlivé krajiny. 

 

Paralelne s programovaním Európska únia pracuje na zlepšení súdržnosti a koordinácie medzi 

nadviazaním na Rio+20 a rozvojovým programom po roku 2015 zdôrazňujúc, že cieľom 

na obdobie po roku 2015 by malo byť zabezpečiť „dôstojný život pre všetkých“ do roku 2030. 

Otázky týkajúce sa demokratickej správy vecí verejných, právneho štátu a úplného uplatňovania 

ľudských práv sú dôležité pre dosiahnutie udržateľného rozvoja. EÚ sa preto bude usilovať 

zabezpečiť, aby sa tieto kľúčové otázky stali súčasťou globálneho rozvojového programu 

na obdobie po roku 2015. 

                                                 
1 Činnosť 10 písm. a) akčného plánu k strategickému rámcu EÚ pre demokraciu a ľudské 

práva. 
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11. Dosiahnuť, aby obchod podporoval ľudské práva 

 

Začiatkom roku 2012 Komisia prijala oznámenie s názvom Obchod, rast a rozvoj: prispôsobovanie 

obchodnej a investičnej politiky potrebám krajín v najväčšej núdzi1, v ktorom sa potvrdilo, že 

v súlade s článkom 3 ods. 5 ZEÚ a článkom 207 ZFEÚ sa obchodná politika EÚ riadi základnými 

hodnotami, z ktorých EÚ vychádza, vrátane dodržiavania a podpory ľudských práv a udržateľného 

rozvoja. 

 

Rada 25. októbra 2012 prijala nariadenie č. 978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných 

colných preferencií a zrušuje predchádzajúce nariadenie Rady o systéme všeobecných colných 

preferencií. Nové nariadenie o všeobecnom systéme preferencií (VSP) posilňuje mechanizmus 

monitorovania krajín, na ktoré sa vzťahuje VSP+, vzhľadom na plnenie medzinárodných dohovorov 

vrátane základných dohovorov týkajúcich sa ľudských práv. Komisia posilní podávanie správ 

o vykonávaní v prípade krajín, ktoré majú prospech z VSP+, a to tak, že každé dva roky podá Rade 

a Európskemu parlamentu správu. Tieto posilnené ustanovenia sa začnú uplatňovať od 

nadobudnutia účinnosti nových preferencií 1. januára 2014. 

                                                 
1 COM(2012) 22 final 2. 
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Dohody EÚ o voľnom obchode sú premosťovacími doložkami prepojené s príslušnými 

rámcovými politickými dohodami, ktoré obsahujú doložky o ľudských právach. Ak nie je 

v platnosti žiadna dohoda o pridružení alebo rámcová dohoda, do dohôd o voľnom obchode sa 

vkladá samostatná doložka o ľudských právach. Tento postup sa uplatnil v dohode o voľnom 

obchode s Kolumbiou/Peru, ktorá sa podpísala v júni 2012, pričom súhlas Európskeho parlamentu 

sa udelil v decembri. Posúdenia vplyvu sa vykonávajú pred tým, ako Komisia podá návrh otvoriť 

obchodné rokovania, a posúdenia vplyvu na udržateľný rozvoj, ktoré sa vykonávajú počas rokovaní, 

umožňujú vypracovať podrobnejšiu analýzu. Hľadisko ľudských práv sa v obidvoch týchto 

procesoch ešte viac posilnilo v roku 2011, keď Komisia prijala prevádzkové usmernenie 

o zohľadňovaní základných práv v posúdeniach vplyvu, ktoré pripravuje Komisia. Tento prístup sa 

v praxi využil v roku 2012 pred tým, ako sa začali rokovania o dohode o voľnom obchode 

s Japonskom, a pri prvej samostatnej dvojstrannej investičnej dohode (nová právomoc EÚ podľa 

Lisabonskej zmluvy) s Čínou, ako aj pri posúdeniach vplyvu na udržateľný rozvoj v súvislosti 

s prehĺbenou a komplexnou dohodou o voľnom obchode s Gruzínskom a Moldavskou republikou. 

 

Pokiaľ ide o nariadenie č. 1236/2005 o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť 

na vykonanie trestu smrti alebo mučenie, Európska komisia v decembri 2011 na zoznam látok, 

na ktoré sa vzťahujú vývozné kontroly, doplnila nátrium-tiopentál a podobné látky, ktoré 

sa využívajú v smrtiacich injekciách1. Komisia najmä na výzvu Európskeho parlamentu začala, 

v spolupráci so skupinou expertov, všeobecné preskúmanie nariadenia č. 1236/2005, ktoré sa má 

dokončiť v roku 2013. V rámci preskúmania sa zváži, či je potrebné ďalej dopĺňať zoznam 

kontrolovaných látok a navrhnúť ďalšie opatrenia. 

Komisia začala konzultácie o možnosti úprav uplatňovania istých ustanovení existujúceho 

nariadenia č. 428/2009 o kontrole vývozu istých citlivých technológií, ktoré by sa mohli použiť pri 

porušovaní ľudských práv v zónach konfliktu a ktoré by mohli využiť autoritatívne režimy. 

                                                 
1 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1352/2011 z 20. decembra 2011. 
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Napríklad po postupnom zhoršovaní situácie v Sýrii sa nariadením Rady č. 36/2012 o reštriktívnych 

opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii uložil zákaz vývozu zariadení alebo softvéru, ktoré sú 

primárne určené na sledovanie alebo odpočúvanie internetovej alebo telefonickej komunikácie 

sýrskou vládou; tento zákaz nadobudol účinnosť v EÚ 18. januára 2012. 

 

Počas konferencie OSN o zmluve o obchode so zbraňami dali Európska únia a jej členské štáty 

jasne najavo, že sa nesmú povoliť transfery zbraní, ak očividne existuje riziko, že sa tieto použijú na 

závažné porušovanie medzinárodného práva týkajúceho sa ľudských práv alebo medzinárodného 

humanitárneho práva. 

 

12. Zohľadňovať ľudské práva pri predchádzaní konfliktom a činnostiach krízového riadenia 

 

EÚ pokračovala vo vykonávaní a konsolidácií osobitných politík zameraných na ľudské práva 

a rodovú rovnosť v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky. Uplatňovanie hľadiska 

ľudských práv a rodovej rovnosti boli aj naďalej súčasťou plánovania, vykonávania a hodnotenia 

misií a operácií SBOP. ESVČ zriadila internú skupinu pre uplatňovanie hľadiska ľudských práv 

a rodovej rovnosti do SBOP s cieľom umožniť pravidelné stretnutia zainteresovaných strán zo 

všetkých príslušných útvarov. Odporúčania zo správy Rady z roku 2010: Skúsenosti a najlepšie 

postupy týkajúce sa uplatňovania hľadiska ľudských práv a rodovej rovnosti v rámci vojenských 

operácií a civilných misií SBOP1 boli aj naďalej referenčným materiálom pre činnosť EÚ v tejto 

oblasti, spolu s osobitnými záväzkami, ktoré vyplývajú z akčného pánu EÚ pre ľudské práva 

a demokraciu. 

 

                                                 
1 Úplný zoznam možno nájsť v dokumente 17138/1/10 REV 1. 
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V júni 2012 sa uskutočnilo výročné zasadnutie poradcov pre ľudské práva a poradcov pre rodové 

otázky misií a operácií SBOP, tentokrát hneď po výročnom zasadnutí členských štátov EÚ 

venovanom vykonávaniu rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1325. Toto zasadnutie im 

umožnilo navzájom sa informovať o najlepších postupoch a predložiť praktické odporúčania, ako 

by sa ich práca dala lepšie podporiť. V roku 2012 malo šesťdesiat percent civilných misií a všetky 

operácie medzi svojimi zamestnancami poradcu alebo školiteľa pre ľudské práva a/alebo rodové 

otázky (EUTM Somalia). 

 

V spolupráci so vzdelávacími inštitúciami z členských štátov EÚ a s občianskymi skupinami 

sa ďalej pokračovalo v príprave kurzov odbornej prípravy v oblasti ľudských práv, ochrany detí 

a rodových otázok a mali byť hotové v roku 2013. Tieto kurzy odbornej prípravy, ktoré prebiehajú 

pred vyslaním, vychádzajú zo štandardizovaných súčastí odbornej prípravy, na ktorých sa členské 

štáty dohodli v roku 2010, a sú určené personálu misií a operácií. Ďalej sa organizovali 

špecializované školenia s cieľom oboznámiť zamestnancov EÚ a členských štátov so záväzkami EÚ 

v oblasti ľudských práv a v rámci SBOP, a to najmä ako súčasť odbornej prípravy EABO a ESVČ. 

 

ESVČ v roku 2012 začala v súlade s akčným plánom pripravovať systém včasného varovania 

pred konfliktmi, v ktorom sú porušovania ľudských práv jedným z ukazovateľov. Vďaka tomuto 

systému sa zvýši schopnosť ESVČ identifikovať nebezpečenstvo násilných konfliktov a určiť 

možnosti včasnej reakcie EÚ. Začiatkom roku 2013 sa tento systém začne uplatňovať ako pilotný 

projekt v ôsmych krajinách regiónu Sahel. 
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Pokiaľ ide o spoluprácu s medzinárodnými organizáciami, v rámci zasadnutia riadiaceho výboru 

EÚ a OSN pre krízové riadenie v novembri 2012 sa EÚ a OSN navzájom informovali o najlepších 

postupoch ako uplatňovať hľadisko ľudských práv v krízovom riadení. Dialóg EÚ – AÚ 

v novembri 2012 tiež umožnil výmenu názorov o tejto otázke. 

 

Do práce EÚ v tejto oblasti sa intenzívne zapojila aj občianska spoločnosť, a to najmä svojou 

účasťou na výročnom stretnutí poradcov pre ľudské práva a poradcov pre rodové otázky a tiež 

prostredníctvom pravidelných výmen názorov na operačnej úrovni, či už v Bruseli alebo priamo 

na mieste pôsobenia misií a vykonávania operácií. 

 

Rada v marci 2012 dokončila preskúmanie operačného dokumentu o vykonávaní rezolúcií 

BR OSN o ženách, mieri a bezpečnosti v súvislosti s operáciami a misiami SBOP1, ktorý sa prijal 

v roku 2008. 

                                                 
1 7109/12. Odvoláva sa na rezolúciu BR OSN č. 1325, ktorú potvrdili rezolúcie BR OSN 

č. 1820, 1888, 1889 a 1960. 
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EUTM Somalia je výcviková misia EÚ zameraná na somálskych vojakov v rámci reformy 

bezpečnostného sektora, ktorá prebieha v Somálsku. Sídlo misie je v Ugande, pričom 

veliteľstvo je v Kampale a výcvikový tábor v Bihange. V rámci EUTM Somalia sa od jej 

začiatku v roku 2010 vycvičilo asi 3 000 somálskych vojakov, ktorí sú teraz základom nových 

somálskych ozbrojených síl.  

 

Okrem výcviku zameraného na úlohy vojaka je stálou súčasťou programu aj kurz o ľudských 

právach a demokracii. Medzi témy, ktoré sú súčasťou tohto kurzu, patria: ľudské práva 

a úlohy vojaka, práva detí, práva žien, koncepcia rodiny (najmä v súvislosti s osobami 

vysídlenými v rámci krajiny), demokratický systém a úloha somálskych ozbrojených síl 

v demokratickom Somálsku. Každá z týchto tém sa preberala na dvanástich dvojhodinových 

sedeniach. Tento kurz je povinný pre všetkých účastníkov bez ohľadu na ich hodnosť alebo 

špecializáciu. Aby sa učivo utvrdilo, modelové situácie porušovania ľudských práv boli 

súčasťou záverečného cvičenia.  

 

Nielenže sa vojaci v rámci kurzu o ľudských právach a demokracii učia o základných 

princípoch, ale získavajú aj pocit hrdosti a formuje sa esprit de corps, takže po výcviku 

považujú za svoje hlavné poslanie chrániť svojich somálskych spoluobčanov. Výcvik tiež 

pomáha vytvárať súdržnosť medzi rôznymi jednotkami, ktoré často pochádzajú z rôznych 

klanov. Cieľom EUTM Somalia je naďalej somálskym vojakom poskytovať odbornú prípravu 

v oblasti ľudských práv a demokracie a usilovať o to, aby učebné osnovy boli v súlade 

s najnovším vývojom, najmä pokiaľ ide o Somálsko. Ďalším krokom bude začlenenie 

dodržiavania ľudských práv do postupov somálskych ozbrojených síl a zriadenie ich 

vlastného oddelenia pre odbornú prípravu. Všetky tieto prvky sú súčasťou revidovaného 

mandátu EUTM Somalia.  
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13. Ľudské práva ako trvalá súčasť boja proti terorizmu 

 

V rámci boja proti terorizmu prikladá EÚ veľký význam tomu, aby sa v Európe i na celom svete 

zaručila úplná a účinná ochrana ľudských práv a základných slobôd. Strategický záväzok Európskej 

únie vymedzený v Stratégii EÚ na boj proti terorizmu je v tomto ohľade veľmi jasný: 

„celosvetový boj proti terorizmu pri súčasnom dodržiavaní ľudských práv a bezpečnejšia Európa, 

ktorá svojim občanom umožňuje žiť v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.“ 

 

Inštitúcie EÚ a niekoľko členských štátov sa zúčastnili na konferencie s názvom Spravodlivý 

a riadny proces v kontexte boja proti terorizmu, ktorú v júli 2012 v Bruseli zorganizovali 

osobitná skupina OSN pre boj proti terorizmu a kancelária OSN pre ľudské práva. EÚ opätovne 

potvrdila dôležitosť, ktorú prikladá zabezpečeniu dodržiavania ľudských práv v rámci boja proti 

terorizmu. 

 

Dánske predsedníctvo v marci 2012 zorganizovalo v Kodani seminár o boji proti terorizmu 

a o ľudských právach, ktorý sa zameral najmä na pomoc v oblasti budovania kapacít. Počas 

semináru vyšiel v tlači spoločný článok dánskeho ministra zahraničných vecí, koordinátora EÚ pre 

boj proti terorizmu a osobitného spravodajcu OSN pre boj proti terorizmu a pre ľudské práva 

s názvom: Boj proti terorizmu a ľudské práva: neodlučiteľne späté oblasti. Niekoľko členských 

štátov predstavilo svoje najlepšie postupy, príkladmi sú praktický návod pre oblasť boja proti 

terorizmu a ľudských práv, ktorý vypracoval dánsky Inštitút pre ľudské práva, a usmernenia 

Spojeného kráľovstva pre ľudské práva týkajúce sa bezpečnosti v zámorských oblastiach a pomoci 

v oblasti spravodlivosti.1 

                                                 
1 Tieto dokumenty možno nájsť na týchto adresách: 

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/en/Meetings/Conferences/Mar/~/media/Files/Conferences/Jan_Mar/countering%20terrorism/Draft%20Practical%20Guidance%20Paper%20on%20Counter-Terrorism%20and%20Human%20Rights.pdf
http://eu2012.dk/en/Meetings/Conferences/Mar/~/media/Files/Conferences/Jan_Mar/countering%20terrorism/Draft%20Practical%20Guidance%20Paper%20on%20Counter-Terrorism%20and%20Human%20Rights.pdf
http://eu2012.dk/en/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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EÚ naďalej podporovala využívanie systému trestného súdnictva v boji proti terorizmu 

a viacerým krajinám, napríklad Pakistanu a krajinám regiónu Sahel poskytla pomoc s cieľom 

posilniť ich systémy trestného súdnictva a umožniť im účinné vyšetrovanie a stíhanie osôb 

podozrivých z terorizmu v súlade s ľudskými právami a so zásadami právneho štátu. 

 

EÚ podporovala pracovnú skupinu pre trestné súdnictvo/právny štát v rámci Globálneho fóra pre 

boj proti terorizmu (GCTF). Na istanbulskom ministerskom zasadnutí tohto fóra sa v júni 2012 

prijalo rabatské memorandum o osvedčených postupoch pre účinný boj proti terorizmu v rámci 

trestného súdnictva. Vysoká predstaviteľka tiež privítala návrh zriadiť inštitút pre odbornú prípravu 

v oblasti spravodlivosti a právneho štátu, ktorý bude pre krajiny v procese prechodu k demokracii, 

najmä v regióne Stredozemia, pripravovať programy odbornej prípravy zamerané na využitie 

systému trestného súdnictva v boji proti terorizmu v súlade s ľudskými právami. 

 

V súlade so spoločným oznámením Komisie/vysokej predstaviteľky o južnom susedstve 

z roku 2011, v ktorom sa zdôraznil význam podpory EÚ pre skutočnú demokraciu vrátane 

právneho štátu a reformy sektora bezpečnosti, EÚ ponúkla v roku 2012 krajinám južného 

Stredozemia pomoc pri komplexnej reforme sektora bezpečnosti. EÚ tiež skúmala možnosti, ako 

nadviazať spoluprácu v oblasti boja proti terorizmu s regionálnymi organizáciami, ako napríklad 

s Ligou arabských štátov. 

 

EÚ pokračovala v podrobnom dialógu s právnym poradcom ministerstva zahraničných vecí USA 

o medzinárodnom práve a boji proti terorizmu, ktorý sa koná dvakrát za rok. 
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Prijatie zákona o autorizácii obrany štátu Kongresom Spojených štátoch v decembri 2011 

vyvolalo obavy EÚ, pokiaľ ide o jeho kompatibilitu s medzinárodným právom, najmä kvôli 

povinnému zadržiavaniu istých osôb cudzej štátnej príslušnosti podozrivých z teroristickej 

činnosti vo vojenských zariadeniach a možnosti neobmedzenej dĺžky väzby bez súdneho konania 

pre osoby podozrivé z teroristickej činnosti. EÚ a jej členské štáty poskytli svoje pripomienky 

vláde USA počas prípravy nariadení na vykonávanie tohto zákona začiatkom roku 2012. 

 

Európsky parlament 11. septembra 2012 prijal uznesenie o údajnom prevoze a nezákonnom 

zadržiavaní väzňov v európskych krajinách zo strany CIA. Európska komisia vo svojej 

reakcii zdôraznila, že prax známa ako „vydávanie“ je závažným porušením niekoľkých 

základných ľudských práv, a že boj proti terorizmu nemôže byť ospravedlnením pre takéto 

neprijateľné praktiky. Komisia zdôraznila, že je úlohou dotknutých členských štátov začať 

dôkladné, nezávislé a nestranné vyšetrovanie alebo v ňom pokračovať, aby sa zistila pravda. 
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14. Zabezpečiť, aby boli ľudské práva základom vonkajšieho rozmeru činností v priestore 

slobody bezpečnosti a spravodlivosti 

Komisia 19. júna 2012 prijala Stratégiu EÚ na roky 2012 – 2016 zameranú na odstránenie 

obchodovania s ľuďmi1, ktorá dopĺňa smernicu 2011/36/EÚ o prevencii obchodovania s ľuďmi 

a boji proti nemu. Vykonávanie tejto stratégie bude monitorovať Európska komisia, konkrétne Úrad 

koordinátora EÚ pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi. V stratégii sa venuje veľká pozornosť 

vonkajšiemu rozmeru obchodovania s ľuďmi a dôležitosti spolupráce s tretími krajinami. Taktiež sa 

v nej podčiarkuje kľúčová úloha občianskej spoločnosti vrátane účasti organizácií občianskej 

spoločnosti vo vnútroštátnych a nadnárodných mechanizmoch účinnej spolupráce pri pomoci 

obetiam obchodovania s ľuďmi a ustanovuje sa zriadenie platformy EÚ pre organizácie občianskej 

spoločnosti pre ochranu obetí a pomoc v členských štátoch a vybraných tretích krajinách. 

 

Európska rada v októbri 2012 prijala závery2, v ktorých stratégiu privítala a potvrdila odhodlanie 

členských štátov bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi. 

 

Okrem toho Rada pre spravodlivosť a vnútorné veci 6. decembra 2012 prijala druhú správu 

o vykonávaní podľa dokumentu o konkrétnych opatreniach na posilnenie vonkajšieho rozmeru 

v súvislosti s bojom proti obchodovaniu s ľuďmi z roku 2009. Súčasťou správy je zoznam krajín 

a regiónov, s ktorými by EÚ mala vytvoriť konkrétnejšie partnerstvá a pre ktoré by mala určiť 

špecifické oblasti spolupráce. Spolupráca s prioritnými krajinami sa zameria na budovanie kapacít, 

a to aj odbornú prípravu a vzdelávanie, pričom sa zohľadní situácia v oblasti ľudských práv v danej 

prioritnej krajine. Zoznam prioritných krajín a regiónov sa bude pravidelne aktualizovať. 

                                                 
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


 
9431/13  gb/jk 68 
PRÍLOHA DG C   SK 

 

15. Zabezpečiť podporu ľudských práv vo vonkajšom rozmere politiky zamestnanosti 

a sociálnej politiky 

 

Základné pracovné normy Medzinárodnej organizácie práce (MOP) sú zakotvené v jej ôsmych 

základných dohovoroch. EÚ v spolupráci s MOP podporuje ratifikáciu a účinné vykonávanie 

týchto dohovorov, a to aj prostredníctvom účasti na prebiehajúcich rokovaniach o pracovných 

normách i na práci dozorných orgánov MOP. Vo vzťahu k partnerskými krajinám a v rámci 

vonkajšieho rozmeru svojej politiky zamestnanosti a sociálnej politiky EÚ zároveň podporuje 

zásadu dôstojnej práce, ako i dodržiavanie základných dohovorov MOP prostredníctvom 

dvojstranných a regionálnych politických dialógov, ako aj realizácie projektov v oblasti rozvojovej 

pomoci. 

Sústredené úsilie MOP a medzinárodného spoločenstva vrátane EÚ v posledných rokoch prispelo 

k zmenám v Mjanmarsku/Barme, pokiaľ ide o vykonávanie dohovoru MOP č. 29 o nútenej práci. 

Pokrok, ktorý krajina dosiahla, sa ocenil na Medzinárodnej konferencii práce v júni 2012. 

Na celosvetovej úrovni vedúci predstavitelia krajín skupiny G20, ktorí sa zišli v júni 2012 

v Los Cabos v Mexiku, zdôraznili, že štrukturálne reformy, ktoré plne rešpektujú základné zásady 

a práva pri práci, môžu zohrať významnú úlohu pri podpore hospodárskeho rastu, pracovných 

príležitostí a mobility. 

Na regionálnej úrovni sa o základných pracovných normách MOP rokovalo v rámci fóra  

EU – CELAC pre sociálnu kohéziu (Latinská Amerika a Karibik), ktoré sa konalo 15. – 16. 

októbra 2012 v Argentíne, a na 4. zasadnutí ministrov práce a zamestnanosti krajín ASEM 

(Hanoj, Vietnam 25. – 26. októbra 2012). 
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V roku 2012 EÚ rokovala o pracovných právach a účinnom vykonávaní už ratifikovaných 

základných dohovorov MOP s krajinami, ako sú Kolumbia, Gruzínsko (v oboch prípadoch išlo 

o dohovor č. 87 o slobode združovania sa a dohovor č. 98 o práve na kolektívne vyjednávanie) 

a Uzbekistan (dohovor č. 182 o najhorších formách detskej práce). 

V európskej susedskej politike (ESP) sa zdôrazňuje potreba ďalej pracovať na ratifikácií a/alebo 

účinnom vykonávaní základných dohovorov MOP. Odráža sa to aj v novej generácií akčných 

plánov ESP, ktoré boli schválené v roku 2012, napr. vo vzťahu k Maroku, Tunisku a Jordánsku 

(tento akčný plán nadobudol účinnosť v októbri 2012). 

EÚ sa tiež aktívne zúčastňuje na procese Rio+20 a na činnostiach, ktoré naň nadväzujú, podporuje 

dôstojnú prácu pre všetkých vrátane tvorby pracovných miest, zabezpečenia práv pri práci, sociálnej 

ochrany a sociálneho dialógu. Skúma tiež, ako čo najlepšie začleniť sociálnu ochranu, ktorá je 

dôležitým prvkom rozvojovej politiky EÚ, do rozvojového programu po roku 2015. 

Prostredníctvom štyroch spoločne riadených projektov, ktoré sa uzavreli koncom roku 

2012/začiatkom roku 2013, sa tiež podporil politický dialóg v rozvojových krajinách, pokiaľ ide 

o ukazovatele dôstojnej práce, sociálnu ochranu, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a vplyv 

obchodu na zamestnanosť. Ich súčasťou bola podpora pre platformy politického dialógu, ako aj 

zlepšenie kapacít zainteresovaných vládnych organizácií a sociálnych parterov. 

Účinné vykonávanie základných dohovorov MOP sa podporilo aj prostredníctvom rozvojovej 

pomoci. V roku 2010 sa vyhlásila výzva na predloženie návrhov v rámci tematického programu 

nástroja financovania rozvojovej spolupráce (DCI) nazvaného „Investovanie do ľudí“, ktorým 

sa financujú také činnosti, ako napríklad: 
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– podpora efektívneho politického dialógu s cieľom odstrániť detskú prácu, poskytnúť jej obetiam 

riadne štúdium a znova ich integrovať do spoločnosti; 

– podpora partnerstiev a nadväzovania kontaktov medzi hlavnými zainteresovanými stranami, 

najmä medzi neštátnymi aktérmi a súkromným sektorom; vybralo sa 15 projektov v 12 rôznych 

partnerských krajinách, ktoré spolu dostanú podporu vo výške 11 miliónov EUR. Okrem toho sa 

v rámci podpory pre vzdelávanie a v rámci boja proti detskej práci podporili dva dvojstranné 

programy v Bangladéši celkovou sumou 20 miliónov EUR. 

Aj ďalšie dvojstranné projekty zamerané na pomoc, ktoré sa podporili v rámci rôznych finančných 

nástrojov, si kladú za cieľ podporiť základné pracovné normy MOP: 

– projekt, ktorý z nástroja financovania rozvojovej spolupráce získal 10 miliónov EUR pre svoj 

rozpočet, zameraný na sociálne iniciatívy v banskom sektore v Bolívii. Medzi relevantné činnosti 

patrí: zlepšovanie pracovných podmienok žien, pomoc pre ženy pri hľadaní príležitostí, ako uživiť 

rodinu, a predchádzanie detskej práci v banskom sektore. Súčasťou projektu je aj rozvoj kapacít 

a odborná príprava zameraná na právny rámec a pracovné normy; 

– projekt financovaný v rámci rozpočtovej podpory vo výške 35 miliónov EUR z nástroja 

európskeho susedstva a partnerstva (ENPI) zameraný na podporu rodovej rovnosti v Maroku. Jedna 

z jeho častí je zameraná konkrétne na nediskriminačný nábor do zamestnania do verejných inštitúcii 

a integráciu žien do takéhoto zamestnania. 
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V NAPĹŇANIE PRIORÍT EÚ V OBLASTI ĽUDSKÝCH PRÁV 

 

16. Zrušenie trestu smrti 

 

EÚ je dôsledným a zásadovým oponentom trestu smrti a zároveň kľúčovým aktérom v boji za jeho 

zrušenie na celom svete. EÚ sa domnieva, že zrušenie trestu smrti by prispelo k zvýšeniu ľudskej 

dôstojnosti a postupnému rozvoju ľudských práv. Usmernenia EÚ o treste smrti, ktoré boli 

zrevidované v roku 2008, zostávajú naďalej základným nástrojom systematickej činnosti Únie 

vo vzťahu k nečlenským krajinám a budú sa aktualizovať v roku 2013. 

 

Počas roku 2012 EÚ naďalej jasne deklarovala svoj nesúhlas s trestom smrti a využívala všetky 

dostupné diplomatické nástroje na to, aby podporila jeho zrušenie. Postupné celosvetové zrušenie 

trestu smrti je jednou z hlavných priorít strategického rámca a akčného plánu pre ľudské práva 

a demokraciu. 

 

Pri príležitosti Európskeho dňa proti trestu smrti a Svetového dňa proti trestu smrti 10. októbra 

vydali EÚ a Rada Európy spoločné vyhlásenie, v ktorom opätovne potvrdili, že odmietajú trest 

smrti za akýchkoľvek okolností, ako i svoj záväzok, že sa budú usilovať o jeho zrušenie na celom 

svete. Vysoká predstaviteľka vydala tlačové vyhlásenie, v ktorom uviedla, že „trestom smrti sa ani 

neodstane zločin, ktorý chceme potrestať, ani nezmierni bolesť obetí. Mal by patriť do minulosti.“ 

V tento deň usporiadali delegácie EÚ na celom svete množstvo seminárov, tlačových konferencií, 

výstav a podujatí (napríklad v Ženeve, Indii, Japonsku, na Taiwane, v Guatemale, Keni, Jordánsku, 

Gambii, Hong Kongu, Kazachstane, Konžskej republike, Bielorusku, v Etiópii atď.). 
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EÚ uvítala správu, že štát Connecticut 25. apríla 2012 zrušil trest smrti. V Spojených štátoch 

amerických je teraz sedemnásť štátov, ktoré trest smrti zrušili. EÚ tiež uvítala, že mongolský 

parlament 13. januára 2012 ratifikoval Druhý opčný protokol k Medzinárodnému paktu 

o občianskych a politických právach, ako i to, že vláda Beninu pristúpila k tomuto nástroju 12. júla 

2012. EÚ naopak vyjadrila poľutovanie nad pretrvávajúcim uplatňovaním trestu smrti v iných 

štátoch USA a sveta. Osobitná pozornosť sa venovala Iránu, Iraku, Číne a USA, ale vyhlásenia 

a demarše, vychádzajúce z minimálnych noriem vymedzených v medzinárodnom práve 

a z usmernení EÚ o treste smrti, sa vzťahovali aj na mnohé iné krajiny. EÚ tiež vyjadrila 

poľutovanie nad tým, že sa znova začali vykonávať popravy v Japonsku, Indii a na Taiwane. 

 

EÚ naďalej upozorňovala na svoj nesúhlas s trestom smrti na všetkých príslušných fórach, a to 

predovšetkým v OSN, OBSE a v Rade Európy. EÚ a jej členské štáty, ako aj ďalšie krajiny, ktoré 

zastávajú podobný názor, sa prostredníctvom rozsiahleho lobingu a kampaní aktívne podieľali na 

činnosti nadregionálnej aliancie podporujúcej rezolúciu Valného zhromaždenia OSN č. 67/176 

(z 21. decembra 2012), ktorá obsahuje výzvu na moratórium na uplatňovanie trestu smrti. Táto 

rezolúcia sa v porovnaní s podobnými rezolúciami z rokov 2007, 2008 a 2010 prijala rekordným 

počtom 111 hlasov, pričom 41 delegácií bolo proti a 34 sa hlasovania zdržalo. Podarilo sa teda 

realizovať cieľ činnosti č. 16 a) akčného plánu pre ľudské práva a demokraciu. 

 

EÚ v rámci stálej rady OBSE vydala v roku 2012 osem prehlásení. Päť z nich sa týkalo 

konkrétnych prípadov trestu smrti v USA, pričom EÚ vyjadrila hlboké poľutovanie nad 

plánovanými, či vykonanými popravami. EÚ tiež vyzvala všetky členské štáty OBSE, aby podporili 

rezolúciu BR OSN, ktorá obsahuje výzvu na globálne moratórium na uplatňovanie trestu smrti. Pri 

príležitosti Európskeho dňa proti trestu smrti a Svetového dňa proti trestu smrti 10. októbra 2012 

vydala EÚ vyhlásenie, v ktorom upozornila na dve plánované popravy v USA. 
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EÚ je prostredníctvom európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR) hlavným 

prispievateľom k práci organizácií občianskej spoločnosti na celom svete, ktoré usilujú o zrušenie 

trestu smrti. Zrušenie trestu smrti je jednou z tematických priorít v rámci cieľa 3 tohto nástroja. 

Od roku 2007 EIDHR vyčlenil takmer 20 miliónov EUR na 35 projektov, ktorých cieľom bolo 

obmedziť uplatňovanie trestu smrti, zaviesť naň moratórium alebo ho zrušiť úplne. EIDHR 

v súčasnosti podporuje 16 projektov na celom svete, ktorých cieľom je zrušenie trestu smrti. Tieto 

projekty sa vybrali s cieľom vyvážiť činnosti v regiónoch, v ktorých sa trest smrti stále používa, 

napríklad USA, niektoré africké krajiny, Čína, India a Taiwan. Správa o treste smrti (v angličtine 

„Delivering on Death Penalty“), ktorá je k dispozícii na www.eidhr.eu/library, ponúka komplexný 

obraz o činnostiach financovaných z EIDHR na podporu boja proti trestu smrti na celom svete. 

 

Európska komisia v decembri 2011 zmenila zoznam tovaru podliehajúceho vývozným kontrolám 

stanoveným v nariadení (ES) č. 1236/2005 o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť 

na trest smrti alebo mučenie, aby zahŕňal aj nátrium-tiopentál a podobné látky používané 

v smrtiacich injekciách. Nariadenie (ES). č. 1236/2005 sa v súčasnosti preskúmava s cieľom 

zhodnotiť, či budú potrebné ďalšie opatrenia, aby sa hospodárske subjekty v EÚ nezúčastňovali 

obchodu, ktorý podporuje alebo iným spôsobom prispieva k trestu smrti v zahraničí. 
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17. Odstránenie mučenia a iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania 

alebo trestania 

 

V súlade s usmerneniami EÚ o mučení sa Európska únia pevne zaviazala dodržiavať absolútny 

zákaz mučenia a krutého, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania. EÚ využíva všetky možné 

diplomatické prostriedky a nástroje rozvojovej pomoci, aby odstránila mučenie, a finančne 

podporuje organizácie občianskej spoločnosti na celom svete, ktoré sa snažia zabrániť mučeniu 

a poskytovať pomoc jeho obetiam. Aj v roku 2012 EÚ, či už otvorene alebo dôverne, intervenovala 

v individuálnych prípadoch v niekoľkých krajinách. EÚ vo svojich pravidelných dialógoch 

o ľudských právach s krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ, neustále upozorňovala na problematiku 

mučenia a zlého zaobchádzania. EÚ vydala v tejto súvislosti viacero vyhlásení, a to aj 

na viacstranných fórach, akými sú OSN a OBSE, a zvažovala spôsoby a prostriedky na lepšiu 

koordináciu s Výborom OSN proti mučeniu a podvýborom OSN na zabránenie mučenia. 

 

EÚ pozorne sledovala prípad Daniela Cooka, občana Spojených štátov amerických, ktorého 
odsúdili na smrť v roku 1988 v Arizone. Daniel Cook bol usvedčený z vraždy svojich kolegov 
Kevina Swaneyho a Carlosa Cruz-Ramosa. EÚ 6. júla 2012 intervenovala u arizonských orgánov 
a požiadala ich, aby zmiernili Cookov trest, keďže trpel diagnostikovanou duševnou chorobou. 
Cooka popravili 8. augusta 2012. Vysoká predstaviteľka/podpredsedníčka Komisie Catherine 

Ashtonová vydala vyhlásenie, v ktorom vyjadrila „hlboké poľutovanie“ na popravou a 

pripomenula, že EÚ vyzvala, aby sa „na základe dôkazov, že pán Cook trpel závažným 

duševným ochorením“ tento rozsudok zmiernil“. 
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EÚ vo svojom vyhlásení z 26. júna 2012 pri príležitosti Medzinárodného dňa na podporu obetí 

mučenia vyzvala všetky štáty, aby zaviedli absolútny a bezpodmienečný zákaz mučenia, 

a zdôraznila, že v boji proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu 

zaobchádzaniu alebo trestaniu je dôležité prijať prístup, ktorý zohľadňuje pohlavie obetí, a osobitne 

sa zaoberať násilím založeným na rodovej príslušnosti. EÚ naliehavo vyzvala všetky štáty, aby 

pristúpili k dohovoru OSN proti mučeniu a k jeho opčnému protokolu. V roku 2012 tento protokol 

podpísali Laos, Nauru a Spojené arabské emiráty. EÚ vo svojom vyhlásení tiež zdôraznila význam, 

ktorý prikladá úlohe OSN, Rady Európy a OBSE v boji proti mučeniu a pri podpore obetí, a ocenila 

neúnavnú prácu mnohých MVO a jednotlivcov, ktorí sa snažia zabrániť mučeniu a zmierniť 

utrpenie obetí. 

 

Počas 67. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN (VZ OSN) boli členské štáty EÚ 

spolupredkladateľmi rezolúcie, v ktorej sa odsudzujú všetky formy mučenia a iného krutého, 

neľudského a ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania vrátane zastrašovania. Táto 

rezolúcia, ktorú predložilo Dánsko, sa schválila konsenzom. Valné zhromaždenie OSN okrem toho 

odsúdilo akékoľvek pokusy o legalizáciu, povolenie alebo pripustenie mučenia, a to 

za akýchkoľvek okolností, či už z dôvodov národnej bezpečnosti alebo na základe súdnych 

rozhodnutí, a naliehavo vyzvalo štáty, aby v prípade takýchto činov zabezpečili vyvodenie 

zodpovednosti. 
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Rada v marci 2012 aktualizovala usmernenia EÚ týkajúce sa mučenia a iného krutého, 

neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania. Upravené znenie zdôrazňuje 

prepojenie medzi týmito usmerneniami a ďalšími usmerneniami EÚ v oblasti ľudských práv. Znova 

sa zdôrazňuje podpora príslušných medzinárodných a regionálnych mechanizmov vrátane 

„riadneho“ nadviazania na ich odporúčania, ktorého súčasťou sú všetky podstatné prvky: prevencia, 

rehabilitácia a boj proti beztrestnosti. Ďalšie dôležité doplnenia sa týkajú dôrazu na zákaz mučenia 

a zlého zaobchádzania v boji proti terorizmu, ako aj intenzívnejšej práce na riešení problému 

diskriminácie v boji proti mučeniu alebo zlému zaobchádzaniu. 

 

Súčasťou záväzku EÚ bojovať proti mučeniu je aj finančná podpora projektov zameraných proti 

mučeniu, ktoré realizujú skupiny občianskej spoločnosti na celom svete. V júni 2012 sa v rámci 

EIDHR zverejnila globálna výzva na podávanie návrhov s názvom: „Boj proti beztrestnosti“. 

Cieľom tohto programu s rozpočtom 16,2 milióna EUR je podpora občianskej spoločnosti v boji 

proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu 

s dôrazom na prístup, v ktorom sa spája prevencia, rehabilitácia a vyvodenie zodpovednosti. 

Cieľom tém vybraných v rámci globálnych výziev na predloženie návrhov je posilniť politiku EÚ, 

a najmä vykonávanie usmernení EÚ o mučení, ktoré Rada Európskej únie prijala v roku 2001, 

a ktoré sa revidovali v rokoch 2008 a 2012. Významný objem finančných prostriedkoch, ktorý sa 

v roku 2012 projektom pridelil, prispel k zvyšovaniu informovanosti o základných príčinách 

mučenia na celom svete a k zlepšeniu možností štátnych úradníkov mučeniu predchádzať, ako 

i riešiť problematiku mučenia a zlého zaobchádzania a podporiť rehabilitáciu obetí mučenia. 
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18. Účinná podpora obhajcov ľudských práv 

 

Obhajcovia ľudských práv sú kľúčovými partnermi v úsilí EÚ ochraňovať a podporovať ľudské 

práva na celom svete. Ako vyplýva z usmernení EÚ o ochrancoch ľudských práv z roku 2004, 

EÚ neochvejne podporuje všetkých tých, čo neohrozene monitorujú dodržiavanie ľudských práv 

a v prípade ich porušenia usilujú o nápravu. 

 

Práca týchto aktivistov je o to dôležitejšia, že na mnohých miestach vládne atmosféra, ktorá je pre 

rozvoj ľudských práv stále nepriaznivejšia. Ohováračské kampane voči MVO, obmedzovanie 

prístupu k financovaniu zo zahraničia, vyhrážky a násilie zamerané na občiansku spoločnosť 

zo strany neštátnych aktérov alebo sledovanie zo strany vlády, to je len niekoľko príkladov 

problémov, ktorým obhajcovia ľudských práv bežne čelia pri svojej práci. Veľmi znepokojivým 

trendom sú útoky na aktivistov v oblasti pozemkových a ľudských práv, ktorí sa venujú 

environmentálnym otázkam, a ich obťažovanie. 

 

Usmernenia týkajúce sa obhajcov ľudských práv boli aj v roku 2012 hlavným referenčným 

materiálom pre vzťahy s partnerskými krajinami na všetkých úrovniach, ako aj pre činnosť EÚ 

na viacstranných fórach venovaných ľudským právam. Konkrétne prípady obhajcov ľudských práv 

sa v roku 2012 spomenuli v rámci 25 dialógov o ľudských právach. EÚ tiež vydala 19 miestnych 

vyhlásení, 17 vyhlásení VP/PK a 11 demaršov konkrétne o situácii obhajcov ľudských práv, ktoré 

sa venovali medzi inými známym prípadom Malaly Jusafzaiovej v Pakistane, Nabíla Radžaba 

a Abdulláha al-Chawádžu v Bahrajne a Alesa Biaľatského v Bielorusku. 
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Kľúčovú úlohu pri realizácii usmernení o obhajcoch ľudských práv aj naďalej zohrávajú misie EÚ 

v tretích krajinách. Diplomati EÚ podnikli rôzne kroky s cieľom podporiť obhajcov ľudských práv 

vrátane monitorovania súdnych konaní (prípad Hilala Mammadova v Azerbajdžane) a pracovných 

návštev v teréne (návšteva veľvyslancov EÚ v San Luis Potosí v Mexiku a návšteva politických 

radcov EÚ mexických štátoch Baja California a Michoacán). Výročné stretnutia obhajcov ľudských 

práv s diplomatmi EÚ sa stali zavedenou praxou. Vymenovalo sa deväťdesiatsedem styčných 

úradníkov EÚ pre obhajcov ľudských práv, z ktorých deväťdesiatdva z nich pôsobí na delegáciách 

EÚ. 

 

Pokiaľ ide o viacstranné vzťahy, EÚ sa zúčastnila koordinačných stretnutí s ďalšími 

medzinárodnými organizáciami a držiteľmi mandátu (vrátane Rady Európy, OSN a OBSE), ktorí sa 

zaoberajú otázkou obhajcov ľudských práv. 

 

V roku 2012 sa zintenzívnila práca na príprave iniciatívy EÚ zameranej na zabezpečenie 

dočasného premiestnenia obhajcov ľudských práv, ktorí naliehavo potrebujú ochranu. Komisia 

vo februári 2012 uverejnila štúdiu, v ktorej sa mapujú existujúce iniciatívy v rámci Európy a mimo 

nej a ktorá obsahuje odporúčania týkajúce sa potenciálnej pridanej hodnoty systému EÚ pre 

dočasné premiestnenie ohrozených obhajcov ľudských práv. Hlavným cieľom je vytvoriť pružný 

a pritom stabilný medzičlánok pre prepojenie existujúcich iniciatív, obhajcov ľudských práv, 

členských štátov, Komisie a ESVČ s cieľom koordinovať podporu, zmapovať zdroje, poskytnúť 

právne poradenstvo, uľahčiť výmenu najlepších postupov a vyriešiť akékoľvek nedostatky 

v ochrane. Na pilotnú fázu tejto iniciatívy sa v rámci ročného akčného plánu EIDHR vyčlenil 

1 milión EUR. Očakáva sa, že tento systém bude uvedený do prevádzky v priebehu roku 2013. 
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Na podporu obhajcov ľudských práv sa vyčlenil značný objem finančných prostriedkov 

z EIDHR. Väčšina tejto podpory sa dostane k obhajcom ľudských práv prostredníctvom 

špecializovaných MVO, a to aj počas krízových situácií. Správa EIDHR o výsledkoch v oblasti 

podpory obhajcov ľudských práv (v angličtine „Delivering on Human Rights Defenders“ 

(http://www.eidhr.eu/library) ponúka podrobný obraz o činnostiach, ktoré EIDHR financuje na 

celom svete. Projektmi EIDHR sa podporuje široká škála projektov, ktoré zabezpečujú komplexný 

prehľad o obhajcoch ľudských práv v ohrození, a to buď prostredníctvom projektov zameraných na 

určité regióny, alebo na ohrozené cieľové skupiny obhajcov, ako sú novinári, právnici, ženy, 

ochrancovia životného prostredia, pôvodné obyvateľstvo, LGBTI alebo obhajcovia ľudských práv 

v hospodárskej a sociálnej oblasti. Okrem toho má Európska komisia má v dispozícii vyčlenenú 

sumu, ktorá jej umožňuje prideľovať v naliehavých situáciách granty ad hoc do výšky 10 000 EUR 

priamo obhajcom ľudských práv. Do konca roku 2012 vyplatila vyše 80 grantov v celkovej výške 

655 500 EUR, ktoré umožnili poskytnutie priamej podpory viac ako 300 ohrozeným obhajcom 

ľudských práv vo viac ako 20 krajinách. Tieto prostriedky sa môžu využiť na podporu obhajcov 

ľudských práv (jednotlivcov a/alebo organizácií) rôznymi spôsobmi, napríklad na poskytnutie 

lekárskej pomoci, uhradenie právnych nákladov, nákup bezpečnostných zariadení pre kancelárie 

a súkromné bydliská, súrne premiestnenie ohrozených aktivistov a na podporu rodín väznených 

alebo mŕtvych aktivistov. 

 

Európsky parlament tiež otvorene podporuje obhajcov ľudských práv. Najmä Podvýbor pre 

ľudské práva (DROI) často pozýva obhajcov ľudských práv a umožňuje im vystúpiť. Od roku 1988 

sa Sacharovova cena Európskeho parlamentu udeľuje výnimočným osobnostiam, ktoré 

v mimoriadne ťažkých situáciách bojujú proti neznášanlivosti, fanatizmu a útlaku. V decembri 2012 

sa táto cena udelila dvom Iráncom; získali ju Nasrín Sotúdeová, väznená právnička a obhajkyňa 

ľudských práv a Džaafar Panáhí, filmový režisér, ktorý v svojom diele upozorňuje na ťažký údel 

chudobných ľudí v Iráne. 

http://www.eidhr.eu/side-panels/library/library?LANG=sk
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Malý grant pre obhajcov ľudských práv: 

 

Demokratický hlas Barmy (DVB) je jedna z mála nezávislých mediálnych sietí pôsobiacich 

v Mjanmarsku/Barme, ktorá v krajine prináša slobodné spravodajstvo už viac ako 10 rokov. 

Jej spravodajcovia zohrali kľúčovú rolu pri odhaľovaní násilia a represií ktoré krajinu sužovali. 

Mnohí mjanmarskí/barmskí novinári zaplatili za svoje odhodlanie vysokú cenu a dlhé roky strávili 

vo väzení. V marci 2012 EIDHR poskytol naliehavý grant vo výške 10 000 EUR deviatim 

novinárom DVB, ktorých na slobodu prepustili po januárovej amnestii. Z týchto finančných 

prostriedkov sa hradila naliehavá lekárska starostlivosť, ktorá im pomohla zotaviť sa z útrap 

väzenia. Tieto prostriedky im tiež umožnili pokračovať v práci v kľúčovom momente v procese 

prechodu Mjanmarska/Barmy k demokracii. 

 

Prípadová štúdia: Filipíny: monitorovanie súdneho konania s obhajcom ľudských práv 

 

Temogen Tulawie, bývalý predseda pobočky konzorcia občianskej spoločnosti v Bangsamore 

(CBCS), koalície organizácií občianskej spoločnosti v provincii Sulu, pomáhal zakladať miestnu 

organizáciu na obranu práv muslimských komunít zasiahnutých vojenskými operáciami. 

 

Regionálny súd v Jolo 22. júla 2009 obvinil Tulawieho z „neúspešnej viacnásobnej vraždy“ 

a z „pokusu o vraždu“. Obvinenie proti nemu sa viaže na bombový útok z 13. mája 2009 v meste 

Patikul v provincii Sulu, počas ktorého bolo zranených dvanásť ľudí vrátane guvernéra tejto 

provincie Abdusakura Tana. Podľa informácií MOV boli dôkazy voči Tulawiemu založené 

na vynútených priznaniach jeho dvoch údajných spolupáchateľov. Tulawieho, ktorý sa skrýval, 

zatkli 13. januára 2012 v Davao City. Najvyšší súd 23. augusta 2012 rozhodol o tom, že sa súdne 

konanie presunie na regionálny súd do Manily. 

 

Styčný úradník z delegácie EÚ na Filipínach navštívil pána Tulawieho v mestskom väzení v Davao 

City, zúčastnil sa na konferencii o jeho prípade so zástupcami obhajoby, MVO zameranými 

na ľudské práva a s jeho rodinnými príslušníkmi a navštívil sudcu na regionálnom súde v Davao, 

aby sa informoval o ďalších krokoch, dal najavo podporu EÚ pre tohto obhajcu ľudských práv i to, 

že plne rešpektuje právny systém na Filipínach. 



 
9431/13  gb/jk 81 
PRÍLOHA DG C   SK 

19. Presadzovanie a ochrana práv detí 

 

Deti 
 

Prioritou EÚ je aj naďalej presadzovanie a ochrana práv detí. EÚ v roku 2012 viedla globálnu 

lobistickú kampaň na podporu ratifikácie dvoch opčných protokolov k Dohovoru o právach 

dieťaťa a Dohovoru MOP č. 182 o najhorších formách detskej práce. 

 

Vo februári 2012 EÚ začala preskúmanie usmernení EÚ pre presadzovanie a ochranu práv 

dieťaťa. Na konferencii na túto tému sa zúčastnili členské štáty, inštitúcie EÚ, medzinárodné 

a regionálne organizácie a MVO. Proces preskúmania by sa mal dokončiť v roku 2013. 

 

Okrem toho EÚ spolu s fondom UNICEF a organizáciou Save the Children zorganizovala 

dvojdňové školenie o právach detí pre asi 30 účastníkov z inštitúcií EÚ a z členských štátov. 

 

Európska komisia vyčlenila prostredníctvom EIDHR na obdobie rokov 2007 – 2013 asi 

11 miliónov EUR na podporu projektov občianskej spoločnosti v oblasti práv detí. Na celom svete 

sa realizujú projekty s cieľom chrániť a presadzovať práva detí. 
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Európska komisia poskytla ďalšiu podporu programom občianskej spoločnosti na celom svete 

v rámci tematického programu s názvom Investovanie do ľudí. EÚ a UNICEF financovali 

prostredníctvom tohto nástroja aj projekt na zvýšenie miery registrácie narodení v Nigérii, Burkine 

Faso, Mjanmarsku, Mozambiku, Ugande, na Kiribati, Vanuatu a na Šalamúnových ostrovoch. 

Zabezpečenie registrácie narodení umožní, aby omnoho viacej detí malo prístup k lekárskej 

starostlivosti, školskej dochádzke a aby mohli voliť, keď dosiahnu požadovaný vek. 

 

V roku 2012 EÚ a UNICEF vyvinuli spoločné úsilie s cieľom odstrániť podvýživu v piatich 

ázijských a štyroch afrických krajinách a poskytnúť núdzové vzdelávacie programy v Jordánsku, 

ktoré boli určené nielen sýrskym utečencom, ale aj deťom v hostiteľských komunitách. 

 

V rámci programu Investovanie do ľudí sa tiež koncom roku 2012 poskytlo 41 miliónov EUR 

na financovanie globálnej výzvy na podávanie návrhov s cieľom odstrániť násilie voči deťom. 

Okrem toho, v súlade so strategickým rámcom a akčným plánom EÚ pre ľudské práva 

a demokraciu začala EÚ pripravovať cielenú kampaň zameranú na problematiku násilia voči 

deťom. 

 

EÚ tiež v rámci politických dialógov s tretími krajinami (napr. s Ruskom, Izraelom/Palestínou, 

Moldavskou republikou, Brazíliou) rokovala o právach detí, a to najmä o súdnom systéme pre 

mladistvých. EÚ spolu so skupinou latinskoamerických krajín rokovala v rámci Rady OSN pre 

ľudské práva a 67. zasadnutia VZ OSN o výročnej rezolúcii o právach dieťaťa, ktorá sa zamerala 

konkrétne na domorodé deti. 

http://europa.eu/legislation_summaries/development/general_development_framework/r12547_en.htm
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V takmer šesťdesiatich stratégiách EÚ v oblasti ľudských práv pre jednotlivé krajiny boli práva detí 

jednou z priorít. 

 

Deti a ozbrojené konflikty 

 

Prieskum z roku 2012 ukázal, že spoločné príspevky EÚ a členských štátov určené pre pomoc 

deťom zasiahnutým ozbrojeným konfliktom dosiahli v období rokov 2008 – 2012 takmer 

300 miliónov EUR. Do tejto sumy patrí podpora rehabilitácie a reintegrácie detí v krajinách, 

ktorých situácia vzbudzuje obavy, a ktorých zoznam zostavil generálny tajomník OSN. 

EÚ napríklad spolupracovala s fondom UNICEF a MOP na reintegrácii bývalých detských vojakov 

v Mjanmarsku/Barme. 

 

V roku 2012 sa vytvoril viacročný fond vyhradený osobitne pre deti zasiahnuté konfliktom. 

EÚ sa tiež rozhodla, že peňažnú sumu, ktorú dostala v rámci Nobelovej ceny za mier za svoj 

príspevok počas šiestich desaťročí k podpore mieru, zmierenia, demokracie a ľudských práv 

v Európe, využije na pomoc deťom zasiahnutým konfliktom. Európska komisia pridala sumu 

v rovnakej výške a tak sa spolu 2 milióny EUR vynaložili na podporu humanitárnych projektov 

v oblasti vzdelávania v núdzových situáciách. V rámci nástroja stability a programu Investovanie 

do ľudí sa v roku 2012 zverejnili ďalšie dve výzvy na podávanie návrhov. 
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Politický a bezpečnostný výbor v júli 2012 rokoval na zasadnutí, ktorého sa zúčastnila aj vtedajšia 

osobitná zástupkyňa generálneho tajomníka OSN pre deti v ozbrojených konfliktoch Radhika 

Coomaraswamyová, o tom, ako jednať s tými, ktorí opakovane porušujú práva detí, ako aj 

o problematike ochrany detí v Sýrii. 

EÚ prijala ďalšie kroky s cieľom začleniť ochranu detí do svojich operácií krízového riadenia. 

EÚ napríklad venovala náležitú pozornosť otázkam ochrany detí v prebiehajúcich ozbrojených 

konfliktoch vrátane konfliktov v Sýrii a Mali. Pokiaľ ide o Sýriu, EÚ vo svojich záveroch z októbra 

a decembra 2012 vyzvala k ochrane zraniteľných skupín, medzi ktoré patria aj deti. 

Európska únia zorganizovala v decembri 2012 rokovania expertov so zástupcami UNICEF, 

Oddelenia pre operácie na udržiavanie mieru, úradu osobitného zástupcu OSN pre deti 

v ozbrojených konfliktoch a NATO o navrhovanom školení zameranom na ochranu detí, ktoré 

sa pripravovalo v spolupráci s organizáciou Save the Children, a ktoré je určené pre pracovníkov 

pred ich vyslaním na misie. Príprava školenia by sa mala dokončiť v roku 2013. 

Na pôde Európskeho parlamentu sa v novembri 2012 uskutočnili dve podujatia: rok 2012 bol 

v Poľsku rokom Dr. Janusza Korczaka a pri tejto príležitosti sa uskutočnil seminár podvýboru 

DROI o právach detí a seminár o deťoch v ozbrojených konfliktoch, ktoré zorganizoval poslanec 

Európskeho parlamentu Michael Cashman. 

 

Detská práca 

 

EÚ v roku 2012 vykonávala 15 projektov s cieľom zabrániť práci detí, na ktoré sa vyčlenilo 

11,1 milióna EUR z programu Investovanie do ľudí. 

V súlade s akčným plánom (činnosť 19 písm. c)) začala EÚ v rámci prípravy na globálnu 

konferenciu proti detskej práci, ktorá sa uskutoční v októbri 2013, spolupracovať s MOP 

a Brazíliou, a to najmä s cieľom určiť, aké ďalšie úsilie treba vyvinúť na vykonanie Haagskeho 

plánu na odstránenie najhorších foriem detskej práce do roku 2016. 
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EÚ začala prieskum využívania dialógov podľa článku 8 Dohody z Cotonou s krajinami AKT 

s cieľom pokročiť v úsilí o celosvetový zákaz detskej práce. Komisia (DG TRADE) tiež 

pripravuje štúdiu o obchode a najhorších formách detskej práce, ktorá vychádza zo skúseností 

príslušných medzinárodných organizácií. Uvedená štúdia sa zverejní v roku 2013. EÚ ďalej 

rokovala s viacerými krajinami vrátane Uzbekistanu o tom, ako odstrániť detskú prácu, a to najmä 

prostredníctvom jej stratégie pre ľudské práva. 

 

20. Ochrana práv žien a ochrana pred násilím založeným na rodovej príslušnosti 

 

Vo februári 2012 prebehlo 56. zasadnutie Komisie pre postavenie žien. Táto komisia je hlavným 

politickým orgánom OSN pre rodovú rovnosť a podporu žien. Prioritnou témou v roku 2012 bolo 

posilnenie postavenia žien na vidieku, ich úloha pri odstraňovaní chudoby a hladu, ich úloha 

v rámci udržateľného rozvoja a v súvislosti s aktuálnymi výzvami. Počas februárového zasadnutia 

prebiehali náročné rokovania a zhoda o záveroch komisie sa nedosiahla. EÚ začala prípravu 

na 57. zasadnutie Komisie pre postavenie žien, počas ktorého bude prioritnou témou „odstránenie 

všetkých foriem násilia voči ženám a dievčatám a ich prevencia.“ Jej súčasťou sú prvé kontakty 

s rovnako zmýšľajúcimi krajinami a skupinami občianskej spoločnosti a s krajinami a skupinami 

občianskej spoločnosti, ktoré by sa mohli prikloniť k postojom EÚ. 
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EÚ (ESVČ a Európska komisia) a orgán OSN pre rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien 

podpísali v apríli 2012 nové memorandum o porozumení. Memorandum o porozumení je základom 

partnerstva, ktorého cieľom je naplnenie kľúčových medzinárodných záväzkov v oblasti rodovej 

rovnosti a posilňovania postavenia žien. Cieľom partnerstva je tiež prispieť k tomu, aby sa na celom 

svete odstránila diskriminácia na základe rodovej príslušnosti, aby mali ženy a muži rovnaké 

príležitosti, aby sa zabezpečil komplexný hospodársky a sociálny rozvoj pre ženy a dievčatá, aby 

sa dosiahla rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien a aby sa práva žien rešpektovali v rámci 

každého úsilia o podporu rozvoja, ľudských práv, mieru a bezpečnosti. 

 

EÚ sa angažuje v otázke žien, mieru a bezpečnosti vo viac ako 70 krajinách. Na vývoj 

a vykonávanie národných akčných plánov, financovanie mimovládnych organizácií a na odbornú 

prípravu vládnych agentúr vynakladá EÚ približne 200 miliónov EUR ročne. V rámci ESVČ 

prebehli dve zasadnutia neoficiálnej pracovnej skupiny pre rezolúciu BR OSN č. 1325 o ženách, 

mieri a bezpečnosti. Posilnila sa tiež spolupráca s medzinárodnými a regionálnymi organizáciami 

(najmä OSN, NATO, OBSE, Ligou arabských štátov a s Africkou úniou) s cieľom dosiahnuť 

hmatateľné výsledky. Blízka spolupráca pokračovala v rámci partnerstva G8. EÚ sa zaviazala 

podporovať plnú a rovnoprávnu účasť žien na mierových rokovaniach a na budovaní mieru. 
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Komisia a vysoká predstaviteľka v máji 2012 prijali balík opatrení v oblasti európskej susedskej 

politiky. Jeho súčasťou je zhodnotenie politických úspechov v krajinách Východného partnerstva 

a partnerstva s južným Stredozemím. V strategickom dokumente sa zdôrazňuje, že súčasťou 

budovania udržateľnej demokracie je aj zabezpečenie rodovej rovnosti a zvýšenie účasti žien 

na politickom a hospodárskom živote. V niektorých krajinách narazili nové zákony, ktorých cieľom 

bolo zabezpečiť vyváženejšie zastúpenie pohlaví, na odpor v parlamente a tak nedosiahli želaný 

účinok. V strategickom dokumente sa tiež zdôrazňuje, že ženy boli kľúčovými aktérkami Arabskej 

jari, a že by sa v následných transformáciách ich postavenie nemalo oslabiť. V celom tomto regióne 

bude EÚ naďalej zvyšovať svoje úsilie podporovať práva žien, zabezpečiť, aby sa rodová rovnosť 

začlenila do všetkých relevantných činností rozvojovej spolupráce a podporovať účinné opatrenia 

proti obchodu s ľuďmi. 

 

Popri septembrovom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN sa v roku 2012 vytvorilo partnerstvo 

pre rovnoprávnu budúcnosť. EÚ sa ako jeho zakladajúci člen zaviazala vykonávať praktické 

iniciatívy s cieľom podporiť účasť žien na politickom živote a posilniť ich ekonomické postavenie. 

 

Komisia v októbri 2012 prijala výročný balík pre rozširovanie. V súvisiacom strategickom 

dokumente sa zdôrazňuje, že lepšie riešenie problémov zo strany orgánov presadzovania práva, 

napríklad násilia založeného na rodovej príslušnosti, je kľúčovou výzvou, ktorej čelí väčšina krajín 

zapojených do procesu rozširovania. Správy o pokroku jednotlivých krajín obsahujú zhodnotenie 

prispôsobenia právneho poriadku krajín právnemu acquis v oblasti rodovej rovnosti a jeho 

vykonávania. Tieto správy sa sústreďujú najmä na účasť žien na pracovnom trhu, rodovú rovnováhu 

v hospodárskom a politickom rozhodovaní, násilie založené na rodovej príslušnosti a na 

administratívne kapacity. 
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Nadácia Kvinna till Kvinna (žena žene) vydala v októbri 2012, počas záverečného podujatia 

projektu venovaného ženám a riešeniu konfliktov, ktorý získal podporu z nástroja stability EÚ, 

správu nazvanú Rovnaké postavenie – trvalý mier. V tejto správe sa identifikovali hlavné 

prekážky, ktoré bránia tomu, aby sa ženy zapojili do mierových procesov. 

 

V novembri 2012 sa ľudské práva a rodové otázky dostali na program spoločného zasadnutia 

riadiaceho výboru EÚ a OSN pre krízové riadenie, ako i do spoločných záverov z tohto zasadnutia 

(prvýkrát od roku 2009). 

 

Rozvojová politika EÚ je naďalej zameraná na dosiahnutie pokroku v otázkach rodovej rovnosti 

a posilnenia postavenia žien. Akčný plán EÚ pre rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien 

v rámci rozvojovej spolupráce na obdobie rokov 2010 – 2015 obsahuje záväzky Komisie, ESVČ 

a členských štátov, pokiaľ ide o podporu úsilia rozvojových krajín posilniť rovnaké práva 

a postavenie žien. Druhá správa o vykonávaní akčného plánu EÚ sa zverejnila v novembri 2012. 

Vyplýva z nej, že sa dosiahol ďalší pokrok, napríklad v tom, že sú k dispozícii ukazovatele rozdelené 

na základe pohlavia a že sa rozšíril politický a strategický dialóg o rodovej rovnosti s partnerskými 

krajinami, niektoré problémy však ostali nevyriešené, ako je napríklad dostupnosť technických 

kapacít a znalostí na úrovni jednotlivých krajín. Ďalší pokrok je potrebné dosiahnuť aj v záujme 

splnenia ambiciózneho cieľa zabezpečiť, aby 75 % pomoci zásadne alebo značne prispelo k rodovej 

rovnosti a posilneniu postavenia žien. 

Ďalšia správa o vykonávaní sa má podať v roku 2013, keď sa uskutoční aj hodnotenie začleňovania 

rodového hľadiska v EÚ v polovici vykonávania. 
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Európska komisia naďalej poskytovala podporu obetiam násilia založeného na rodovej príslušnosti 

prostredníctvom humanitárnych operácií. 

 

V roku 2012 sa vyvinulo ďalšie úsilie o posilnenie zastúpenia žien v rámci ESVČ. Celkovo tvoria 

ženy 29,0 % zamestnancov ústredia a 19,2 % vedúcich delegácií EÚ (a to aj v Jemene, Jordánsku 

a Senegale). Z jedenástich osobitných zástupcov EÚ sú dve ženy. V apríli 2012 sa vymenoval 

poradca ESVČ pre rodové otázky. 

 

21. Súlad s medzinárodným humanitárnym právom (MHP) 

 

Pozri stranu 122. 

 

22. Uplatňovanie ľudských práv lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych 

(LGBTI) osôb 

 

Na celom svete sú ľudia vystavení diskriminácii a násiliu na základe svojej sexuálnej orientácie 

alebo rodovej identity. Dobrovoľné sexuálne vzťahy dospelých osôb rovnakého pohlavia sú stále 

trestne stíhateľné v 76 krajinách a najmenej v piatich krajinách je možné ich potrestať trestom smrti. 

 

EÚ je pevne odhodlaná podporovať právo všetkých osôb uplatňovať svoje ľudské práva v plnom 

rozsahu a bez diskriminácie. EÚ v rámci tohto záväzku a s cieľom umožniť zamestnancom EÚ 

podporovať a chrániť ľudské práva každého človeka bez ohľadu na sexuálnu orientáciu alebo 

rodovú identitu prijala v júni 2010 „súbor nástrojov na presadzovanie a ochranu všetkých ľudských 

práv homosexuálov, bisexuálov a transrodových osôb“. V rámci nového akčného plánu EÚ pre 

oblasť ľudských práv, ktorý Rada prijala 25. júna 2012, sa do polovice roku 2013 tento súbor 

nástrojov pretransformuje na verejné usmernenia EÚ. 
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Vysoká predstaviteľka Catherine Ashtonová 17. mája 2012, na medzinárodný deň boja proti 

homofóbii, vydala vyhlásenie v mene EÚ, v ktorom zdôraznila, že „keď hovoríme o právach lesieb, 

gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuánych osôb, nejde nám o to, aby sme pre jednu 

skupinu ľudí zaviedli nové práva. Ide nám o to, aby tie isté ľudské práva platili pre všetkých ľudí 

bez rozdielu na celom svete.“ 

 

EÚ sa v roku 2012 naďalej aktívne zapájala do mnohostranného úsilia (najmä v rámci OSN) 

v oblasti boja proti diskriminácii vrátane diskriminácie na základe sexuálnej orientácie alebo 

rodovej identity. EÚ sa 7. marca 2012 aktívne zúčastnila na panelovej diskusii Rady OSN pre 

ľudské práva o ukončení násilia a diskriminácie na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity. 

Počas diskusie sa rokovalo o správe, ktorú dal na túto tému vypracovať vysoký komisár OSN pre 

ľudské práva, tak ako sa to žiadalo v prelomovej rezolúcii Rady pre ľudské práva z roku 2011. 

EÚ tiež podporila, aby skupiny bojujúce za práva lesieb, gejov, bisexuálnych a transrodových osôb 

získali konzultačný status vo výbore pre mimovládne organizácie v rámci Hospodárskeho 

a sociálneho výboru OSN. Medziregionálna skupina pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, 

transrodových a intersexuánych (LGBTI) osôb, ktorej súčasťou je aj EÚ a niektoré jej členské štáty, 

11. decembra zorganizovala na pôde OSN podujatie nazvané Na čele boja proti homofóbii, 

na ktorom vystúpil generálny tajomník OSN, Desmond Tutu a dve celebrity Yvonne Chaka Chaka 

a Ricky Martin spolu s tromi obhajcami ľudských práv. Bol to štvrtý a najúspešnejší ročník tohto 

podujatia. Jeho jednoznačným posolstvom bolo, že lesby, gejovia, bisexuálne, transrodové 

a intersexuálne osoby majú tie isté práva ako všetci ostatní. Deň predtým bola delegácia EÚ 

organizátorom podujatia, na ktorom sa zúčastnili obhajcovia práv lesieb, gejov, bisexuálnych, 

transrodových a intersexuánych osôb z Afriky, a ktorí vyslovili uznanie práci EÚ v Afrike a tiež 

tichej diplomacii EÚ v tejto oblasti. 
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EÚ na regionálnej úrovni naďalej podporovala prácu Rady Európy v oblasti ľudských práv lesieb, 

gejov, bisexuálnych a transrodových osôb a intersexuálov (LGBTI), predovšetkým prostredníctvom 

odporúčania Rady Európy týkajúceho sa opatrení na boj proti diskriminácii na základe sexuálnej 

orientácie a rodovej identity, ktoré bolo prijaté 31. marca 2010. EÚ sa aktívne zúčastnila na 

príprave sprievodného podujatia nazvaného Monitorovanie prejavov neznášanlivosti 

a diskriminácie voči LGBT osobám, ktoré prebehlo v rámci výročného zasadnutia OBSE 

o realizácii ľudského rozmeru v septembri 2012. 

 

Na dvojstrannej úrovni EÚ naďalej využívala dialógy o ľudských právach s tretími krajinami, 

aby podporila zastavenie diskriminácie lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuánych 

(LGBTI) osôb, a svoju pozíciu v tejto oblasti vrátane odporu voči homofóbii a podpory 

dekriminalizácie homosexuálnych vzťahov dala najavo prostredníctvom niekoľkých verejných 

vyhlásení/demaršov. EÚ v tejto súvislosti monitorovala a riešila znepokojujúci nárast homofóbie, 

napríklad v niektorých afrických krajinách a v Rusku. 

 

EÚ prostredníctvom EIDHR naďalej podporovala niekoľko organizácií, ktoré bránia práva LGBTI 

osôb, podporuje ich pri spochybňovaní zákonov namierených voči homosexuálom a v boji proti 

diskriminácii LGBTI osôb, zvyšuje informovanosť verejnosti o diskriminácii a násilí, ktorému sú 

vystavené osoby s odlišnou sexuálnou orientáciou, bojuje proti takémuto násiliu a poskytuje 

núdzovú pomoc (od psychosociálnej a lekárskej pomoci cez riešenie konfliktov až po pomoc pri 

reintegrácii), tým, ktorí ju potrebujú. Núdzové fondy EIDHR na podporu ohrozených obhajcov 

ľudských práv sa využili aj v roku 2012, napríklad pri ochrane právnikov, ktorí obhajujú LGBTI 

osoby v Kamerune. Od septembra 2012 regionálny projekt EIDHR podporuje aktivistov za práva 

LGBTI osôb vo frankofónnych častiach Afriky a nový celoafrický projekt venovaný obhajcom 

ľudských práv sa špecificky zameral na LGBTI osoby ako na zraniteľnú skupinu. 
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23. Sloboda náboženstva alebo viery 

 

EÚ je v súlade so záväzkami z predchádzajúcich rokov a s osobitnými závermi Rady o tejto otázke, 

ktoré sa prijali v roku 2009 a 2011, naďalej odhodlaná podporovať a chrániť slobodu náboženstva 

alebo viery. 

 

Neznášanlivosti a diskriminácii z náboženských dôvodov, ako aj nábožensky motivovanému 

násiliu venujú delegácie a inštitúcie EÚ mimoriadnu pozornosť. Na najvyššej úrovni sa odsúdili 

násilné útoky proti niekoľkým náboženským komunitám v Európe, ako aj mimo nej. Predseda 

Európskej rady a predseda Európskej komisie v spoločnom vyhlásení z 20. marca 2012 vydanom 

v čase vrážd v Toulouse a teroristických útokov v Iraku zdôraznili, že akékoľvek prenasledovanie 

náboženských komunít a ani násilné činy voči nim „nemajú v Európe a ani vo svete miesto“. 

Poukázali na to, že Európa viedla „dlhý a bolestivý boj, aby dosiahla slobodu myslenia, slobodu 

náboženstva a viery, ako aj rešpektovanie práv jednotlivca. Tieto ľudské a základné práva tvoria 

súčasť Charty základných práv, ktorá je jadrom európskych hodnôt“. Okrem toho vyjadrili 

odhodlanie EÚ naďalej tieto práva posilňovať. 

 

Diskriminácia na základe náboženstva alebo viery je trvalým problémom vo všetkých regiónoch 

sveta a osoby, ktoré patria k určitým náboženským komunitám alebo k nekonfesionálnym 

skupinám, sú v mnohých krajinách aj naďalej terčom útokov. Okrem toho sa na zlé zaobchádzanie 

s príslušníkmi náboženských menšín a na obmedzovanie slobody názoru a prejavu, ako aj slobody 

náboženstva alebo viery pre spoločnosť ako celok, často využívajú právne predpisy o hanobení 

náboženstiev. EÚ poukazuje na to, že sloboda prejavu zohráva dôležitú úlohu aj v boji proti 

neznášanlivosti a že sloboda náboženstva alebo viery a sloboda prejavu sú práva, ktoré sa navzájom 

posilňujú. 
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Strategickým rámcom a akčným plánom EÚ pre ľudské práva, ktorý Rada pre zahraničné veci 

prijala 25. júna 2012 a ktorý zahŕňa prijatie nových usmernení EÚ pre slobodu náboženstva 

alebo viery1, EÚ zintenzívnila svoj záväzok riešiť túto otázku. Tieto usmernenia nebudú právne 

záväzné, ale politicky zdôrazňujú, že sloboda náboženstva alebo viery je pre EÚ vysokou prioritou. 

Budú pozostávať z poslaní, praktických pokynov a usmernení pre personál EÚ a členských štátov, 

ktorý pracuje na diplomatických misiách a ústrediach, týkajúcich sa toho, ako posudzovať situácie 

a ako konať čo najpragmatickejším spôsobom. Prípravy prebiehajú od polovice roku 2012, pričom 

sa prvé kolo konzultácií s občianskou spoločnosťou (vrátane náboženských, nenáboženských 

a filozofických skupín) uskutočnilo 19. októbra 2012. Očakáva sa, že EÚ prijme tieto usmernenia 

v roku 2013. 

 

EÚ viedla s rôznymi krajinami dvojstranný dialóg o kľúčovom význame slobody náboženstva 

alebo viery. Pokiaľ ide o krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ, otázka slobody myslenia, svedomia 

a náboženstva sa systematicky riešila na rôznych úrovniach politického dialógu, a to aj v rámci 

dialógov a konzultácií o ľudských právach, počas ktorých sa riešila otázka uplatňovania slobody 

náboženstva alebo viery a situácia príslušníkov konkrétnych náboženských menšín alebo skupín. 

 

EÚ vždy, keď ju k tomu donútili závažné porušenia a obavy týkajúce sa náboženskej slobody 

a súvisiacej neznášanlivosti a diskriminácie, vyjadrovala svoje názory diplomatickou cestou, 

prostredníctvom verejných vyhlásení a záverov Rady, ako tomu bolo napríklad v prípade Egypta, 

Nigérie, Iránu, Iraku, Líbye, Mali, Pakistanu a Tuniska. Systematicky presadzovala úplné 

dodržiavanie slobody myslenia a svedomia, ako aj zákaz podnecovania k náboženskej nenávisti 

a násiliu prostredníctvom opatrení nezávislého súdnictva a v súlade s medzinárodnými normami, 

a vyzývala na dialóg a využívanie slobody prejavu na účely reakcie na výroky alebo obsah vnímaný 

ako útok. 

                                                 
1 Bod 23 písm. a) akčného plánu EÚ pre ľudské práva a demokraciu. 
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EÚ vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu v Sýrii opätovne vyzvala na dodržiavanie zásad slobody 

náboženstva a viery a na zdržanie sa delenia na náboženskom a etnickom základe. EÚ opakovane 

naliehala na sýrsku opozíciu, aby sa dohodla na súbore spoločných zásad umožňujúcich prácu 

na vytvorení Sýrie, v ktorej budú mať všetci občania rovnaké práva bez ohľadu na svoju 

príslušnosť, etnický pôvod, náboženstvo alebo vieru, a opätovne potvrdila svoju podporu sýrskemu 

ľudu a jeho úsiliu o vytvorenie demokratickej Sýrie rešpektujúcej práva všetkých svojich komunít. 

Vysoká predstaviteľka EÚ vydala vyhlásenia odsudzujúce všetky kroky, ktorých cieľom je 

vyvolanie konfliktu medzi jednotlivými etnickými alebo náboženskými skupinami. 

 

EÚ tiež preskúmala možnosti ďalšej spolupráce s organizáciami, akými sú napríklad Organizácia 

islamskej spolupráce alebo Liga arabských štátov, a to najmä v dôsledku násilných udalostí 

spojených s uverejnením sporného filmu na internete, ktorý mnohí moslimovia vnímajú ako urážku. 

Vysoká predstaviteľka Európskej únie, generálny tajomník Organizácia islamskej spolupráce, 

generálny tajomník Ligy arabských štátov a predseda Komisie Africkej únie 20. septembra 2012 

vydali spoločné vyhlásenie, v ktorom vyzývajú na mier a tolerantnosť, odsudzujú akúkoľvek 

podporu náboženskej nenávisti, ktorá podnecuje k nepriateľstvu a násiliu, a vyzývajú všetkých 

vedúcich predstaviteľov, bez ohľadu na to, či sú politickí, sekulárni alebo náboženskí, aby 

podporovali dialóg a vzájomné porozumenie. Ministri zahraničných vecí EÚ a Ligy arabských 

štátov prijali 13. novembra 2012 v Káhire spoločné vyhlásenie, v ktorom okrem iného zdôrazňujú 

svoj záväzok „podporovať slobodu prejavu a slobodu náboženstva alebo viery“ a „v súlade 

s medzinárodnými právnymi predpismi a ľudskými právami“ odsudzujú „všetky formy 

podnecovania k nenávisti a neznášanlivosti“. Okrem toho tiež zdôraznili, že je potrebné zabezpečiť 

rodovú rovnosť a úplné dodržiavanie ľudských práv pre všetkých ľudí a „v súlade s rezolúciou 

Rady pre ľudské práva č. 16/18 odsudzujú akúkoľvek podporu náboženskej nenávisti“. 
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Vysoká predstaviteľka a podpredsedníčka Komisie (VP/PK) sa 16. novembra 2012 v Džibuti 

po prvýkrát zúčastnila na ministerskom zasadnutí Organizácie islamskej spolupráce. Vo svojom 

prejave vysoká predstaviteľka EÚ zobrazila slobodu náboženstva alebo viery ako „kľúčový pilier 

bezpečných a prosperujúcich spoločností“ a slobodu vierovyznania každého jednotlivca ako 

„kľúčovú súčasť posilňovania rozvoja a demokratickej stability“. Poukázala aj na výzvu „ochrany 

a zaručenia náboženskej slobody“, ktorej čelia krajiny v procese prechodu k demokracii 

pri formovaní svojich nových spoločností. Vyjadrila aj názor, že zodpovednosťou politických 

predstaviteľov je „zabezpečiť, aby každý mohol slobodne a rovnoprávne praktizovať svoje 

vierovyznanie“, a že si tak „uctíme našu spoločnú ľudskosť“. 

 

Táto otázka sa podporila aj na viacstrannej úrovni. V Rade pre ľudské práva, ako aj vo Valnom 

zhromaždení Organizácie Spojených národov (VZ OSN) sa potvrdil konsenzus dosiahnutý v roku 

2011 prostredníctvom rezolúcie Rady pre ľudské práva č. 16/18 o potrebe boja proti náboženskej 

neznášanlivosti, pričom sa pojem hanobenia náboženstva nevyzdvihol ako norma ľudských práv 

(pozri správu z roku 2011). Na 19. zasadnutí Rady pre ľudské práva v marci 2012 sa tradičná 

rezolúcia EÚ o „slobode náboženstva alebo viery“ prijala bez hlasovania (rezolúcia č. 19/8) spolu 

s rezolúciou Organizácie islamskej spolupráce o „boji proti neznášanlivosti, negatívnym 

stereotypom a stigmatizácii a diskriminácii osôb na základe náboženstva alebo viery a proti 

podnecovaniu k násiliu a násiliu voči nim“ (rezolúcia č. 19/25). Na 67. zasadnutí VZ OSN 

v decembri 2012 sa konsenzom prijala rezolúcia č. 67/1791 pod vedením EÚ a rezolúcia č. 67/178 

pod vedením Organizácie islamskej spolupráce, ktoré sa týkali tých istých tém. 
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Pokiaľ ide o finančné nástroje EÚ, ochrana osôb patriacich k menšinám a boj proti diskriminácii, 

a to aj z náboženských dôvodov, sa určili za prioritu financovania z európskeho nástroja pre 

demokraciu a ľudské práva (EIDHR). Projekty na ochranu prenasledovaných jednotlivcov 

a príslušníkov náboženských menšín v krajinách, v ktorých sú vystavení najväčšiemu riziku, sa 

financujú a v budúcnosti sa budú aj naďalej financovať z EIDHR. Predovšetkým právo na slobodu 

myslenia, svedomia a náboženstva alebo viery je jednou z hlavných priorít výzvy na predkladanie 

návrhov týkajúcich sa stratégie „cieľa EIDHR č. 1“, ktorou sa financujú opatrenia v „zložitých“ 

krajinách a ktorá sa vzťahuje na celý svet. 

 

Napokon, sloboda náboženstva alebo viery bola jednou z troch citlivých otázok v oblasti ľudských 

práv, o ktorých sa rokovalo na výročnom fóre EÚ a MVO 7. a 8. decembra v rámci celkovej témy, 

ktorou bola „podpora všeobecného uplatňovania ľudských práv: úloha regionálnych mechanizmov 

a ich spolupráca s občianskou spoločnosťou“. 

 

24. Sloboda prejavu, online aj off-line 

 

EÚ je odhodlaná podporovať ľudské práva vo všetkých oblastiach svojej vonkajšej činnosti bez 

výnimky, a to najmä využívaním prepojenia medzi novými informačnými a komunikačnými 

technológiami a ľudskými právami ako dôležitého spôsobu podpory demokracie. 
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EÚ v rámci svojich dvojstranných vzťahov s tretími krajinami a prostredníctvom niekoľkých 

verejných vyhlásení opakovane odsúdila obmedzovanie slobody prejavu a prístupu k internetu, 

ako aj zatýkanie blogerov a útoky proti žurnalistom a médiám. Napríklad v júni 2012 vysoká 

predstaviteľka vyjadrila obavy v súvislosti so sprísňovaním cenzúry a obmedzení, pokiaľ ide 

o médiá a politickú opozíciu v Sudáne, a naliehavo vyzvala sudánsku vládu, aby rešpektoval práva 

svojich občanov na slobodu prejavu a slobodu médií. EÚ je znepokojená rastúcim obmedzovaním 

slobody internetu a svoje obavy vyjadrila na dvojstrannej úrovni počas dialógov o ľudských 

právach v krajinách, ako napríklad Vietnam alebo Čína, a verejne prostredníctvom vyhlásení. 

 

EÚ v roku 2012 naďalej zvyšovala svoje úsilie o podporu bezpečnosti žurnalistov prostredníctvom 

angažovanosti na medzinárodných fórach, akými sú UNESCO, Rada Európy a OBSE. 

S pomedzi priorít EÚ pre činnosť v rámci Rady OSN pre ľudské práva EÚ vyzdvihla, že je 

potrebné, aby sa Rada pre ľudské práva naďalej zameriavala na slobodu prejavu, a to aj 

na internete. Napríklad počas zasadnutia tretieho výboru OSN (ľudské práva), ktoré sa konalo 

6. decembra v New Yorku, EÚ vyjadrila poľutovanie nad trendom smerujúcim k sprísňovaniu 

cenzúry a odsúdila obmedzovanie internetu. EÚ tiež uvítala rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva 

o slobode internetu, ktorá sa prijala konsenzom 5. júla. Okrem toho, podporuje poslanie uvedenej 

rezolúcie, podľa ktorého nie je možné, aby existovali rozdielne alebo dvojaké normy, pokiaľ ide 

o ľudské práva online alebo off-line. 

 

EÚ jasne odsudzuje cenzúru; vysoká predstaviteľka najnovšie vydala vyhlásenie, v ktorom 

vyjadrila obavy nad zámerným rušením televízneho a rádiového satelitného vysielania zo strany 

Iránu, ktorým sa občanom bráni v slobodnom prístupe k informáciám. 
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Akčným plánom strategického rámca EÚ pre ľudské práva prijatým v júni 2012 sa ustanovuje, že 

EÚ má vypracovať usmernenia o slobode prejavu online aj off-line vrátane ochrany blogerov 

a žurnalistov. EÚ zaujala aj asertívnejší prístup k rozvoju spolupráce v oblasti podpory slobody 

prejavu a pomoci médiám. 

 

V kontexte opatrení, ktoré sa plánujú na podporu slobody prejavu, sa EÚ zaviazala, že vytvorí 

opatrenia a nástroje na riešenie svojvoľnej cenzúry alebo nadmernej kontroly pri používaní IKT. 

Tieto opatrenia vychádzajú z práce, ktorá sa už vykonala v rámci stratégie „No Disconnect“1 

vytvorenej na podporu odhodlania EÚ zabezpečiť, aby internet a iné informačné a komunikačné 

technológie boli aj naďalej hybnou silou politickej slobody, demokratického vývoja 

a hospodárskeho rastu. 

 

Hlavnými piliermi stratégie „No Disconnect“ sú: nástroje na zvýšenie slobody komunikovať; 

vzdelávanie a odborná príprava týkajúce sa spôsobu využívania internetových technológií vo 

vysoko rizikových prostrediach; lepšie technologické schopnosti porozumieť v reálnom čase, čo sa 

deje „v teréne“; a posilnená spolupráca medzi všetkými zainteresovanými stranami. 

 

EÚ počas roku 2012 vykonala v tejto oblasti niekoľko iniciatív, najmä prostredníctvom 

poskytovania finančnej podpory žurnalistom a mimovládnym organizáciám pracujúcim 

na zabezpečení nezávislosti médií a slobody prejavu z európskeho nástroja pre demokraciu 

a ľudské práva (EIDHR). Jedným z najlepších príkladov je projekt financovaný z nástroja EIDHR 

a realizovaný Reportérmi bez hraníc, ktorý je zameraný na boj proti počítačovej cenzúre a na rozvoj 

voľného toku digitálnych informácií. Jednou z hlavných činností tohto projektu je vytvorenie 

a zachovanie virtuálneho útočiska: chráneného priestoru, v ktorom môžu nezávislí žurnalisti 

pracovať a uverejňovať správy, ktoré by za iných okolností podliehali cenzúre. 

 

                                                 
1 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1525_en.htm. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1525_en.htm?locale=EN
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Okrem toho, v roku 2012 výzva v rámci nástroja EIDHR na predkladanie návrhov s celkovým 

rozpočtom 20 miliónov EUR po prvýkrát zahŕňala osobitný balík pre činnosti zamerané na boj proti 

počítačovej cenzúre a na podporu projektov digitálnej slobody a bezpečnosti v záujme boja proti 

porušovaniu ľudských práv prostredníctvom informačných a komunikačných technológií a ochrany 

súkromia a slobody prejavu v tých regiónoch, v ktorých sú aktivisti, novinári a obhajcovia ľudských 

práv najviac ohrození. 

 

24a. Sloboda združovania a zhromažďovania 

 

Práva na slobodu zhromažďovania a združovania sú základnými právami každého človeka 

a neoddeliteľnou súčasťou ľudskej dôstojnosti. EÚ sa domnieva, že aktívna občianska spoločnosť 

a fungujúca demokracia závisia od práva občanov na slobodné uplatňovanie svojho práva na 

pokojné zhromažďovanie a združovanie. 

 

Keďže slobodou pokojného zhromažďovania a združovania sa podporuje otvorený dialóg a diskusia 

v spoločnosti, táto sloboda predstavuje sama osebe ochranu proti konfliktom a nestabilite. Vysoká 

predstaviteľka vyjadrila v niekoľkých verejných vyhláseniach obavy v súvislosti so zhoršovaním 

situácie týkajúcej sa slobody zhromažďovania. Naposledy v júni 2012 vyjadrila obavy týkajúce 

sa násilného potlačenia demonštrácií, ktoré sa uskutočnili v Chartúme a iných mestách, a vyzvala 

k okamžitému prepusteniu tých, ktorí boli zadržaní za účasť na pokojných protestoch, ako aj 

k tomu, aby bezpečnostné sily konali zdržanlivo a aby sa vyhýbali používaniu sily v reakcii na 

pokojné demonštrácie, pričom naliehavo vyzvala vládu Sudánu, aby rešpektovala právo svojich 

občanov na slobodu zhromažďovania. 
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EÚ vyjadrila svoje obavy v súvislosti s právom na slobodu zhromažďovania a združovania 

v kontexte politických dialógov s tretími krajinami. Napríklad počas 9. dialógu AÚ – EÚ 

o ľudských právach 22. novembra 2012 v Addis Abebe sa obe strany dohodli na zintenzívnení 

svojho dialógu o slobode združovania. 

 

Jednou z priorít EÚ v súvislosti s Radu OSN pre ľudské práva bolo, aby Rada pre ľudské práva 

naďalej venovala pozornosť slobode združovania a aby poskytovala konkrétnu podporu aktivistom 

v oblasti ľudských práv a organizáciám občianskej spoločnosti, ktorých úloha má pre posilňovanie 

demokracie kľúčový význam. EÚ uvítala rezolúciu o práve na slobodu pokojného zhromažďovania 

a združovania, ktorá sa prijala konsenzom a ktorú na 21. zasadnutí Rady pre ľudské práva 

presadzovalo USA. 

 

V digitálnom veku sa základné slobody uplatňujú aj online. Nové technológie menia aj spôsob, 

akým občania svoje právo na zhromažďovanie a združovanie uplatňujú. Štáty majú zodpovednosť 

za zabezpečenie slobodného uplatňovania práva na zhromažďovanie, a to aj využívaním 

komunikácie online. EÚ je pripravená podporovať ľudské práva online a off-line. 

 

Vysoká predstaviteľka je mimoriadne znepokojená nedávnymi pokusmi o obmedzenie priestoru pre 

občiansku spoločnosť. V júli 2012 vyjadrila hlboké znepokojenie v súvislosti so zmenou ruského 

zákona o MVO, a ktorá je len jedným z viacerých opatrení obmedzujúcich priestor pre aktívnu 

občiansku spoločnosť v tejto krajine, ako napríklad zatknutie predstaviteľov opozície, ako aj nový 

zákon ustanovujúci nadmerné pokuty za porušenia administratívnych predpisov počas povolených 

demonštrácií. 
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EÚ iniciovala v priebehu roku 2012 niekoľko činností na podporu slobody združovania. Medzi tieto 

činnosti patril aj okrúhly stôl (s viac než 50 mimovládnymi organizáciami z kľúčových regiónov), 

ktorý sa zorganizoval v rámci fóra EÚ MVO 7. decembra 2012 s cieľom získať informácie 

od obhajcov ľudských práv o obmedzeniach, ktorým organizácie občianskej spoločnosti čelia pri 

výkone svojej práce, a zhromažďovať návrhy, ako sa EÚ môže v tejto otázke lepšie angažovať. 

 

EÚ tiež poskytuje finančnú podporu prostredníctvom nástroja EIDHR viacerým projektom 

na účely podpory slobody združovania. Cieľom projektov, ktoré EÚ podporila, bolo vytváranie 

systémov monitorovania slobody združovania, presadzovanie právnych noriem týkajúcich sa práva 

na slobodu zhromažďovania, zvyšovanie povedomia verejnosti o práve na slobodu združovania 

a vytváranie sietí kontaktov zameraných na účinnejšiu podporu a ochranu uvedených práv. EÚ 

napríklad financuje projekt v Alžírsku vo výške 88 000 EUR na podporu práva na združovanie 

prostredníctvom vytvorenia strediska pre zdroje na účely združovania. 

 

25. Vykonávanie usmerňujúcich zásad OSN týkajúcich sa podnikania a ľudských práv 

 

Rok 2012 bol prvým celým rokom od prijatia usmerňujúcich zásad OSN týkajúcich sa 

podnikania a ľudských práv, ktoré Rada OSN pre ľudské práva jednomyseľne schválila 

16. júna 2011. Uvedenými usmerňujúcimi zásadami sa stanovuje základ pre vykonávanie rámca, 

ktorý predstavil osobitný zástupca OSN prof. John Ruggie, pričom zahŕňajú povinnosť štátu chrániť 

ľudské práva, zodpovednosť podnikov za dodržiavanie ľudských práv a právo na opravný 

prostriedok. 

 

Rok 2012 bol aj prvým celým rokom po oznámení Európskej komisie z 25. októbra 2011 

o obnovenej stratégii EÚ pre sociálnu zodpovednosť podnikov na obdobie rokov 2011 – 20141. 

 

                                                 
1 KOM(2011) 681. 
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Jedným z vrcholov roku 2012 bolo bezpochyby prvé fórum OSN o podnikaní a ľudských 

právach, ktoré sa 4. a 5. decembra uskutočnilo v Ženeve pod záštitou pracovnej skupiny, ktorú 

zriadilo OSN na účely podnecovania vykonávania usmerňujúcich zásad OSN. Bolo to príležitosťou, 

aby sa po roku a pol zhodnotilo vykonávanie usmerňujúcich zásad OSN. 

 

Fórum prevýšilo očakávania, pritiahlo 1 000 delegátov (trikrát viac, ako sa očakávalo) z 85 krajín 

z celého sveta, medzi ktorými boli zástupcovia MVO, odborových zväzov a akademickej obce, 

ako aj spoločností a podnikateľských organizácií. 

 

Uvedené fórum bolo počas dvoch dní dejiskom seminárov a diskusií o výzvach, ktoré zahŕňa 

vykonávanie usmerňujúcich zásad OSN. Prof. John Ruggie, bývalý osobitný zástupca generálneho 

tajomníka OSN pre otázku ľudských práv a nadnárodných korporácií a iných obchodných 

spoločností, vo svojich poznámkach konštatoval, že v relatívne krátkom čase sa dosiahol značný 

pokrok a zdôraznil, že „v hre je sociálna udržateľnosť globalizácie“. 
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Európsku úniu na uvedenom fóre náležite zastupoval OZEÚ pre ľudské práva pán Stavros 

Lambrinidis, ktorý mal hlavný prejav pri otvorení zasadnutia na vysokej úrovni, a EIB, ktorá 

na zasadnutí o úlohe verejných financií pri urýchlení vykonávania usmerňujúcich zásad 

prezentovala svoje úsilie, ktoré neustále vyvíja v oblasti začleňovania ľudských práv v rámci svojej 

náležitej opatrnosti v sociálnej oblasti . Potvrdilo sa to aj v záverečných poznámkach predložených 

v mene EÚ, ktorá sa zaviazala, že bude zohrávať aktívnu úlohu v rámci regionálnych fór, ktoré sa 

majú organizovať pod záštitou pracovnej skupiny. 

 

Fórum OSN bolo príležitosťou venovať pozornosť budúcemu oznámeniu Európskej komisie 

o nefinančnom výkazníctve spoločností. Naplánovalo sa to v oznámení Komisie z 3. októbra 2012 

s názvom „Akt o jednotnom trhu II: Spoločne za nový rast“; legislatívny návrh sa už uverejnil. 

 

Touto otázkou sa zaoberalo aj oznámenie o sociálnej zodpovednosti podnikov z roku 2011. 

Konštatovalo sa v ňom, že existuje niekoľko iniciatív zameraných na poskytovanie sociálnych 

a environmentálnych informácií, a to aj o aspektoch ľudských práv, a oznámenie sa zameralo 

na zabezpečenie rovnakých podmienok v tejto oblasti. To je súčasťou všeobecného úsilia 

o dosiahnutie toho, aby boli európske podniky konkurencieschopnejšie, modernejšie 

a zodpovednejšie. 

 

Komisia mala v rámci oznámenia o sociálnej zodpovednosti podnikov záväzok uverejniť do konca 

roku 2012 správu o prioritách EÚ pre efektívne vykonávanie usmerňujúcich zásad OSN. 

Uverejnenie správy sa však odložilo s cieľom lepšie spracovať výsledok fóra OSN a zabezpečiť 

podrobné rozpracovanie všetkých aspektov. 

 

V súvislosti s touto otázkou sa už vykonalo veľa prípravnej práce, v neposlednom rade 

na konferencii, ktorú organizovalo dánske predsedníctvo v Kodani v máji 2012, s názvom 

„Od zásad do praxe: Európska únia zavádza uplatňovanie usmerňujúcich zásad Organizácie 

Spojených národov týkajúcich sa podnikania a ľudských práv“. Komisia pred uvedenou 

konferenciou predložila dokument na úvodné rokovanie a do rokovaní sa aktívne zapájala. 
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Niektoré z hlavných tém, o ktorých sa na konferencii diskutovalo, boli súdržnosť politík a právnych 

predpisov v rámci EÚ, dosiahnutie silnejšej celosvetovej kapacity, ako aj budovanie kapacít 

a rozvoj priorít. Ostatné body programu: usmernenia EÚ pre podnikanie, zodpovednosť: prístup 

k spravodlivosti a vhodným opravným prostriedkom, transparentnosť: nefinančné výkazníctvo 

a zverejňovanie, verejno-súkromné partnerstvá a iniciatívy viacerých zainteresovaných strán. 

 

Komisia v čase fóra OSN v Ženeve uverejnila dokument s názvom „Môj podnik a ľudské práva: 

sprievodca ľudskými právami pre malé a stredné podniky“. Uvedená publikácia získala veľmi 

pozitívny ohlas od celého okruhu delegátov, ktorí sa na fóre zúčastnili. 

 

Komisia medzitým v spolupráci so svojimi partnermi centrom Shift a Inštitútom pre ľudské 

práva a podnikanie dosiahla novú etapu v svojej práci na usmerneniach pre konkrétne odvetvia. 

V decembri 2012 sa na účely verejnej konzultácie zverejnil návrh usmernení týkajúcich sa 

zodpovednosti podnikov za dodržiavanie ľudských práv v troch podnikateľských odvetviach. 

Dotknutými sektormi sú ropné a plynárenské odvetvie, odvetvie IKT a pracovné a náborové 

agentúry. 

http://www.ihrb.org/project/eu-sector-guidance/draft-guidance-consultation.html 

 

Uvedené odvetvia sa vybrali podľa objektívnych a verejne dostupných kritérií vrátane závažnosti 

ich vplyvu na ľudské práva, ako aj existencie alebo neexistencie usmernení týkajúcich sa ľudských 

práv pre dané odvetvie, ktoré sú v súlade s usmerňujúcimi zásadami OSN. Cieľom usmernení je, 

aby boli v čo najväčšej možnej miere relevantné a aby sa v nich zároveň zohľadňovala konkrétna 

situácia podnikov EÚ. Všetky tri súbory usmernení sa majú dokončiť do konca apríla 2013. EIB 

podrobne sleduje vývoj tejto línie činnosti, pričom sa zúčastnila na všetkých troch stretnutiach za 

okrúhlym stolom a zvažuje priestor na harmonizáciu. 

 

http://www.ihrb.org/project/eu-sector-guidance/draft-guidance-consultation.html
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Akčný plán EÚ pre ľudské práva a demokraciu obsahuje záväzok členských štátov EÚ vypracovať 

národné plány na vykonávanie usmerňujúcich zásad OSN. Členské štáty, ktoré do konca 

roka 2012 potvrdili, že vypracujú takýto plán, sú: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, 

Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, 

Slovinsko, Švédsko, Taliansko a Spojené kráľovstvo. 

 

Nástrojom EIDHR sa podporujú činnosti vedené organizáciami občianskej spoločnosti zamerané 

na podporu dodržiavania ľudských práv zo strany európskych podnikov, ktoré pôsobia mimo EÚ. 

EÚ v roku 2012 naďalej podporovala kampaň „čisté oblečenie“, čo je združenie organizácií 

z 15 európskych krajín, ktorou sa vykonávajú projekty zamerané na zvýšenie dodržiavania 

hospodárskych a sociálnych práv v globálnych dodávateľských reťazcoch medzinárodných 

odevných spoločností pôsobiacich vo vyše 30 krajinách. 

 

Otázka podnikania a ľudských práv je zahrnutá do dvoch ďalších projektov financovaných 

z nástroja EIDHR. Cieľom globálneho projektu zameraného na 70 krajín je posilniť kapacity 

miestnych obhajcov pozemkových práv na ochranu svojich práv týkajúcich sa prírodných zdrojov, 

bojovať proti nedostatku transparentnosti v súvislosti so zmluvami medzi štátmi a súkromnými 

spoločnosťami a rokovať s vládami a ťažobným priemyslom v krajinách, v ktorých dochádza 

ku konfliktom v súvislosti s ťažbou nerastných surovín. Podobne, v rámci projektu týkajúcom sa 

obhajcov práv domorodého obyvateľstva v juhovýchodnej Ázii sa vykonáva štúdia o sociálnej 

zodpovednosti podnikov, ľudských právach a domorodom obyvateľstve. 

 

Ďalším projektom financovaným z nástroja EIDHR, ktorý zahŕňa otázku podnikania a ľudských 

práv, je program monitorovania baníctva v Latinskej Amerike, ktorý podporuje domorodé ženy 

na vidieku pri presadzovaní a ochrane ich práv ovplyvnených baníckym priemyslom. 
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V rámci programu „Investovanie do ľudí“ sa v roku 2011 pridelili finančné prostriedky 

15 projektom na „boj proti detskej práci“ (EuropeAid/129339/C/ACT/Multi). Tieto projekty 

pokračovali v roku 2012. 

 

Napokon, v rámci zložky pripravenosti na krízy nástroja stability EÚ sa v roku 2013 vyhradila 

suma 1 milióna EUR na „podporu transparentnosti dodávateľského reťazca minerálnych látok 

v oblastiach postihnutých konfliktom a vo vysoko rizikových oblastiach“. 

 

EÚ naďalej začleňovala otázku podnikania a ľudských práv do svojich dvojstranných dialógov, 

napríklad do dialógu o ľudských právach, ktorý viedla s Africkou úniou 22. novembra v Addis 

Abebe. EÚ a AÚ si vymenili názory na vykonávanie usmerňujúcich zásad OSN týkajúcich sa 

podnikania a ľudských práv a navyše sa dohodli, že preskúmajú možnosť usporiadania spoločného 

seminára o ľudských právach a podnikaní v roku 2013 s africkými a európskymi podnikmi 

a občianskou spoločnosťou. 

 

EÚ aj naďalej v OSN aktívne podporovala program týkajúci sa podnikania a ľudských práv, ktorý 

aj naďalej získaval všeobecnú podporu. Rezolúcia Rady pre ľudské práva č. 21/5 s názvom 

„Príspevok systému Organizácie Spojených národov ako celku k dosahovaniu pokroku v rámci 

programu týkajúceho sa podnikania a ľudských práv a k šíreniu a vykonávaniu usmerňujúcich zásad 

týkajúcich sa podnikania a ľudských práv“ sa prijala bez hlasovania 27. septembra 2012. 

 

Členovia pracovnej skupiny OSN pre podnikanie a ľudské práva s Európskou komisiou úzko 

spolupracovali na vytvorení usmernení o ľudských právach pre tri podnikateľské odvetvia a MSP. 

Úrad vysokej komisárky OSN pre ľudské práva prispel k výročnému zasadnutiu venovanému 

preskúmaniu sociálnej zodpovednosti podnikov, ktoré zorganizovala Komisia v novembri 2012 

a na ktorom sa stretli členské štáty EÚ, zainteresované strany a relevantné medzinárodné 

organizácie. Poslanec Európskeho parlamentu Richard Howitt predniesol záverečné poznámky. 
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Európsky parlament v roku 2012 poveril Univerzitu v Exeteri vypracovaním štúdie o „Úlohe 

národných inštitúcií pre ľudské práva pri vykonávaní usmerňujúcich zásad Organizácie Spojených 

národov týkajúcich sa podnikania a ľudských práv, a to najmä v krajinách Východného 

partnerstva“. Štúdia skúma rozsah mandátov národných inštitúcií podľa parížskych zásad 

na riešenie otázok týkajúcich sa ľudských práv a podnikania a poskytuje prehľad najlepších 

postupov z celého sveta. Analýza sa zameriavala na jednotlivé národné inštitúcie pre ľudské práva 

v Arménsku, Azerbajdžane, Gruzínsku, Moldavskej republike a na Ukrajine a štúdia 

obsahuje odporúčania o tom, ako by ich EÚ mohla podporovať. 

 

Počas roku 2012 Parlament zvažoval dva návrhy uznesení: 

– o sociálnej zodpovednosti podnikov: záväzné, transparentné a zodpovedné 

podnikateľské správanie a udržateľný rast, ktorý predložil poslanec Európskeho 

parlamentu Raffaele Baldasarre prostredníctvom Výboru pre právne veci (JURI); 

– o sociálnej zodpovednosti podnikov: podpora spoločenských záujmov a cesta 

k udržateľného oživeniu, ktorý predložil poslanec Európskeho parlamentu Richard 

Howitt prostredníctvom Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL). 

 

Poslanci Európskeho parlamentu vzniesli rôzne otázky týkajúce sa záležitostí, akými sú napríklad 

koncepcia náležitej starostlivosti týkajúcej sa ľudských práv, práva pracovníkov v európskom 

dodávateľskom reťazci a vývoz technológie, ktorá sa môže použiť na dohľad a represiu zo strany 

spoločností alebo vlád štátov, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ. 
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26. Výkon spravodlivosti 

 

EÚ sa zúčastnila na prvom zasadnutí na vysokej úrovni venovanom zásadám právneho štátu 

na národnej a medzinárodnej úrovni, ktoré sa konalo na Valnom zhromaždení OSN 

24. septembra 2012. EÚ aktívne prispela k politickému vyhláseniu (rezolúcia VZ OSN č. 67/1) 

o zásadách právneho štátu prijatému na zasadnutí na vysokej úrovni. Uvedeným vyhlásením 

sa prijala komplexná vízia zásad právneho štátu súvisiaca s tromi hlavnými piliermi Organizácie 

Spojených národov – mier a bezpečnosť, rozvoj a ľudské práva. Vo vyhlásení sa tiež potvrdzuje 

význam rovnosti pred zákonom, práva na prístup k spravodlivosti a význam plného záväzku 

dodržiavať ľudské práva a základné slobody pre všetkých. Generálny tajomník OSN bol poverený 

úlohou zabezpečiť, aby sa v práci na tejto otázke pokračovalo, pričom EÚ ho bude v tejto súvislosti 

v plnej miere podporovať. 

 

EÚ spoločne so svojimi členskými štátmi, ako aj dvadsaťjeden členských štátov jednotlivo prijali 

záväzky na zasadnutí o zásadách právneho štátu na medzinárodnej a národnej úrovni. Členské štáty 

EÚ sa zaviazali, že zvážia pristúpenie, okrem iného, k Opčnému protokolu k Dohovoru proti 

mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, 

k Dohovoru OSN o právnom postavení osôb bez štátnej príslušnosti z roku 1954 a k Dohovoru OSN 

o znížení počtu osôb bez štátnej príslušnosti z roku 1961, a že budú akceptovať právo 

na individuálnu sťažnosť podľa viacerých dohovorov OSN o ľudských právach. Ďalšie prísľuby EÚ 

zahŕňali záväzok realizovať celosvetovú kampaň týkajúcu sa spravodlivosti s cieľom podporiť mier 

a bezpečnosť v situáciách počas konfliktov a po ich ukončení prostredníctvom politiky prechodnej 

spravodlivosti a posilnenej podpory úsilia OSN o zachovanie mieru, ako aj záväzok vytvoriť rámec 

pre nastolovanie otázok, ktoré sa týkajú osôb bez štátnej príslušnosti, pri rokovaniach s tretími 

krajinami. Úplný zoznam záväzkov sa uvádza v prílohe k tejto správe. 
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EÚ v rámci svojich politických dialógov a dialógov o ľudských právach, ktoré v roku 2012 viedla 

s partnermi na celom svete, pravidelne naliehavo vyzývala všetky krajiny, aby vykonali opatrenia 

na posilnenie nezávislosti súdnictva a právnických profesií, a odsudzovala akékoľvek pokusy 

o zastrašovanie právnych zástupcov alebo o útoky na nich. EÚ prostredníctvom miestnych delegácií 

EÚ alebo členských štátov EÚ vykonávala aj pravidelné monitorovanie citlivých súdnych konaní 

v mnohých krajinách, a to aj v Alžírsku, Azerbajdžane, Kazachstane, Thajsku a vo Vietname, 

predovšetkým v prípadoch, v ktorých obhajcom ľudských práv hrozilo odsúdenie na základe 

povrchných alebo predpojatých súdnych konaní. Žiaľ, v niektorých krajinách to nebolo možné, ako 

napríklad v Číne, kde sa pozorovatelia EÚ pokúšali sledovať odsúdenie obhajkyne ľudských práv 

Yulan Niovej, ale nepovolili im prístup k súdu. EÚ výrazne podporovala aj prácu osobitnej 

spravodajkyne OSN pre nezávislosť sudcov a právnikov a nabádala všetky krajiny, ktoré dostali 

žiadosť o návštevu zo strany osobitnej spravodajkyne, aby ju pozvali. 

 

27. Reakcia na porušovanie ľudských práv: zabezpečiť vyvodenie zodpovednosti 

 

Súčasťou zahraničnej politiky EÚ je predchádzanie najzávažnejším trestným činom. Zodpovednosť 

za ochranu obyvateľstva pred genocídou, zločinmi proti ľudskosti, etnickým čistkám a vojnovým 

zločinom je jedným zo zdôvodnení priorít politiky, ako sú ochrana príslušníkov menšín 

a rešpektovanie rozmanitosti. Keď však dôjde k spáchaniu závažných trestných činov 

s medzinárodným dosahom, EÚ má dlhú tradíciu, pokiaľ ide o podporu boja proti beztrestnosti 

v prípadoch najzávažnejších trestných činov. Počas posledných 10 rokov prispela k tomuto boju 

z nástroja EIDHR sumou takmer 30 miliónov EUR, a poskytla tak flexibilný nástroj doplňujúci iné 

nástroje. Posilnili sa ním opatrenia na podporu boja proti beztrestnosti prostredníctvom činností 

organizácií občianskej spoločnosti v oblasti presadzovania, zvyšovania povedomia a dohľadu. 

Osoby, ktoré sa dopustili zločinu genocídy, zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov, by 

nemali nikde nájsť bezpečné útočisko. Okrem toho trestné stíhanie môže pôsobiť ako odstrašujúci 

prostriedok, a tým prispievať k predchádzaniu týmto trestným činom. EÚ a jej členské štáty naďalej 

intenzívne podporujú účinné fungovanie Medzinárodného trestného súdu a iných trestných 

tribunálov, akými sú napríklad medzinárodné tribunály ad hoc pre bývalú Juhosláviu a Rwandu, 

špeciálny súd pre Sierru Leone, osobitné komory kambodžských súdov a špeciálny tribunál pre 

Libanon. V tomto úsilí ostáva komunita MVO naďalej cenným spojencom, a to prostredníctvom 

uľahčovania činností zameraných na informovanie verejnosti, posilňovania účasti obetí 

a vytváraním doplnkových prepojení s úsilím iných darcov. 



 
9431/13  gb/jk 110 
PRÍLOHA DG C   SK 

EÚ a jej členské štáty vykonávaním rozhodnutia Rady 2011/168/SZBP o Medzinárodnom trestnom 

súde a vykonávaním akčného plánu nadväzujúceho na uvedené rozhodnutie naďalej 

vynakladali úsilie na posilňovanie Medzinárodného trestného súdu, aby spĺňal svoj mandát. 

Európska únia a jej členské štáty naďalej nabádali k čo najširšej možnej účasti na Rímskom štatúte. 

Ratifikácia Rímskeho štatútu a pristúpenie k nemu, ako aj – prípadne – jeho vykonávanie boli aj 

naďalej stálym bodom programov väčšiny dialógov o ľudských právach vrátane dialógu o ľudských 

právach s Africkou úniou. Okrem toho, EÚ pokračovala vo svojich celosvetových kampaniach 

demaršov, vo svojej politike začleňovania doložiek o Medzinárodnom trestnom súde do dohôd 

s tretími krajinami (akou je napríklad Dohoda o pridružení EÚ – Ukrajina parafovaná 

30. marca 2012) a v poskytovaní finančnej pomoci organizáciám občianskej spoločnosti. 

EÚ reagovala na prípady, v ktorých sa s uvedeným súdom nespolupracovalo, a pripomínala, že je 

dôležité, aby všetky členské štáty Organizácie Spojených národov dodržiavali a vykonávali 

rezolúcie, ktoré Bezpečnostná rada prijala na základe kapitoly VII Charty OSN a ktorými sa 

situácie postúpili súdu. EÚ sledovala s veľkými obavami zatknutie a zadržiavanie štyroch členov 

personálu Medzinárodného trestného súdu v júni a júli 2012 v Líbyi a značnou mierou prispela 

k vyriešeniu tejto krízy. Naďalej sledovala svoj cieľ, ktorým je vytvoriť holistický a integrovaný 

prístup, pokiaľ ide o komplementárnosť, prostredníctvom iniciatív intenzívnejšieho rozvoja kapacít 

na národnej úrovni. S cieľom zaviesť zásadu komplementárnosti do praxe EÚ a jej členské štáty 

podporovali boj proti beztrestnosti v rámci programov rozvojovej spolupráce a technickej pomoci. 

V širšom rámci tvorili otázky spravodlivosti a zásad právneho štátu ťažisko cieľov a operácií EÚ, 

ktoré sa neustále posilňovali v rámci jej geografických nástrojov, ktoré sa zameriavali na 

posilňovanie národných systémov súdnictva, na výkon trestov, podmienky väzby a kapacitu 

národných vlád riadiť programy ochrany svedkov. EÚ zohrávala aj ústrednú úlohu v procesoch 

budovania mieru po ukončení konfliktu prostredníctvom identifikovania konkrétnych potrieb pre 

jednotlivé krajiny a poskytovania pomoci vhodným spôsobom. Na zasadnutí na vysokej úrovni 

venovanom zásadám právneho štátu, ktoré sa konalo na Valnom zhromaždení OSN 24. septembra 

2012, záväzky EÚ zahŕňali nepretržitú podporu práce Medzinárodného trestného súdu. Európska 

služba pre vonkajšiu činnosť zorganizovala jednodňový kurz odbornej prípravy týkajúci sa 

medzinárodného trestného súdnictva. Medzi účastníkov patrili zamestnanci ESVČ, Európskej 

komisie, ako aj zamestnanci ministerstiev zahraničných vecí členských štátov EÚ. 
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Členské štáty EÚ sú odhodlané zachovať integritu Rímskeho štatútu a podporovať nezávislosť 

Medzinárodného trestného súdu a preto boli aj naďalej ich hlavnými darcami. EÚ poskytla 

Medzinárodnému trestnému súdu ďalšiu priamu aj nepriamu finančnú pomoc prostredníctvom 

podpory právnej spolupráce a výmeny najlepších postupov medzi štátnymi a neštátnymi stranami 

a právnou komunitou. 

 

Európska komisia v roku 2012 zverejnila v rámci nástroja EIDHR výzvu na predkladanie návrhov 

týkajúcich sa boja proti beztrestnosti, ktorými sa podporí účinné fungovanie Medzinárodného 

trestného súdu a systému Rímskeho štatútu prostredníctvom opatrení občianskej spoločnosti. 

Predbežne sú na túto činnosť pridelené rozpočtové prostriedky vo výške 6 miliónov EUR, pričom 

celkový príspevok Európskej komisie môže tvoriť maximálne 80 %. Minimálny grant je 

500 000 EUR a maximálny 1 500 000 EUR. Okrem toho, z podnetu projektu financovaného EÚ, 

ktorý sa týkal vytvárania právneho poradenstva a podpory spolupráce, sa v Haagu zišlo viac ako 

200 právnych zástupcov štátnych a neštátnych strán Rímskeho štatútu. Európska komisia poskytla 

v rámci nástroja EIDHR 1 000 000 EUR v ročnom akčnom programe na rok 2011 s dodatočnou 

sumou 1 000 000 EUR pre rok 2013, vyčlenenou v ročnom akčnom programe na rok 2012. Okrem 

toho, Európska komisia intenzívne spolupracovala s príslušnými inštitúciami na vypracovaní správy 

o komplementárnosti, ktorá sa má dokončiť v roku 2013. Jej cieľom je pomôcť skoncovať 

s beztrestnosťou páchateľov najzávažnejších trestných činov, akými sú genocída, zločiny proti 

ľudskosti a vojnové zločiny, ktoré ohrozujú mier, bezpečnosť a spokojný život na celom svete. 
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28. Podporovať dodržiavanie práv osôb patriacich k menšinám 

Osoby patriace k menšinám naďalej čelia vo všetkých regiónoch sveta vážnym hrozbám, 

diskriminácii a rasizmu a často sa v krajinách alebo spoločnostiach, v ktorých žijú, nemôžu v plnej 

miere podieľať na hospodárskom, politickom, spoločenskom a kultúrnom živote, ktorý je dostupný 

väčšinovému obyvateľstvu. V Zmluve o Európskej únii sa výslovne uvádza, že práva osôb 

patriacich k menšinám tvoria súčasť hodnôt, na ktorých je Únia založená a ktoré sa zaväzuje 

podporovať vo svojich vzťahoch so svetom. Na medzinárodnej úrovni je hlavným referenčným 

textom, pokiaľ ide o práva osôb patriacich k menšinám, Deklarácia o právach osôb patriacich 

k národnostným, etnickým, náboženským alebo jazykovým menšinám1. Pokiaľ ide o Európu, 

Rada Európy prijala Rámcový dohovor o ochrane národnostných menšín2 a Európsku chartu 

regionálnych alebo menšinových jazykov3. 

 

Ochrana príslušníkov menšín je jednou z kľúčových otázok v rámci kodanských politických kritérií 

pre pristúpenie k EÚ. Práve v tejto súvislosti sa v správach Európskej komisie o pokroku pokračuje 

v posudzovaní záznamov, ktoré sa týkajú otázok menšín v kandidátskych krajinách 

a v potenciálnych kandidátskych krajinách,. EÚ poskytuje kandidátskym krajinám a potenciálnym 

kandidátskym krajinám za to cielenú predvstupovú finančnú pomoc, aby ich podporila pri 

zavádzaní potrebných politických, hospodárskych a inštitucionálnych reforiem v súlade s normami 

EÚ. Projekty financované zo strany EÚ týkajúce sa osôb patriacich k menšinám sa prevažne 

zameriavajú na znižovanie sociálnych nerovností a zlepšovanie a podporu kvalitnejších životných 

podmienok. Súčasťou posilňovania sociálnej súdržnosti v týchto krajinách je integrácia 

znevýhodnených osôb, boj proti diskriminácii a posilňovanie ľudského kapitálu, a to najmä 

reformou systémov vzdelávania. 

 

                                                 
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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Otázky týkajúce sa menšín boli aj naďalej dôležitým aspektom vzťahov EÚ s inými časťami sveta 

a EÚ tieto otázky pravidelne otvárala vo svojich politických dialógoch s krajinami, ktoré nie sú 

členmi EÚ. Otázky týkajúce sa menšín sa začleňovali aj do stratégií spolupráce a do akčných 

plánov. 

 

V oblasti presadzovania a ochrany práv osôb patriacich k menšinám EÚ tiež aktívne spolupracovala 

v rámci fór OSN. K procesom v rámci OSN patrí fórum o otázkach týkajúcich sa menšín a práca 

nezávislých expertov pre tieto otázky. EÚ pokračovala aj v spolupráci s inými medzinárodnými 

organizáciami a viacstrannými orgánmi, ktoré pôsobia v tejto oblasti, ako sú napríklad OBSE a jej 

vysoký komisár pre národnostné menšiny, ako aj Rada Európy. 

 

EÚ prostredníctvom dvojstrannej spolupráce preto podporovala programy a politiky jednotlivých 

vlád, ktoré sú zamerané na príslušníkov menšín, alebo ktoré by v tejto oblasti mohli mať vplyv. EÚ 

taktiež pomáhala organizáciám občianskej spoločnosti usilujúcim sa o ochranu a presadzovanie 

práv osôb patriacich k menšinám, a to najmä prostredníctvom nástroja EIDHR, pričom jej hlavným 

cieľom v širšom kontexte posilňovania ľudských práv, politického pluralizmu a demokratickej 

politickej účasti bolo poskytovať pomoc v boji proti diskriminácii, ako aj pri presadzovaní ochrany 

a rozvoja rovnocennej účasti mužov a žien z menšinových komunít na sociálnom, hospodárskom 

a politickom živote. Napríklad z nástroja EIDHR sa príspevkom vyše 90 000 EUR v súčasnosti 

financuje projekt, ktorého cieľom je zlepšenie politickej účasti a zastúpenia Rómov a iných 

národnostných menšín v Bosne a Hercegovine, čím sa podporuje ich začlenenie, záujmy a práva. 
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28a. Rasizmus, xenofóbia, nediskriminácia a rešpektovanie rozmanitosti 

 

EÚ v roku 2012 naďalej významne prispievala k celosvetovému boju proti všetkým formám 

rasizmu, rasovej diskriminácie, xenofóbie a podobným druhom neznášanlivosti. 

 

V rámci EÚ sa tento záväzok naďalej opieral o politiku konkrétnych opatrení vrátane právnych 

predpisov a účinného presadzovania1, zvyšovania povedomia, zberu údajov2 a poskytovania 

finančnej podpory národným orgánom a občianskej spoločnosti3. Najreprezentatívnejším príkladom 

je osobitná situácia Rómov: Komisia 5. apríla 2011 vydala oznámenie o rámci EÚ pre 

vnútroštátne stratégie integrácie Rómov do roku 2020, v ktorom sa členské štáty nabádajú, aby 

prijali alebo ďalej rozvinuli komplexný prístup k integrácii Rómov a schválili ciele v oblasti 

vzdelávania, zamestnanosti, prístupu k zdravotníctvu a bývaniu. 

 

Všetky členské štáty – okrem Malty, ktorá nemá žiadne rómske obyvateľstvo – predložili Európskej 

komisii stratégiu, hoci nemali právnu povinnosť tak urobiť, čo poukazuje na skutočnosť, že tu 

existuje silné politické odhodlanie. 

 

                                                 
1 Relevantné právne predpisy EÚ nájdete na http://ec.europa.eu/justice/fundamental-

rights/racism-xenophobia/index_en.htm 
a http://ec.europa.eu/justice/discrimination/law/index_en.htm. 

2 Eurobarometer o diskriminácii sa uverejnil v novembri 2012. Podľa názoru 56 % respondentov 
sa diskriminácia na základe etnického pôvodu aj naďalej považuje za najrozšírenejší druh diskriminácie v EÚ. 
Správy a štúdie Agentúry EÚ pre základné práva týkajúce sa rasizmu a xenofóbie nájdete 
na http://fra.europa.eu/en/publication/2013/fra-publications-2012. 

3 Siete MVO na úrovni EÚ aktívne v boji proti diskriminácii na základe rasového alebo etnického pôvodu, akými 
sú ENAR, ERIO alebo EQUINET dostávajú operačný grant prostredníctvom programu PROGRESS. Ďalšie 
relevantné programy v oblasti financovania nájdete na 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/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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Európska komisia vydala v máji 2012 svoju prvú hodnotiacu správu s názvom „Národné stratégie 

integrácie Rómov: prvý krok pri implementácii rámca EÚ“, v ktorej sa zdôrazňuje, že je potrebné 

urobiť oveľa viac pre zabezpečenie dostatočných finančných prostriedkov na začlenenie 

Rómov, zavedenie mechanizmu monitorovania, boj proti diskriminácii a segregácii a riešenie 

dôležitých otázok prístupu k dôstojnému bývaniu a zdravotnej starostlivosti. Európska komisia 

očakáva, že vlády budú riešiť tieto priority uvedené v správe, a každý rok preskúma vykonávanie 

národných plánov integrácie Rómov, pričom podá správu Európskemu parlamentu a Rade. 

 

Vysoká predstaviteľka Catherine Ashtonová 21. marca 2012, pri príležitosti Medzinárodného dňa 

odstránenia rasovej diskriminácie, vydala v mene EÚ vyhlásenie, v ktorom zdôraznila „že EÚ sa 

neochvejne zasadzuje v rámci boja proti všetkým formám rasizmu a xenofóbie. Rasová 

diskriminácia je v rozpore s hodnotami, na ktorých je EÚ založená […]”. 

 

EÚ v rámci svojej vonkajšej činnosti naďalej vznášala otázky spojené s rasizmom a xenofóbiou 

vo svojich politických dialógoch s krajinami, ktoré nie sú jej členmi, napríklad s africkými 

krajinami. Táto problematika sa naďalej zohľadňuje aj v stratégiách spolupráce: napríklad 

v akčných plánoch v rámci európskej susedskej politiky sa partnerské krajiny zaväzujú bojovať 

proti všetkým formám diskriminácie, náboženskej neznášanlivosti, rasizmu a xenofóbie. 
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EÚ pokračovala v spolupráci s regionálnymi orgánmi, akým je napríklad orgán Rady Európy 

Európska komisia proti rasizmu a intolerancii (ECRI). V rámci OBSE úzko spolupracovala 

s cieľom napredovať v plnení záväzkov, ktoré 56 účastníckych štátov OBSE prijalo v oblasti boja 

proti rasizmu, xenofóbii a diskriminácii. 

 

Pri riešení otázok spojených s rasizmom a diskrimináciou na viacstrannej úrovni EÚ aktívne 

spolupracovala aj s OSN. Podporovala mandát osobitného spravodajcu OSN pre súčasné formy 

rasizmu, xenofóbie a s tým súvisiacej neznášanlivosti, ktorým je pán Mutama Ruteere, ako aj jeho 

predchodcu pána Githua Muigaiho. Jedenásť rokov po svetovej konferencii proti rasizmu, rasovej 

diskriminácii, xenofóbii a súvisiacej neznášanlivosti, ktorá sa konala v roku 2001, je EÚ naďalej 

plne oddaná hlavnému cieľu konferencie v Durbane z roku 2001, ktorým je úplné odstránenie 

rasizmu, rasovej diskriminácie, xenofóbie a súvisiacej neznášanlivosti. 

 

Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie je všeobecným 

základom úsilia o predchádzanie rasizmu, boj proti nemu a jeho odstraňovanie. Európska únia 

naďalej vyzývala všetky štáty, ktoré dohovor ešte neratifikovali alebo ho nevykonávajú v plnom 

rozsahu, aby tak urobili, avšak v roku 2012 nedošlo k žiadnej ratifikácii. 

 

EÚ naďalej začleňovala boj proti diskriminácii do svojej medzinárodnej spolupráce. 

Prostredníctvom európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR) podporila širokú 

škálu organizácií občianskej spoločnosti v približne 120 aktuálnych projektoch celkovou sumou 

približne 24 miliónov EUR. Okrem toho, prostredníctvom nástroja EIDHR podporovala vysokú 

komisárku OSN pre ľudské práva (OHCHR) v uplatňovaní existujúcich medzinárodných noriem 

týkajúcich sa rovnosti a nediskriminácie, najmä Medzinárodného dohovoru o odstránení rasovej 

diskriminácie. 
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Politický a bezpečnostný výbor 24. júla 2012 v súlade so zásadovou politikou EÚ v tejto oblasti 

schválil strategický dokument s názvom „Opatrenia EÚ nadväzujúce na Durbanské vyhlásenie 

a akčný program“. 

 

V kontexte spoločného strategického partnerstva EÚ a Africkej únie v oblasti demokratickej 

správy vecí verejných a ľudských práv obe strany v roku 2012 potvrdili veľký význam, ktorý 

pripisujú boju proti rasizmu, rasovej diskriminácii, xenofóbii a súvisiacej neznášanlivosti. 

 

Delegácie Európskej únie a Africkej únie 5. júna 2012 zorganizovali v Ženeve pre svoje členské 

štáty spoločný seminár na účely výmeny najlepších postupov na miestnej, národnej a regionálnej 

úrovni o a) skutočnom boji proti rasovej diskriminácii a b) riešení podnecovania k rasovej nenávisti. 

 

29. Posilnená politika týkajúca sa domorodého obyvateľstva 

Zásady, ktoré sa týkajú záväzku EÚ voči domorodému obyvateľstvu, sa uplatňujú v súlade 

s Deklaráciou OSN o právach domorodého obyvateľstva z roku 2007, v ktorej sa podporujú práva 

domorodého obyvateľstva a zabezpečuje sa jeho prístup k nepretržitému rozvoju na celom svete. 
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EÚ sa usiluje začleniť ľudské práva vrátane práv domorodého obyvateľstva do všetkých aspektov 

svojich vonkajších politík, a to aj do svojich politických dialógov s tretími krajinami a regionálnymi 

organizáciami, na viacstranných fórach, ako je Organizácia Spojených národov, a poskytovaním 

finančnej podpory. 

 

Odvtedy, ako bol v roku 1994 ustanovený Medzinárodný deň svetového domorodého obyvateľstva, 

najprv komisár zodpovedný za vonkajšie vzťahy a európsku susedskú politiku a v súčasnosti 

vysoká predstaviteľka takmer každý rok pri tejto príležitosti vydáva 9. augusta vyhlásenie. 

Vo vyhlásení z roku 2012 sa vysoká predstaviteľka pripojila k oslave bohatého kultúrneho 

dedičstva domorodého obyvateľstva a jeho príspevku svetu. Okrem toho, delegácie EÚ na celom 

svete 9. augusta alebo v období okolo tohto dňa organizujú podujatia, ktorých súčasťou sú aj 

stretnutia s vedúcimi predstaviteľmi domorodého obyvateľstva, tlačové konferencie, články v tlači, 

účasť na seminároch a prehliadky projektov financovaných zo strany EÚ. 

 

EÚ sa naďalej aktívne zúčastňovala na fórach Organizácie Spojených národov, ktoré sa zaoberajú 

problematikou domorodého obyvateľstva a zároveň prispievajú k spolupráci s agentúrami OSN 

v tejto oblasti. V roku 2011 sa EÚ pripojila ku konsenzu o pravidelnej rezolúcii Tretieho výboru 

Valného zhromaždenia o právach domorodého obyvateľstva a približne polovica členských štátov 

EÚ bola jej spolupredkladateľom. Rezolúcia obsahovala rozhodnutie zorganizovať v roku 2014 

plenárne zasadnutie Valného zhromaždenia na vysokej úrovni, ktoré dostane názov Svetová 

konferencia o domorodom obyvateľstve. EÚ vydala tiež vyhlásenie o otázkach domorodého 

obyvateľstva v Treťom výbore, ako aj na zasadnutí mechanizmu expertov na práva domorodého 

obyvateľstva (EMRIP) v roku 2012 a zúčastnila sa na interaktívnom dialógu s osobitným 

spravodajcom pre práva domorodého obyvateľstva Jamesom Anayom. EÚ aktívne prispela 

k tematickej správe pracovnej skupiny OSN pre ľudské práva a nadnárodných korporácií a iných 

obchodných spoločností, ktorá sa má predniesť na 68. valnom zhromaždení, na ktorom bude 

stredobodom záujmu situácia pôvodného obyvateľstva s ohľadom na predchádzanie negatívnym 

vplyvom obchodných aktivít na práva pôvodného obyvateľstva. 
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Práva domorodého obyvateľstva sa naďalej začleňovali do stratégií rozvojovej spolupráce EÚ. 

Napríklad dokument o stratégii pre Kolumbiu na obdobie rokov 2007 – 2013 sa zaoberá 

humanitárnou situáciou svojho domorodého obyvateľstva a jeho situáciou v oblasti ľudských práv 

a medzi hlavné priority patrí budovanie mieru, ktoré sa uskutočňuje zapájaním občanov na okraji 

spoločnosti do miestnej správy a ich účasťou na hospodárskom živote, ako aj presadzovaním 

ľudských práv, dobrej správy vecí verejných a prostredníctvom boja proti beztrestnosti. Ďalším 

príkladom je výslovné zahrnutie domorodého obyvateľstva do podpory na modernizáciu štátu, 

posilnenie dobrej správy vecí verejných a na sociálne začlenenie v rámci dokumentu o stratégii pre 

Peru na obdobie rokov 2007 – 2013. 

 

EÚ uznáva, že domorodé obyvateľstvo je obzvlášť zraniteľné, ako aj to, že obhajcovia práv 

domorodého obyvateľstva v mnohých krajinách sveta čelia tvrdým represiám, ako to vyplýva 

z mnohých medzinárodných správ vrátane správy osobitnej spravodajkyne OSN pre obhajcov 

ľudských práv. 

 

EÚ tiež priamo podporuje organizácie občianskej spoločnosti, ktoré sa venujú otázkam domorodého 

obyvateľstva, a to najmä prostredníctvom európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva 

(EIDHR). Od roku 2011 sa z nástroja EIDHR financuje sumou 1,2 milióna EUR projekt, ktorého 

cieľom je posilnenie siete obhajcov ľudských práv domorodého obyvateľstva, ktorá monitoruje 

a dokumentuje prípady porušovania ľudských práv domorodého obyvateľstva v Ázii, na účely 

zvyšovania povedomia na miestnej i medzinárodnej úrovni o právach domorodého obyvateľstva 

a ochrany tých osôb a skupín, ktoré podporujú a ochraňujú práva domorodého obyvateľstva v Ázii. 

Tento projekt zameraný na Nepál, Bangladéš, Indiu, Kambodžu, Indonéziu, Malajziu, Filipíny 

a Thajsko má za cieľ zaoberať sa nedostatočným právnym uznaním ľudských práv domorodého 

obyvateľstva a nedostatkom adekvátnych politík na ochranu týchto práv v ázijskom regióne, kde 

žije približne 200 miliónov z odhadovaných celkových 350 miliónov domorodých obyvateľov 

na celom svete. 
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V týchto krajinách žije väčšina domorodých obyvateľov pod prahom chudoby, trpí všetkými 

formami diskriminácie a má nedostatočný prístup k procesom politického rozhodovania 

a systémom súdnictva a je obeťou porušovania nielen práv jednotlivcov, ale aj kolektívnych práv. 

Porušovanie práva účasti domorodého obyvateľstva na rozhodovaní vo veciach, ktoré majú vplyv 

na jeho práva, je často zapríčinené tým, že sa neakceptuje zásada slobodného a informovaného 

predchádzajúceho súhlasu a jej praktické aspekty. Neuznávanie pozemkových práv domorodého 

obyvateľstva viedlo k rozšírenému zaberaniu pôdy a nútenému vysídľovaniu obyvateľstva 

v súvislosti s plantážami, ťažbou vo veľkom, priehradami, infraštruktúrou a chránenými oblasťami. 

Okrem toho mnoho prípadov porušovania ľudských práv domorodého obyvateľstva zostáva 

nezdokumentovaných a neohlásených, keďže povedomie domorodých obyvateľov o svojich 

právach je nízke a podporné činnosti zostávajú veľmi obmedzené, a to najmä v oblastiach konfliktu, 

a preto má práca obhajcov práv domorodého obyvateľstva zásadný význam. 

 

Nový akčný plán EÚ pre ľudské práva obsahuje bod činnosti týkajúci sa domorodého obyvateľstva: 

„Preskúmať a ďalej rozvíjať politiku EÚ týkajúcu sa deklarácie OSN o právach pôvodného 

obyvateľstva s ohľadom na svetovú konferenciu o pôvodnom obyvateľstve, ktorá sa má 

uskutočniť v roku 2014“. 

 

30. Ľudské práva osôb so zdravotným postihnutím 

 

Európska únia sa 22. januára 2011 stala zmluvnou stranou Dohovoru OSN o právach osôb 

so zdravotným postihnutím (CRPD). Išlo o historický krok, keďže CRPD je prvou komplexnou 

zmluvou v oblasti ľudských práv, ktorú EÚ ratifikovala ako „organizácia regionálnej ekonomickej 

integrácie“. EÚ sa ako zmluvná strana v septembri 2011 po prvýkrát aktívne zúčastnila na 

konferencii štátov, ktoré sú zmluvnými stranami CRPD. V októbri 2012 Rada rozhodla, že vytvorí 

rámec na úrovni EÚ, ako sa vyžaduje v článku 33 ods. 2 Dohovoru Organizácie Spojených národov 

o právach osôb so zdravotným postihnutím. Rámcom EÚ sa bude podporovať, chrániť 

a monitorovať vykonávanie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím 

prostredníctvom právnych predpisov a politík EÚ, a to aj pokiaľ ide o jeho vykonávanie 

v inštitúciách EÚ, t. j. keď pôsobia ako verejná správa. 
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Cieľom CRPD je zabezpečiť, aby ľudia so zdravotným postihnutím mohli využívať svoje práva 

rovnako ako všetci ostatní občania. V CRPD sa stanovujú minimálne normy na ochranu celej škály 

ľudských práv a základných slobôd ľudí so zdravotným postihnutím. Pre EÚ to znamená 

zabezpečiť v rámci svojich právomocí, aby politiky, legislatívne činnosti a tvorba programov 

na úrovni EÚ boli v súlade s ustanoveniami CRPD týkajúcimi sa práv ľudí so zdravotným 

postihnutím. V stratégii EÚ pre oblasť zdravotného postihnutia 2010 – 2020, ktorá bola prijatá 

v novembri 2010 a ktorej cieľom je pomôcť vykonať ustanovenia CRPD na úrovni EÚ i na úrovni 

členských štátov, bola „vonkajšia činnosť“ vymedzená ako jedna z jej ôsmich hlavných oblastí 

činnosti. Touto stratégiou sa dopĺňajú a podporujú opatrenia členských štátov, ktoré nesú hlavnú 

zodpovednosť za politiky v oblasti zdravotného postihnutia. Otázka zdravotného postihnutia sa tiež 

zdôraznila ako oblasť činnosti v novoprijatom akčnom pláne EÚ pre ľudské práva a demokraciu. 

 

Otázka zdravotného postihnutia sa čoraz častejšie objavovala v politických a špecializovaných 

dialógoch EÚ (vrátane dialógov o ľudských právach) s tretími krajinami. V roku 2012 sa otázka 

zdravotného postihnutia nastoľovala ako otázka ľudských práv v rámci dialógov o ľudských 

právach s Africkou úniou, Čile, Mexikom, Novým Zélandom, Palestínskou samosprávou, Ruskom 

a s USA. Ratifikácia CRPD zo strany EÚ na to poskytla ďalší dôvod. EÚ predovšetkým vyzvala 

všetky štáty, aby CRPD ratifikovali a v plnom rozsahu vykonávali. 

 

V roku 2012 EÚ naďalej podporovala a presadzovala dodržiavanie ľudských práv osôb 

so zdravotným postihnutím na príslušných regionálnych a medzinárodných fórach. 
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EÚ pokračovala aj v ochrane a presadzovaní práv osôb so zdravotným postihnutím mimo EÚ, a to 

tak, že pre tieto osoby systematicky vytvárala vo svojej rozvojovej spolupráci miesto. Finančné 

prostriedky určené osobám so zdravotným postihnutím sa poskytujú v rámci niekoľkých finančných 

nástrojov EÚ, napríklad nástroja financovania rozvojovej spolupráce, Európskeho rozvojového 

fondu (ERF), nástroja európskeho susedstva a partnerstva (ENPI) a európskeho nástroja pre 

demokraciu a ľudské práva (EIDHR). V roku 2012 EÚ financovala vyše 80 projektov vo viac ako 

50 partnerských krajinách (s rozpočtom odhadovaným na viac ako 30 miliónov EUR). 

 

V súlade s činnosťou uvedenou v bode 30 písm. b) akčného plánu pre ľudské práva a demokraciu 

Európska komisia v auguste 2012 dokončila aktualizáciu usmerňujúcej poznámky o zdravotnom 

postihnutí a rozvoji v súlade s dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. 

 

SÚLAD S MEDZINÁRODNÝM HUMANITÁRNYM PRÁVOM (MHP) 

 

V súlade s usmerneniami Rady z roku 2005 o podpore dodržiavania medzinárodného 

humanitárneho práva EÚ prijala v roku 2012 viacero iniciatív zameraných podporu 

medzinárodného humanitárneho práva na celom svete. Medzinárodné humanitárne právo sa odlišuje 

od medzinárodného práva v oblasti ľudských práv. Jeho základom sú štyri ženevské dohovory 

z roku 1949, ich dodatkové protokoly, ďalšie medzinárodné dohody a zvykové právo, ktorých 

spoločným cieľom je chrániť osoby, ktoré sa priamo nezúčastňujú bojov alebo sa ich už prestali 

priamo zúčastňovať, – ako sú civilisti, vojnoví zajatci a iné zadržané, zranené a choré osoby – ako 

aj obmedziť prostriedky a metódy vedenia vojny – vrátane taktiky a výzbroje – s cieľom vyhnúť sa 

zbytočnému utrpeniu a deštrukcii.1 

 

                                                 
1 V prílohe usmernení Rady o MHP sa nachádza vyčerpávajúci zoznam medzinárodných 

nástrojov v oblasti humanitárneho práva. 
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Členské štáty dosiahli pokrok vo vykonávaní svojich záväzkov, ktoré prijali na 31. medzinárodnej 

konferencie Červeného kríža a Červeného polmesiaca v roku 2011; členské štáty potvrdili svoje 

záväzky týkajúce sa ratifikácie zmlúv na septembrovom zasadnutí OSN na vysokej úrovni 

o právnom štáte. Rakúsko 7. júna 2012 ratifikovalo Medzinárodný dohovor o ochrane všetkých 

osôb pred nedobrovoľným zmiznutím z roku 2006, Fínsko ratifikovalo Ottawský Dohovor z roku 

1997 o zákaze použitia, skladovania, výroby a transferu protipechotných mín a o ich zničení 

9. januára 2012 a Poľsko ten istý dohovor ratifikovalo 27. decembra 2012. Vďaka týmto 

ratifikáciám sú dnes všetky členské štáty EÚ zmluvnými stranami Ottawského dohovoru. 

V niekoľkých členských štátoch sa pracuje na ratifikácii dohovoru o ochrane všetkých osôb pred 

nedobrovoľným zmiznutím a iných dohovorov medzinárodného humanitárneho práva, ktoré sú 

súčasťou záväzkov prijatých voči Medzinárodnému výboru Červeného kríža (MVČK). 

Počas roku 2012 EÚ v niekoľkých vyhláseniach na pôde OSN opätovne zdôraznila význam 

vykonávania medzinárodného humanitárneho práva. Vo vyhlásení na pôde Bezpečnostnej Rady 

OSN o ochrane civilných osôb počas ozbrojených konfliktov (25. júna) vyjadrila EÚ poľutovanie 

nad tým, že účastníci ozbrojených konfliktov často nedodržiavajú svoje záväzky podľa príslušného 

humanitárneho práva, medzinárodného práva v oblasti ľudských práv a podľa utečeneckého práva, 

pokiaľ ide o rešpektovanie a ochranu civilného obyvateľstva. Tak ako generálneho tajomníka OSN, 

aj EÚ hlboko znepokojovali situácie (napríklad v Afganistane, Južnom Sudáne, Sudáne, Konžskej 

demokratickej republike a v Somálsku), v ktorých je civilné obyvateľstvo, a najmä ženy a deti, 

naďalej vystavené rôznym formám extrémneho násilia. EÚ mala vážne obavy z vplyvu použitia 

zbraní v husto obývaných oblastiach na humanitárnu situáciu; vzala na vedomie stanovisko MVČK, 

že by sa výbušné zbrane so širokou zónou dopadu nemali používať v husto obývaných oblastiach, 

a vyzvala k tomu, aby sa táto problematika riešila systematickejšie a so zameraním na prevenciu. 

EÚ uviedla, že zvýšená zodpovednosť je dôležitým prvkom pri zvyšovaní dodržiavania 

medzinárodných záväzkov zo strany jednotlivých strán ozbrojených konfliktov, a zdôraznila, že 

vnútroštátne orgány nesú zodpovednosť za zabezpečenie zodpovednosti. EÚ ocenila prínos 

častejšieho využívania vyšetrovacích komisií a misií, ako aj postúpenie takýchto prípadoch 

Medzinárodnému trestnému súdu. EÚ podporuje vytvorenie prostredia, v ktorom možno volať 

na zodpovednosť všetky osoby, inštitúcie a subjekty na základe právnych predpisov a postupov, 

ktoré sú v súlade s príslušným humanitárnym právom, a obhajovala aktívnu účasť všetkých štátov 

na pokračujúcej práci MVČK zameranej na zlepšenie dodržiavania medzinárodného humanitárneho 

práva. 
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Vo vyhlásení na pôde šiesteho výboru Valného zhromaždenia OSN z 22. októbra 2012 o právnom 

štatúte dodatkových protokolov k ženevským dohovorom EÚ zdôraznila, že podpora a dodržiavanie 

medzinárodného humanitárneho práva sú kľúčom k zabezpečeniu ochrany obetí ozbrojených 

konfliktov. EÚ naliehavo vyzvala štáty, ktoré tak ešte neurobili, aby pristúpili k dodatkovým 

protokolom k ženevským dohovorom. EÚ nabáda všetky dotknuté strany, aby v uplatniteľných 

prípadoch a podľa potreby zvážili využitie služieb Medzinárodnej humanitárnej vyšetrovacej 

komisie zriadenej podľa článku 90 prvého dodatkového protokolu z roku 1977 k ženevským 

dohovorom. Vo vyhlásení na pôde štvrtého výboru OSN z 9. novembra o izraelských postupoch, 

ktoré postihujú ľudské práva palestínskeho ľudu, EÚ pripomenula, že medzinárodné humanitárne 

právo je v Palestíne uplatniteľné, a to vrátane štvrtého ženevského dohovoru o ochrane civilného 

obyvateľstva, a vyzvala, aby sa medzinárodné humanitárne právo v tejto súvislosti plne 

dodržiavalo. EÚ počas prejavu na Valnom zhromaždení OSN 13. decembra, ktorý sa venoval 

posilneniu koordinácie pomoci OSN počas humanitárnych a prírodných katastrôf, vyzvala všetky 

štáty a zúčastnené strany, aby dodržiavali svoje záväzky v rámci medzinárodného humanitárneho 

práva, a bojujúce strany vyzvala, aby chránili personál poverený lekárskou starostlivosťou, ako aj 

jeho dopravné prostriedky, majetok a zdravotnícke zariadenia v súlade s príslušnými 

medzinárodnými právnymi predpismi vrátane medzinárodného humanitárneho práva. 

Počas konferencie OSN o zmluve o obchode so zbraňami dala Európska únia a jej členské štáty 

jasne najavo, že sa nesmie povoliť transfer zbraní, ak existuje očividné riziko, že sa tieto použijú 

na závažné porušovanie medzinárodného práva v oblasti ľudských práv alebo medzinárodného 

humanitárneho práva. 
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EÚ opakovanie vyzvala všetky strany konfliktu v Sýrii, aby rešpektovali medzinárodné 

humanitárne právo. Rada vo svojich záveroch z 23. januára 2012 odsúdila násilie voči civilnému 

obyvateľstvu a vyzvala sýrske orgány, aby zaručili bezpečnosť novinárov v tejto krajine. 

V záveroch z 27. februára Rada uvítala rezolúciu Valného zhromaždenia OSN o Sýrii, vyjadrila 

poľutovanie nad množstvom civilných obetí a vyzvala prezidenta Asada, aby okamžite ukončil 

zabíjanie civilného obyvateľstva. EÚ vyzvala všetky strany, aby rešpektovali nestrannosť 

a nezávislosť humanitárnych organizácií, a odsúdila nelegálne útoky proti zdravotníckym 

pracovníkom a zariadeniam, ktoré boli označené symbolom Červeného polmesiaca. Vysoká 

predstaviteľka 15. marca, na výročie povstania, odsúdila zabíjanie civilného obyvateľstva, 

vyzvala k tomu, aby sa okamžite umožnil prístup k humanitárnej pomoci a aby sa začali 

vyšetrovať zistenia nezávislej medzinárodnej vyšetrovacej komisie, z ktorých vyplýva, že sa 

režim dopustil zločinov proti ľudskosti a ďalších závažných porušení ľudských práv. Rada 

vo svojich záveroch z 23. marca vyjadrila znepokojenie nad zhoršujúcou sa humanitárnou 

situáciou sýrskeho civilného obyvateľstva a naliehavo vyzvala sýrske orgány, aby humanitárnym 

pracovníkom umožnili okamžitý a nehatený prístup do všetkých častí Sýrie. EÚ privítala, že 

Rada pre ľudské práva prijala rezolúciu o stave ľudských práv v Sýrii, ako i predĺženie mandátu 

nezávislej medzinárodnej vyšetrovacej komisie, pričom zdôraznila, že páchatelia zločinov proti 

ľudskosti a ďalších závažných porušení ľudských práv nemôžu ostať nepotrestaní. 

 

Vysoká predstaviteľka 27. mája vydala vyhlásenie, v ktorom čo najdôraznejšie odsúdila 

masaker, pri ktorom zahynulo viac ako deväťdesiat civilistov, a ktorého sa sýrsky režim dopustil 

na vlastnom obyvateľstve. Rada vo svojich záveroch z 23. júla vyjadrila hlboké znepokojenie 

nad stavom ľudských práv a porušeniami medzinárodného humanitárneho práva v Sýrii. 

EÚ vyzvala všetky strany, aby rešpektovali medzinárodné humanitárne právo a aby 

humanitárnym pracovníkom umožnili plný a bezpečný prístup. Rada vo svojich záveroch 

z 15. októbra naliehavo vyzvala všetky strany, aby plne rešpektovali svoje právne a morálne 

záväzky chrániť civilné obyvateľstvo, a znova potvrdila, že EÚ podporuje vyšetrovanie, ktoré 

vedie nezávislá medzinárodná komisia, vrátane vyšetrovania obvinení z vojnových zločinov 

a zločinov proti ľudskosti. V záveroch Rady z 10. decembra EÚ privítala, že tretí výbor VZ OSN 

prijal rezolúciu o Sýrii, a vyzvala Bezpečnostnú radu OSN, aby riešila situáciu v Sýrii 

vo všetkých aspektoch vrátane možnosti obrátiť sa na Medzinárodný trestný súd. 
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Pokiaľ ide o Konžskú demokratickú republiku, vysoká predstaviteľka 14. marca 2012 vydala 

vyhlásenia, v ktorom privítala rozsudok Medzinárodného trestného súdu vo veci pána Thomasa 

Lubangu Dyila. Vysoká predstaviteľka 7. júna odsúdila zabíjanie civilistov ozbrojenými silami 

v regióne Kivu a pripomenula neochvejné odhodlanie EÚ bojovať proti beztrestnosti a dosiahnuť, 

aby boli páchatelia trestných činov postavení pred súd. Rada vo svojich záveroch z 25. júna 

so znepokojením vzala na vedomie zhoršujúcu sa bezpečnostnú a humanitárnu situáciu 

vo východnej časti KDR a vyzvala všetky zúčastnené strany, aby umožnili prístup k humanitárnej 

pomoci. V novembrových záveroch Rady sa táto výzva potvrdila a tiež sa zdôraznilo, že všetky 

osoby zodpovedné za násilie voči civilistom, najmä ženám a deťom, by sa mali brať zodpovednosť. 

 

V záveroch Rady zo 14. mája 2012 EÚ pripomenula, že na Palestínu sa vzťahuje medzinárodné 

humanitárne právo vrátane štvrtého Ženevského dohovoru o ochrane civilného obyvateľstva. Rada 

9. novembra vo svojich záveroch o mierovom procese na Blízkom východe vyjadrila vážne 

znepokojenie nad situáciou v Gaze a Izraeli, odsúdila cielené útoky na nevinné civilné obyvateľstvo 

a vyzvala obe strany, aby plne rešpektovali medzinárodné humanitárne právo. 

 

Rada vo svojich záveroch z 23. januára 2012 pripomenula sudánskej vláde jej povinnosť chrániť 

všetkých civilistov na sudánskom území, vyzvala ju k plnej spolupráci s ICC a tiež zdôraznila, že je 

dôležité, aby sa vyvodila zodpovednosť za porušovania ľudských práv a medzinárodného 

humanitárneho práva. Vysoká predstaviteľka 3. marca vydala vyhlásenie, v ktorom vzala 

na vedomie rozhodnutie ICC vydať zatykač na sudánskeho ministra obrany Abdelrahima 

Muhammada Husseina za zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny, a zdôraznila, že najzávažnejšie 

zločiny, ktoré vyvolávajú znepokojenie medzinárodného spoločenstva, nesmú ostať nepotrestané. 

Rada vo svojich záveroch z 23. júla vyjadrila znepokojenie nad zhoršujúcou sa humanitárnou 

situáciou v oblastiach Južného Kordofanu a Modrého Nílu a naliehavo vyzvala sudánske orgány, 

aby medzinárodným humanitárnym organizáciám umožnili okamžitý a nehatený prístup. Vysoká 

predstaviteľka 18. októbra odsúdila útok na konvoj mierových síl UNAMID a vyzvala sudánsku 

vládu, aby zabezpečila, že páchatelia budú postavení pred súd. 
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Rada vo svojich záveroch o Mali z 23. apríla 2012 vyzvala všetky zúčastnené strany, aby plne 

dodržiavali medzinárodné humanitárne právo a ľudské práva a aby umožnili okamžitý a nehatený 

prístup k humanitárnej pomoci. Rada tiež vyjadrila uznanie susedným štátom za ich pomoc, ktorú 

poskytli v súlade so záväzkami, ktoré im vyplývajú z medzinárodného humanitárneho práva. 

Vysoká predstaviteľka 17. mája vyjadrila znepokojenie nad skutočnosťou, že základná humanitárna 

pomoc sa nemôže dostať cez severné oblasti Mali, ktoré sú pod kontrolou vzbúreneckých jednotiek, 

a vyzvala všetky strany, aby otvorili humanitárne koridory. V záveroch Rady z 15. októbra sa 

potvrdil záväzok EÚ pomôcť Mali pri riešení krízy prostredníctvom pokračujúcej humanitárnej 

pomoci a pripomenula sa povinnosť zabezpečiť, aby mali všetky humanitárne subjekty voľný 

a nehatený prístup k zraniteľným skupinám. 

 

EÚ aj naďalej aktívne riešila problematiku súkromných vojenských a bezpečnostných spoločností 

a naďalej je odhodlaná predchádzať porušovaniu alebo zneužívaniu ľudských práv, ktoré mohli mať 

nejakú súvislosť s činnosťou súkromných vojenských a bezpečnostných spoločností, a odstraňovať 

takéto porušovanie alebo zneužívanie. EÚ si vysoko cení otvorenú a inkluzívnu diskusiu, ktorá má 

umožniť lepšie pochopiť zložitosť rokovaní v súvislosti s reguláciou a monitorovaním činností 

súkromných vojenských a bezpečnostných spoločností a dohľadom nad nimi. V tejto súvislosti EÚ 

považuje za kľúčový dokument z Montreux, keďže sa v ňom uvádzajú príslušné medzinárodné 

právne záväzky a osvedčené postupy štátov týkajúce sa činnosti súkromných vojenských 

a bezpečnostných spoločností počas ozbrojeného konfliktu. EÚ vyjadrila verejnú podporu 

dokumentu z Montreux 26. júla 2012 a bola prvou medzinárodnou organizáciou, ktorá tak urobila. 

Tiež ďalej aktívne komunikovala s otvorenou medzivládnou pracovnou skupinou OSN pre 

súkromné vojenské a bezpečnostné spoločnosti, ktorú zriadila Rada OSN pre ľudské práva a ktorej 

druhé zasadnutie sa konalo 13. – 17. augusta 2012. V tomto kontexte EÚ tiež vyzvala ďalšie tretie 

krajiny, aby vyjadrili podporu dokumentu z Montreux, pretože ponúka konkrétny príspevok 

k plneniu existujúcich medzinárodných záväzkov. 

Keďže ESVČ využíva isté služby, ktoré poskytujú súkromné vojenské a bezpečnostné spoločnosti, 

začala preskúmavať zmluvy s takýmito spoločnosťami s cieľom zabezpečiť ich plnú kompatibilitu 

s medzinárodným humanitárnym právom a ďalšími uplatniteľnými právnymi normami, aby tak 

zabezpečila vyvodenie zodpovednosti, v prípade, ak by sa vyskytli akékoľvek porušenia práva. 
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EÚ počas roku 2012 v rámci humanitárnej pomoci ďalej stupňovala svoje úsilie na podporu 

dodržiavania medzinárodného humanitárneho práva. Komisárka Kristalina Georgievová odsúdila 

porušovanie medzinárodného humanitárneho práva počas ozbrojených konfliktov, napríklad v Sýrii 

a Mali, a vyzvala všetky bojujúce strany, aby dodržiavali právo a chránili tých, ktorí sa bojov 

nezúčastňujú, a najmä aby neutrálnym humanitárnym organizáciám zabezpečili bezpečný prístup. 

Komisárka Kristalina Georgievová vo svojom prejave zo 6. novembra 2012 s názvom Humanitárna 

reakcia na sýrsku krízu zdôraznila, že medzinárodné humanitárne právo je záväzné pre všetky 

strany konfliktu. Komisárka Kristalina Georgievová vo svojom prejave zo 4. decembra 2012 

na konferencii Nórskej rady pre utečencov nazvanej: Zásady v praxi: ochrana humanitárnej pomoci, 

zdôraznila, že humanitárne zásady ľudskosti, nestrannosti, neutrality a nezávislosti sú v súvislosti 

s novými aktérmi v oblasti humanitárnej pomoci aktuálnejšie, ako kedykoľvek predtým. 

 

Počas roku 2012 EÚ poskytla finančné prostriedky na projekt vykonávaný Nórskou radou pre 

utečencov a Inštitútom pre rozvoj v zámorí, ktorého cieľom bolo zistiť, ako sa humanitárne zásady 

vykonávajú v praxi a ako by sa ich vykonávanie dalo posilniť. V tejto súvislosti sa v decembri 2012 

v Bruseli uskutočnila konferencia na vysokej úrovni o humanitárnych zásadách. Komisia tiež 

poskytla finančnú podporu ďalšiemu projektu, ktorý realizuje Švajčiarska nadácia pre boj proti 

mínam a humanitárna organizácia Geneva Call, s cieľom poskytnúť ozbrojeným neštátnym aktérom 

odbornú prípravu v oblasti medzinárodného humanitárneho práva a súvisiacich humanitárnych 

noriem. 

 

EÚ tiež financovala projekt Fínskeho Červeného kríža s cieľom zvýšiť povedomie európskych 

humanitárnych organizácií a ich realizačných partnerov pôsobiacich v krajinách, ktoré zažili 

konflikt alebo im konflikt hrozí, o medzinárodnom humanitárnom práve a humanitárnych zásadách. 
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EÚ naďalej znepokojovala skutočnosť, že poskytovanie humanitárnej pomoci EÚ by mohli ohroziť 
právne predpisy zamerané na boj proti terorizmu s extrateritoriálnym dosahom obsahujúce 
ustanovenia, na základe ktorých sa kriminalizuje materiálna podpora organizácií uvedených 
na zoznamoch, a to bez ohľadu na humanitárny charakter takýchto činností alebo neprítomnosť 
úmyslu podporovať teroristické činy. Po tom, ako najvyšší súd USA v prípade 
Holder/Humanitarian Law Project potvrdil, že ustanovenia právnych predpisov USA, ktoré 
zakazujú poskytovanie odbornej prípravy týkajúcej sa medzinárodného humanitárneho práva istým 
subjektov uvedeným na zozname, sú v súlade s ústavou, Komisia naďalej rieši túto otázku 
s orgánmi USA na rôznych úrovniach vrátane ministerstva zahraničných vecí a ministerstva 
spravodlivosti. 

VI DVOJSTRANNÁ SPOLUPRÁCA S PARTNERMI 

EÚ zaradí otázku ľudských práv do centra svojich vzťahov s tretími krajinami vrátane 

strategických partnerov. 

 

Prvý Európsky týždeň ľudských práv (3. – 14. decembra 2012) v Brazílii 

 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv (10. decembra), ktorý bol aj dňom, kedy 

Európskej únii udelili Nobelovu cenu za mier za rok 2012, delegácia EÚ v Brazílii zorganizovala 

sériu kultúrnych podujatí, ktoré zahŕňali seminár o obhajcoch ľudských práv, prezentácie filmov, 

diskusie, premiérové uvedenie publikácie o otázkach obhajcov ľudských práv a gala koncert. Tieto 

podujatia sa organizovali v koordinácii a spolupráci s národnými kultúrnymi inštitútmi 

Európskej únie (EUNIC) v Brazílii a členskými štátmi EÚ, ako aj s Brazílskym sekretariátom pre 

ľudské práva, OSN (vrátane programu OSN pre HIV/AIDS (UNAIDS), Populačného fondu 

OSN (UNFPA) a agentúr orgánu OSN pre rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien), 

Brazílskej prokuratúry a Univerzity v Brazílii. Podujatia mali široké zameranie na ľudské práva 

a slávnostný účel. 

Jedným z najvýznamnejším podujatí počas tohto týždňa bol seminár o obhajcoch ľudských 

práv, ktorý sa financoval prostredníctvom fondu pre sektorový dialóg EÚ – BR. Na uvedenom 

seminári sa zišli najreprezentatívnejší a najznámejší obhajcovia ľudských práv krajiny (všetkým 

hrozí nebezpečenstvo a žijú pod ochranou a zaoberajú sa rôznymi otázkami), organizácie, ktoré 

pracujú na ich obhajobe, ako aj zástupcovia národného a štátneho programu pre ochranu 

obhajcov ľudských práv. Zúčastnila sa na ňom široká škála účastníkov, ktorí poskytli 

ohromujúce správy o tom, čo to znamená žiť v hrozbe. 
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31. Vplyv na situáciu v praxi prostredníctvom cielených prístupov 

 

Oddiel 31. s názvom „Vplyv na situáciu v praxi prostredníctvom cielených prístupov“ akčného 

plánu pre ľudské práva a demokraciu prijatého v júni 2012 obsahuje záväzok „zabezpečiť 

komplexné nadviazanie na stratégie v oblasti ľudských práv pre jednotlivé krajiny prostredníctvom 

výročných správ o pokroku a preskúmaní“. 

Stratégie EÚ v oblasti ľudských práv pre jednotlivé krajiny sa zaviedli s cieľom dosiahnuť 

cielenejší a jednotnejší prístup k otázkam ľudských práv v tretích krajinách. Navrhli sa na účely 

lepšieho pochopenia kľúčových výziev v oblasti ľudských práv, ako aj s cieľom zamerať činnosť 

Únie na kľúčové priority politiky aj financovania, aby sa tak lepšie prispôsobila svojmu účelu 

a dosiahla vyššia účinnosť. 

Od začiatku tohto projektu sa vypracovalo viac ako 140 stratégií v oblasti ľudských práv pre 

jednotlivé krajiny, z ktorých 48 získalo počas roku 2012 konečné schválenie zo strany Politického 

a bezpečnostného výboru. V decembri 2012 sa začal proces nadviazania na stratégie v oblasti 

ľudských práv pre jednotlivé krajiny, ako aj proces monitorovania ich vykonávania. 
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32. Vplyv prostredníctvom dialógu 

EÚ si cení dialógy o ľudských právach s tretími krajinami ako účinné nástroje dvojstrannej 

angažovanosti a spolupráce, pokiaľ ide o podporu a ochranu ľudských práv, a v roku 2012 naďalej 

pracovala na zvyšovaní ich účinnosti, a to najmä prostredníctvom: 

 

• užších prepojení medzi dialógmi o ľudských právach a inými politickými nástrojmi, 

predovšetkým novými stratégiami v oblasti ľudských práv pre jednotlivé krajiny, ako aj 

v iný oblastiach politiky napr. konverziou dialógu s Kolumbiou na miestnej úrovni na 

dialóg v hlavnom meste v kontexte novej dohody o voľnom obchode;  

 

• posilňovania dialógu a spolupráce v oblasti ľudských práv so strategickými partnermi 

EÚ. V roku 2012 sa posilnil obsah a forma dialógov s Brazíliou a Mexikom, pričom 

v Bruseli sa po prvýkrát konali zasadnutia na vysokej úrovni. Nadviazal sa nový dialóg 

o ľudských právach s Južnou Afrikou a s Kórejskou republikou sa začali konzultácie 

o ľudských právach;  

 

• šírenia najlepších postupov v rámci rôznych foriem dialógov o ľudských právach 

vrátane samitov, a to najmä ich lepším začlenením do celkového vzťahu s dotknutou 

treťou krajinou, ako aj zameraním pozornosti na opatrenia nadväzujúce na dialóg 

prostredníctvom osobitných akčných plánov, legislatívnych reforiem a projektov, ktoré 

EÚ môže podporiť prostredníctvom svojich nástrojov vrátane pomoci v oblasti 

spolupráce. Dialógy o ľudských právach v kontexte európskej susedskej politiky 

predstavovali v tejto súvislosti aj naďalej najlepší postup; 
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• venovania zvýšenej pozornosti stanoveniu programov dialógov o ľudských právach so 

zameraním na vnútroštátnu situáciu v oblasti ľudských práv, ako aj na jednotlivé 

prípady, pričom je zároveň potrebné v úzkej spolupráci s členskými štátmi EÚ reagovať 

na žiadosti partnerských krajín o diskusiu zameranú na vnútorné záležitosti EÚ v oblasti 

ľudských práv. Do programu týchto dialógov sa teraz ako jeho pravidelné body 

zahŕňajú viacstranné záležitosti v OSN a príslušných regionálnych organizáciách. 

 

Ako súčasť najlepších postupov sa vo všetkých oblastiach uskutočnili konzultácie so zástupcami 

občianskej spoločnosti, a to na ústredí, ako aj v dotknutej krajine, a debrífing po dialógoch. Okrem 

toho sa v roku 2012 uskutočnilo 12 seminárov venovaných občianskej spoločnosti, ktorých cieľom 

bolo prispieť k oficiálnym dialógom o ľudských právach. 

 

V roku 2012 sa uskutočnili formálne dialógy o ľudských právach alebo dialógy v rámci podvýborov 

s týmito partnermi: Africkou úniou, Argentínou, Arménskom, Azerbajdžanom, Bieloruskom, 

Brazíliou, Čile, Čínou, Gruzínskom, Indonéziou, Jordánskom, Kambodžou, Kirgizskou republikou, 

Kolumbiou, Laosom, Libanonom, Marokom, Mexikom, Moldavskou republikou, Pakistanom, 

Palestínskou samosprávou, Ukrajinou, Uzbekistanom a s Vietnamom. Konzultácie o ľudských 

právach sa uskutočnili s Japonskom, Ruskom, USA a s kandidátskymi krajinami (FYROM, 

Islandom, Čiernou Horou a Tureckom). 

 

V roku 2012 nebolo možné uskutočniť zasadnutia v rámci už nadviazaných dialógov o ľudských 

právach s Egyptom, Srí Lankou a Tuniskom. Zasadnutia s Alžírskom, Indiou, Izraelom, Laosom, 

Tadžikistanom a s Turkménskom sa presunuli na začiatok roku 2013. Dialóg o ľudských právach 

s Iránom sa od roku 2006 neuskutočňuje. 
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O viacstranných otázkach a prioritách v oblasti ľudských práv sa s rastúcim počtom partnerov viedli 

počas roka neformálne zasadnutia, predovšetkým prostredníctvom videokonferencií, ale aj v New 

Yorku a v Ženeve. 

 

Okrem toho sa na základe článku 8 Dohody z Cotonou uskutočnili dialógy medzi EÚ a takmer 

všetkými 79 africkými, karibskými a tichomorskými krajinami, ktoré sú zmluvnými stranami 

uvedenej dohody; súčasťou týchto dialógov boli pravidelné hodnotenia vývoja v oblasti 

dodržiavania ľudských práv, demokratických zásad, zásad právneho štátu a dobrej správy vecí 

verejných. Podľa článku 9 Dohody z Cotonou je dodržiavanie ľudských práv, demokratických 

zásad a právneho štátu základným prvkom tejto dohody a ako také podlieha doložke o urovnávaní 

sporov uvedenej v článku 96, na základe ktorej sa vo vzťahu k príslušnej krajine môžu vykonávať 

konzultácie a primerané opatrenia vrátane (v krajnom prípade) pozastavenia dohody. V roku 2012 

sa takéto primerané opatrenia vrátane odkazov na pôžičky EIB uplatňovali vo vzťahu k piatim 

krajinám: Zimbabwe, Fidži, Guinei, Guinei-Bissau a Madagaskaru. 

Okrem toho niekoľko členských štátov viedlo v roku 2012 dvojstranné dialógy s tretími krajinami. 

Tieto dvojstranné dialógy podporujú rámec EÚ pre dialógy o ľudských právach, pričom doň 

dopĺňajú prvky vlastných skúseností a odborných znalostí členských štátov, napríklad v súvislosti 

s úspešnými demokratickými zmenami. 

 

33. Efektívne využívanie nástrojov vonkajšej politiky EÚ a ich interakcia 

 

Doložka o ľudských právach sa počas roka 2012 nepoužila ako základ pre nové reštriktívne 

opatrenia voči žiadnej tretej krajine. Začala sa diskusia o vypracovaní kritérií pre uplatňovanie 

doložky o ľudských právach, pri ktorom sa zohľadnia výzvy Európskeho parlamentu a občianskej 

spoločnosti na ucelenejšie a jednotnejšie uplatňovanie tejto doložky so všetkými partnerskými 

krajinami. 
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VII PRÁCA V RÁMCI VIACSTRANNÝCH INŠTITÚCIÍ 

34. Rozvíjanie účinného multilateralizmu – 35. Účinné rozdelenie zaťaženia v kontexte OSN 

 

EÚ sa v plnej miere zasadzuje za silný a účinný multilaterálny systém ľudských práv, ktorým 

sa podporuje ďalší rozvoj a univerzálne uplatňovanie všeobecných noriem v oblasti ľudských práv. 

EÚ aktívne prezentuje svoje priority v oblasti ľudských práv Tretiemu výboru Valného 

zhromaždenia Organizácie Spojených národov a Rade pre ľudské práva a čoraz intenzívnejšie 

spolupracuje s krajinami zo všetkých regiónov na iniciatívach, ktorými sa skutočne prispieva 

k ochrane a podpore ľudských práv. V činnosti v bode 34. akčného plánu EÚ pre ľudské práva 

a demokraciu z roku 2012 sa EÚ zaviazala k tomu, že ešte viac zvýši účinnosť svojej účasti 

na uvedených fórach prostredníctvom postupu každoročného určovania priorít EÚ v OSN 

a systematického šírenia informácií o nich, ako aj prostredníctvom posilňovania existujúceho 

systému rozdelenia zaťaženia s členskými štátmi. 

 

67. zasadnutie Valného zhromaždenia OSN 

 

Tretí výbor (sociálne, humanitárne a kultúrne otázky) 67. zasadnutia Valného zhromaždenia 

formálne zasadal od 8. októbra do 28. novembra a jeho výsledky potvrdilo plenárne zasadnutie 

OSN v decembri 2012. 

 

Do konca zasadnutia výbor prijal 61 rezolúcií, 15 na základe hlasovania. 

EÚ sa podarilo dosiahnuť jej hlavné ciele vytýčené pre toto zasadnutie: Tretí výbor prijal všetkých 

päť iniciatív EÚ s významnými výsledkami. 
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Rezolúcia o moratóriu na trest smrti, ktorú predložila široká medziregionálna koalícia s doteraz 

najväčším počtom spolupredkladateľov, sa prijala s podporou väčšieho počtu hlasov, ako 

v predchádzajúcich rokoch, čím sa potvrdzuje trend smerujúci k zrušeniu trestu smrti. 

 

Rezolúcia o ľudských právach v Mjanmarsku/Barme sa v kontexte reforiem v tejto krajine prijala 

po prvýkrát od roku 2005 konsenzom, pričom nadviazala na spoluprácu EÚ s dotknutou krajinou. 

EÚ uvítala pokrok, ktorý sa dosiahol, zároveň však upozornila na výzvy v oblasti ľudských práv, 

ktoré v tejto krajine pretrvávajú, ako aj na zostávajúcich politických väzňov, násilie voči etnickej 

skupine Rohingya a jej diskrimináciu a na situáciu v etnických oblastiach. 

 

Spolu s Japonskom sa inicioval komplexný text o neustálom porušovaní ľudských práv v KĽDR, 

ktorý sa tiež prijal bez hlasovania, čo je prekvapivý, ale vítaný vývoj. 

 

EÚ opätovne predložila výboru otázku týkajúcu sa slobody náboženstva a viery, a výbor 

konsenzom prijal komplexný text, ktorého základom sú ľudské práva. Podarilo sa konsolidovať 

rezolúciu Organizácie islamskej spolupráce o boji proti neznášanlivosti, negatívnym stereotypom, 

stigmatizácii, diskriminácii a podnecovaniu k násiliu, a to aj napriek tomu, že v kontexte reakcií na 

internetový videofilm a karikatúry tesne pred začiatkom zasadnutia boli rokovania, ktoré viedli 

k prijateľnému zneniu, rozsiahle. 

 

EÚ a skupine krajín Latinskej Ameriky a Karibiku (GRULAC) sa podarilo dosiahnuť konsenzus, 

pokiaľ ide o rezolúciu o právach dieťaťa, ktorá sa zameriava na deti domorodého obyvateľstva, 

a ktorou sa tiež predĺžil mandát osobitnej zástupkyne generálneho tajomníka pre násilie voči deťom, 

pričom sa financovanie jej úradu začlenilo do bežného rozpočtu OSN. 
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EÚ dôrazne podporila aj rezolúcie o Iráne a Sýrii, ktoré sa prijali hlasovaním, i keď v danom roku 

nedošlo k žiadnemu rozhodnutiu nezaoberať sa určitými otázkami. Kanadská rezolúcia o Iráne, 

ktorú EÚ podporila, sa prijala hlasovaním, v ktorom získala podporu vyše 80 hlasov, čím 

sa preukazuje pokračujúca podpora tejto iniciatívy. Rezolúcia o ľudských právach v Sýrii, ktorú 

predložila široká medziregionálna skupina pod vedením arabských krajín, sa prijala s najväčšou 

podporou, akú doteraz rezolúcia o konkrétnej krajine prijatá hlasovaním v Treťom výbore získala. 

 

Výbor dosiahol pokrok v súvislosti s ďalšími prioritami EÚ, napríklad pokiaľ ide o rodovú rovnosť 

a pokrok žien, prijatím rezolúcie o odstránení všetkých foriem násilia páchaného na ženách1 

a vôbec prvej rezolúcie Valného zhromaždenia OSN odsudzujúcej a zameranej na ukončenie 

zmrzačovania ženských pohlavných orgánov, a to bez hlasovania. 

 

EÚ prejavila jednotu a v hlasovaniach o rezolúciách (13 z 15) dosiahla drvivú väčšiny hlasov a pred 

zasadnutím výboru spolupracovala s tretími krajinami na zlepšení znení, napríklad znenia rezolúcie 

o rasizme. Výsledky, ktoré EÚ dosiahla počas 67. zasadnutia Tretieho výboru VZ OSN, sú 

prejavom značného tímového úsilia, pričom sa takmer všetky členské štáty podieľali na rozdelení 

zaťaženia a mnohé z nich (12) predložili národné iniciatívy2. EÚ zjednotila svoje úsilie aj na účely 

zvyšovania informovanosti a lobovania. 

 

EÚ naďalej vynakladala úsilie na podporu záležitostí, ktoré sa týkajú LGBT osôb, prostredníctvom 

organizovania medziregionálneho sprievodného podujatia na vysokej úrovni o význame vedúceho 

postavenia v boji proti homofóbii, ktorého sa zúčastnil generálny tajomník OSN. 

 

                                                 
1 Podporilo ju viac ako 100 spolupredkladateľov zo všetkých regiónov. 
2 Zintenzívňovanie úsilia na odstránenie všetkých foriem násilia páchaného na ženách (NL + FR), Mučenie a iné 

kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie (DK), Výbor proti mučeniu (DK), 
Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie (SI + BE), Ľudské práva v rámci 
správy v oblasti súdnictva (AT), Mimosúdne popravy, popravy bez riadneho konania a svojvoľné popravy (SE), 
Medzinárodný dohovor o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím (ARG, FR a MO), 
Posilňovanie programu OSN zameraného na predchádzanie trestnej činnosti a na trestné súdnictvo (IT), Vrátenie 
alebo reštitúcia kultúrnych hodnôt krajinám pôvodu (EL), Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím 
a jeho opčný protokol (SE, MX a NZ), Výbor pre práva dieťaťa (SI a Kostarika), Úrad vysokého komisára 
Organizácie Spojených národov pre utečencov (severské krajiny). 
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Rada Organizácie Spojených národov pre ľudské práva 

EÚ bola v roku 2012 opätovne veľmi aktívna na troch riadnych zasadnutiach Rady pre ľudské 

práva, ako aj na jej mimoriadnom zasadnutí o situácii v Sýrii. Situácia v tejto krajine bola naďalej 

počas roka prioritou programu Rady pre ľudské práva, ktorá na každom zasadnutí prijala rezolúcie 

o Sýrii, z ktorých dve predložila EÚ. Mandát vyšetrovacej komisie pre Sýriu sa predĺžil 

do marca 2013. 

EÚ na marcovom zasadnutí Rady pre ľudské práva predložila rezolúciu o Mjanmarsku/Barme 

a rezolúciu o Kórejskej ľudovodemokratickej republike (s Japonskom), ktorými sa predlžujú 

mandáty oboch osobitných spravodajcov, ako aj iniciatívy o slobode náboženstva a viery 

a o právach dieťaťa (so skupinou GRULAC), z ktorých sa všetky prijali konsenzom. EÚ okrem 

toho podporila rezolúciu, ktorou sa predlžuje mandát osobitného spravodajcu pre Irán. 

 

EÚ v júni úspešne navrhla vytvorenie nového mandátu pre Bielorusko, pričom tento návrh získal 

medziregionálnu podporu, a osobitný spravodajca pre Bielorusko bol vymenovaný v septembri. 

Rada vymenovala s podporou EÚ aj osobitného spravodajcu pre Eritreu a obnovila mandáty 

nezávislých expertov pre Haiti Pobrežie Slonoviny a Somálsko. 

 

Medzi ďalšie krajiny, ktorých situáciou sa Rada pre ľudské práva zaoberala, patrilo Tunisko 

(na pozitívny rozvoj sa poukázalo vo vyhlásení EÚ k bodu 10 o technickej spolupráci). Pokiaľ ide 

o Bahrajn, väčšina členských štátov EÚ podporila spoločné medziregionálne vyhlásenie (bod 4) 

pod vedením Švajčiarska, v ktorom sa vyjadrujú obavy týkajúce sa situácie v oblasti ľudských práv 

a v ktorom sa naliehavo vyzýva na vykonávanie odporúčaní nezávislej vyšetrovacej komisie pre 

Bahrajn, ako aj na spoluprácu s Úradom vysokého komisára OSN pre ľudské práva. Ukázalo sa, že 

vyslanie vyšetrovacej misie v súvislosti s izraelskými osadami je zložitou otázkou, pokiaľ ide 

o jednotnosť EÚ. 
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Pozoruhodným znakom zasadnutí Rady pre ľudské práva v roku 2012 bola diverzifikácia 

iniciátorov iniciatív pre jednotlivé krajiny, a to aj zo strany Africkej skupiny alebo skupiny 

afrických krajín, a od septembra vedúce postavenie skupiny pod vedením arabských krajín 

v súvislosti s iniciatívou o Sýrii. 

 

EÚ podporila aj dôležitú tematickú prácu Rady pre ľudské práva. Aktívne podporovala odbornú 

komisiu vytvorenú na zvyšovanie povedomia o násilí a diskriminácii na základe sexuálnej 

orientácie alebo rodovej identity, ktorá bola úspešná aj napriek spoločného odchodu predstaviteľov 

krajín Organizácie islamskej spolupráce. EÚ konštruktívne spolupracovala aj na rezolúciách o násilí 

páchanom na ženách a o ich diskriminácii. Naďalej obhajovala účasť MVO na zasadnutiach OSN 

a protestovala proti represáliám namiereným voči obhajcom ľudských práv vrátane tých, ktorí 

spolupracujú s mechanizmami OSN pre ľudské práva. 

 

Okrem toho viaceré členské štáty, jednotlivo alebo v spolupráci s tretími krajinami, úspešne 

podporili tematické iniciatívy (napríklad iniciatívy týkajúce sa: ľudských práv, demokracie 

a právneho štátu, obchodovania s ľuďmi, svojvoľného zadržiavania, práva na vzdelanie, slobody 

prejavu a internetu, osôb vysídlených v rámci krajiny a práva na výhradu vo svedomí). 

EÚ tiež zameriavala pozornosť Rady pre ľudské práva na iniciatívy, ktorými sa skutočne prispieva 

k ochrane a podpore ľudských práv. Spolupracovala preto s tretími krajinami na potenciálne 

problematických iniciatívach (napríklad na kubánskej rezolúcii o práve na mier) a obhajovala 

všeobecnú platnosť a uplatňovanie ľudských práv v súvislosti s rezolúciami o tradičných 

hodnotách, a to aj napriek tomu, že výsledky hlasovaní boli odrádzajúce. 

EÚ tiež rozšírila svoje činnosti v oblasti verejnej diplomacie a spoluorganizovala viacej zasadnutí, 

napríklad sprievodné podujatie s vysokou návštevnosťou o obhajkyniach ľudských práv, ktoré 

zorganizovala spolu s Brazíliou. 
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EÚ si bola počas týchto troch zasadnutí schopná zachovať jednotnosť s výnimkou hlasovaní 

v o izraelských osadách a o zmenách rezolúcie o Líbyi, ktoré navrhlo Rusko. Zo všetkých síl 

sa však snažila, či už spoločne alebo dvojstranne, nabádať Izrael, aby po prerušení vzťahov 

v nadväznosti na vytvorenie vyšetrovacej misie v súvislosti s izraelskými osadami na marcovom 

zasadnutí opätovne začal spolupracovať s Radou pre ľudské práva a s Úradom vysokého komisára 

OSN pre ľudské práva. EÚ sa vyslovila aj za univerzálnosť všeobecného pravidelného preskúmania 

a nabádala Izrael, aby s týmto mechanizmom spolupracoval. 

 

Hoci je v rozpočte EÚ vyčlenený každoročný príspevok do rozpočtu Úradu vysokého komisára 

OSN pre ľudské práva na podporu cielených činností úradu, podpora v roku 2012 je súčasťou 

výnimočného príspevku ad hoc do rozpočtu úradu vo výške 10 miliónov EUR. Táto podpora ad hoc 

umožnila úradu čeliť nepredvídanému zvýšeniu množstva práce v severnej Afrike a Ázii a zmierniť 

zníženie finančného príspevku členov OSN v kľúčovej chvíli. 

36. Posilnené regionálne mechanizmy pre ľudské práva 

 

EÚ v roku 2012 rozvíjala svoju činnosť na podporu regionálnych mechanizmov pre ľudské práva. 

 

Dialóg o ľudských právach s Africkou úniou sa oživil vďaka zasadnutiu na vysokej úrovni 

v novembri, pričom za AÚ ho viedol nový komisár AÚ pre politické záležitosti pán Abdullahi 

a za EÚ osobitný zástupca EÚ pre ľudské práva pán Stavros Lambrinidis. Dosiahla sa dohoda 

o výsledkoch, ktoré sa majú dosiahnuť na účely posilnenia spolupráce zameranej na zrušenie trestu 

smrti, na vykonávanie rezolúcie BR OSN č. 1325 (o ženách, mieri a bezpečnosti) a na výmenu 

modulov odbornej prípravy, ktorá sa týka rodovej rovnosti, detí a ľudských práv, pre mierové misie. 

 

Spolupráca v oblasti ľudských práv s Ligou arabských štátov (LAS) sa začala na základe 

Káhirského vyhlásenia EÚ – LAS z 13. novembra 2012. Spoločný pracovný program prijatý na tom 

istom zasadnutí zahŕňa spoluprácu v oblasti ľudských práv so zameraním na dialóg o výmene 

know-how o uplatňovaní medzinárodných noriem v oblasti ľudských práv, na rozvoj mechanizmov 

LAS pre ľudské práva a na začleňovanie hľadiska ľudských práv do činností LAS. 
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EÚ vo svojich dvojstranných dialógoch s krajinami Latinskej Ameriky opätovne zdôraznila význam 

nezávislých regionálnych mechanizmov a potrebu zabezpečenia acquis a integrity 

medziamerického systému ľudských práv. 

 

Pokračovalo s v dialógu s Organizáciou islamskej spolupráce v súvislosti s vykonávaním rezolúcie 

Rady pre ľudské práva č. 16/18 a ďalších konsenzuálnych rezolúcií o boji proti náboženskej 

neznášanlivosti a o slobode náboženstva alebo viery. 

 

Prostredníctvom projektu financovaného z nástroja EIDHR sa rozvinula konkrétna spolupráca 

s Fórom tichomorských ostrovov na ratifikácii medzinárodných nástrojov v oblasti ľudských práv. 

 

EÚ nabádala Združenie národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN), aby prijalo chartu ľudských práv, 

pričom toto prijatie pozorne sledovala, a vyzvala na dodržiavanie medzinárodných noriem v oblasti 

ľudských práv. 

 

Napokon, výraznou mierou sa podporovalo uplatňovanie všeobecných noriem v oblasti ľudských 

práv zo strany regionálnych mechanizmov, pričom sa na túto tému uskutočnila v decembri v Bruseli 

užitočná výmena názorov v rámci 14. fóra EÚ a MVO venovaného úlohe regionálnych 

mechanizmov a ich spolupráci s občianskou spoločnosťou. Túto príležitosť využilo mnoho 

regionálnych mechanizmov, ktoré boli zastúpené. Na uvedenom fóre, ktoré otvoril OZEÚ 

Lambrinidis, prezentovali svoje príspevky vysoká komisárka OSN pre ľudské práva pani Navi 

Pillayová, komisár Rady Európy pre ľudské práva pán Niels Muiznieks, predsedníčka Africkej 

komisie pre ľudské práva a práva národov pani Dupe Atokiová, predsedníčka podvýboru 

Európskeho parlament pre ľudské práva pani Barbara Lochbihlerová, podpredseda Medzinárodnej 

federácie pre ľudské práva pán Arnold Tsunga, ako aj mnohí zástupcovia občianskej spoločnosti 

a regionálnych mechanizmov, akými sú napríklad Organizácia amerických štátov (OAS), OBSE, 

ASEAN, Liga arabských štátov a Organizácia islamskej spolupráce. 
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Rada Európy 
 

V roku 2012 sa ďalej prehĺbila spolupráca medzi EÚ a Radou Európy. Po memorande 

o porozumení z roku 2007 obe organizácie udržiavali pravidelné kontakty na politickej, ako aj 

pracovnej úrovni, pričom spolupráca v oblasti ľudských práv, právneho štátu a demokratizácie bola 

jadrom ich vzťahov. 

 

Na základe Lisabonskej zmluvy bola EÚ poverená pristúpiť k Európskemu dohovoru o ľudských 

právach (EDĽP), aby sa posilnila ochrana základných práv v rámci EÚ. Návrh dohody na úrovni 

expertov uzavretý v roku 2011 bol predmetom ďalších diskusií v EÚ v rámci pracovnej skupiny pre 

základné práva, keďže v niektorých aspektoch tohto pristúpenia je potrebné zohľadniť osobitosti 

inštitucionálnej štruktúry EÚ. V júni 2012 sa rokovania obnovili na základe zmien a doplnení, ktoré 

navrhla EÚ. 

Predseda Komisie, vysoká predstaviteľka/podpredsedníčka Komisie, ako aj komisári sa pravidelne 

stretávali s vysokými úradníkmi Rady Európy vrátane generálneho tajomníka a komisára pre ľudské 

práva. EÚ osobitne ocenila prácu odborných orgánov Rady Európy pri monitorovaní a poradenstve, 

ktoré poskytujú členským štátom Rady Európy, pokiaľ ide o normy v oblasti ľudských práv. 

Ako každý rok, aj v roku 2012 viedla EÚ s Radou Európy každoročné konzultácie o svojom balíku 

týkajúcom sa rozširovania. Okrem toho viedla konzultácie s Radou Európy a jej monitorovacími 

orgánmi aj v novembri 2012 počas vypracúvania výročných správ o pokroku v oblasti európskej 

susedskej politiky. EÚ naďalej udržiavala dobrú spoluprácu s komisárom Rady Európy pre ľudské 

práva, pričom sa nadviazali priame a pravidelné kontakty s novo vymenovaným OZEÚ pre ľudské 

práva. 
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EÚ financuje spoločné programy a činnosti, vďaka čomu je i naďalej hlavným prispievateľom 

na činnosti Rady Európy. EÚ a Rada Európy vykonali veľký počet spoločných programov 

v oblastiach právneho štátu, demokracie a ľudských práv, ktoré v roku 2012 dosiahli sumu 

101 miliónov EUR (spolufinancovanú priemerným podielom 89 % zo strany EÚ). V nadväznosti 

na sľubné výsledky Východného partnerstva Rady Európy začala EÚ program EÚ a Rady Európy 

pre posilňovanie demokratických reforiem v južnom Stredozemí (4,8 milióna EUR počas 

30 mesiacov), ktorým sa podporuje dosahovanie pokroku v oblasti ľudských práv, právneho štátu 

a demokratizácie v krajinách južného Stredozemia, a to v duchu prepracovanej európskej susedskej 

politiky. Podobný posilnený prístup založený na spolupráci sa uplatňoval v súvislosti s krajinami 

Strednej Ázie s cieľom podporovať pokrok na ceste k pluralitnej demokracii a dobrej správy vecí 

verejných. V rámci iniciatívy EÚ na podporu právneho štátu v Strednej Ázii sa pripravuje 

nadviazanie na spoločný regionálny program Benátskej komisie s cieľom vytvárať právne predpisy 

a postupy v oblasti súdnictva. V strategickom preskúmaní EÚ týkajúcom sa Strednej Ázie 

sa osobitne uvádza, že susedskou politikou Rady Európy sa poskytuje dôležitá podpora bezpečnosti 

a stability v tomto regióne. 

 

OBSE 

 

EÚ bola v roku 2012 aj naďalej dôležitým prispievateľom k práci OBSE a jej významným 

podporovateľom. EÚ naďalej s takmer polovicou členov OBSE, ktorých počet v roku 2012 vzrástol, 

keďže sa Mongolsko stalo 57. účastníckym štátom, podporovala úsilie OBSE o zvýšenie 

bezpečnosti v rámci všetkých troch rozmerov jej práce: 

• politicko-vojenského, 

• hospodárskeho a environmentálneho 

• a ľudského. 
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Pokiaľ ide o ľudský rozmer, rok 2012 počas írskeho predsedníctva priniesol rôznorodé výsledky. 

Už druhý rok po sebe, a napriek veľkému úsiliu zo strany predsedníctva a EÚ ministerská rada 

v Dubline nemohla v decembri 2012 dosiahnuť konsenzus, pokiaľ ide o prijatie ministerských 

rozhodnutí o otázkach ľudského rozmeru, najmä z dôvodu nesúhlasu niektorých účastníckych 

štátov s potvrdením existujúcich záväzkov alebo posilňovaním práce OBSE v oblasti slobody médií 

a slobody združovania a zhromažďovania. Aj napriek tomu, že sa nedosiahol dostatočný pokrok, 

bude EÚ naďalej v rámci fór OBSE presadzovať slobodu prejavu a slobodu médií, a to online aj 

off-line, a bude sa zasadzovať o to, aby sa dosiahla väčšia bezpečnosť pre žurnalistov a posilnila 

sloboda združovania a zhromažďovania. 

 

Z dôvodu rozdielnych názorov účastníckych štátov nebolo možné ukončiť preskúmanie podujatí 

týkajúcich sa ľudského rozmeru, ktoré začalo švajčiarske predsedníctvo Výboru pre ľudský rozmer 

a v ktorom pokračovalo predsedníctvo OBSE intenzívne podporované zo strany EÚ s cieľom 

zlepšiť plánovanie týchto podujatí, ako aj opatrenia, ktoré na ne nadväzujú. EÚ sa však napriek 

tomu domnieva, že súčasný spôsob skúmania plnenia záväzkov OBSE je uspokojivý za 

predpokladu, že existuje politická vôľa: forma nepredstavuje skutočný problém. 

 

EÚ aj naďalej využívala zasadnutia Stálej rady OBSE, ktoré sa konali každý týždeň, ako aj 

každomesačné zasadnutia výboru OBSE pre ľudský rozmer na preskúmanie záväzkov 

57 účastníckych štátov OBSE v oblasti ľudských práv a na podnecovanie otvorených a úprimných 

diskusií o ich vykonávaní. V takýchto fórach sa z dôrazom poukazovalo na mnohé obavy, ktoré má 

EÚ v súvislosti s ľudskými právami a základnými slobodami, okrem iného v súvislosti 

s bezpečnosťou žurnalistov, právami LGBTI osôb alebo občianskou spoločnosťou všeobecne. 
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EÚ sa zúčastnila aj na seminári OBSE zahrňujúcom ľudský rozmer, ktorý sa konal v máji na tému 

„Rámec právneho štátu pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi“ (Varšava 14. – 16. mája) a na troch 

doplnkových zasadnutiach zahrňujúcich ľudský rozmer o boji proti rasizmu, neznášanlivosti 

a diskriminácii v spoločnosti prostredníctvom športu (Viedeň 19. – 20. apríla), o voľbách (Viedeň 

12. júla) a o slobode zhromažďovania a združovania (Viedeň 8. – 9. novembra), ako aj 

na konferencii predsedníctva o slobode internetu (Dublin, 18. – 19. júna).,Okrem toho delegácia EÚ 

vo Viedni a Agentúra EÚ pre základné práva zorganizovali sympózium o zlepšení situácie Rómov 

a Sintov v EÚ. To EÚ umožnilo podporovať a formovať témy, ktoré sú v rámci OBSE jej 

prioritami, ako napríklad sloboda médií vrátane internetu, sloboda zhromažďovania a združovania, 

ako aj všetky formy tolerancie a nediskriminácie. 

 

EÚ v máji 2012 prispela k dosiahnutiu dohody o úlohe OBSE pri uľahčovaní srbských volieb 

v Kosove. 

 

Každoročné zasadnutie o realizácii záväzkov týkajúcich sa ľudského rozmeru sa uskutočnilo 

v období medzi 24. septembrom a 6. októbrom vo Varšave. Osobitný zástupca EÚ pre ľudské práva 

Stavros Lambrinidis prezentoval na otváracom zasadnutí vyhlásenie EÚ a viedol konzultácie 

so svojimi partnermi a s organizáciami občianskej spoločnosti, ktorých účasť na zasadnutí 

o realizácii záväzkov týkajúcich sa ľudského rozmeru robí toto fórum jedinečným. EÚ sa aktívne 

zúčastňovala na pracovných zasadnutiach, ktoré účastníckym štátom a občianskej spoločnosti 

umožnili preskúmať svoje záväzky týkajúce sa ľudského rozmeru, a navrhnúť odporúčania. ESVČ 

pri tejto príležitosti tiež spoločne s niekoľkými členskými štátmi podporila sprievodné podujatie 

o boji proti trestným činom páchaným z nenávisti na LGBTI osobách. 

 

EÚ pokračovala vo svojej úzkej spolupráci so štruktúrami OBSE prostredníctvom delegácií EÚ 

vo Viedni a prostredníctvom špecializovaných výmen na úrovni ústredí, a to najmä pokiaľ ide 

o otázky týkajúce sa monitorovania volieb s Úradom pre demokratické inštitúcie a ľudské práva, 

so sekretariátom OBSE, ako aj so zástupcom pre slobodu médií. 
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PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO PARLAMENTU K VÝROČNEJ SPRÁVE EÚ O ĽUDSKÝCH PRÁVACH 
A DEMOKRACII VO SVETE V ROKU 2012 
 

Európsky parlament (EP) je naďalej odhodlaný podporovať rozvíjanie ľudských práv 

a demokratických zásad. Počas roku 2012 sa o prípadoch porušovania ľudských práv diskutovalo na 

plenárnych zasadnutiach a boli predmetom rôznych parlamentných uznesení. Ľudské práva sú tiež 

neoddeliteľnou súčasťou práce predsedu Európskeho parlamentu, ktorý upozorňoval na relevantné 

otázky vo verejných vyhláseniach a na svojich stretnutiach na vysokej úrovni počas roku. Na úrovni 

výborov Európskeho parlamentu sa otázkami súvisiacimi s ľudskými právami vo svete zaoberá 

konkrétne podvýbor pre ľudské práva (DROI) v rámci Výboru pre zahraničné veci. Podvýbor 

udržiava úzke pracovné vzťahy s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť, ostatnými inštitúciami 

EÚ a MVO pôsobiacimi v oblasti ľudských práv. Podvýbor pre ľudské práva uskutočnil v roku 

2012 svoje prvé formálne výmeny názorov s novým osobitným zástupcom EÚ pre ľudské práva, 

z ktorých budú vychádzať pravidelné konzultácie o politike EÚ v oblasti ľudských práv. 
Prostredníctvom brífingov a debrífingov za zatvorenými dverami sleduje podvýbor pre ľudské 

práva aj dialógy a konzultácie zamerané na ľudské práva, ktoré vedie ESVČ s tretími krajinami. 

V dôsledku svojich zvýšených právomocí mohol podvýbor pre ľudské práva v roku 2012 

vypracovať viac parlamentných správ vrátane výročnej správy o ľudských právach, ako aj správy 

o iných dôležitých otázkach, ako sú stratégia EÚ v oblasti ľudských práv a vplyv hospodárskej 

krízy na ľudské práva. V priebehu roka podvýbor pre ľudské práva na svojich zasadnutiach, ktoré sa 

často usporadúvali spoločne alebo v spolupráci s inými príslušnými výbormi alebo 

medziparlamentnými delegáciami, privítal niekoľko osobitných spravodajcov OSN pre ľudské 

práva a významných obhajcov ľudských práv. 
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Európsky parlament sa snaží aj o uplatňovanie hľadiska ľudských práv vo svojej práci v súlade 

so zmluvami, v ktorých sa všeobecné ľudské práva a demokracia označujú za základné hodnoty 

Únie a základné zásady a ciele vonkajšej činnosti Únie. Táto prioritná úloha má mnoho dimenzií. 

O otázkach ľudských práv sa rokuje v rámci Výboru pre zahraničné veci (AFET), keď sa zaoberá 

parlamentnými správami alebo rôznymi typmi medzinárodných dohôd, medzi ktoré patria aj 

doložky o ľudských právach. Obchodnými dohodami vrátane doložiek o ľudských právach sa 

zaoberá Výbor pre medzinárodný obchod (INTA). Výbor pre rozvoj (DEVE) a Výbor pre práva 

žien a rodovú rovnosť (FEMM) sa tiež v rámci svojich právomocí pravidelne zaoberajú tými 

aspektmi vonkajších vzťahov EÚ, ktoré sa týkajú ľudských práv. Predsedovia výborov AFET 

a DEVE spoločne predsedajú skupine pre podporu demokracie a koordináciu volieb (DEG), ktorá 

rozšírila svoj mandát aj mimo pozorovania volieb a sleduje aj situáciu po voľbách a činnosti na 

podporu demokracie všeobecne. Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 

(LIBE) je kľúčovým aktérom v oblasti základných práv v rámci Európskej únie a je zodpovedný za 

významné vonkajšie aspekty vnútorných politík EÚ, napríklad politík týkajúcich sa migrácie 

a azylu. Výbor pre ústavné veci (AFCO) a Výbor pre právne veci (JURI) sa venuje ústavným 

a právnym otázkam vrátane pristúpenia EÚ k Európskemu dohovoru o ľudských právach, ktorý 

bude mať tiež dosah na vonkajšie vzťahy EÚ. Aj samotné medziparlamentné delegácie Európskeho 

parlamentu pravidelne diskutujú o otázkach ľudských práv so svojimi partnermi. 

 

Spomedzi rôznych politických otázok, na ktoré sa Európsky parlament zameral v roku 2012, je 

možné konkrétne vymedziť tieto kľúčové otázky:  
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Politika EÚ v oblasti ľudských práv 
 

Európsky parlament uznal a uvítal skutočnosť, že rok 2012 bol v dôsledku prijatia strategického 

rámca a akčného plánu pre ľudské práva a demokraciu z hľadiska politiky EÚ v oblasti ľudských 

práv prelomový. Preskúmanie sa vykonalo na základe spoločného oznámenia Európskej komisie 

a vysokej predstaviteľky z decembra 2011 s názvom „Ľudské práva v centre vonkajšej činnosti EÚ 

– smerom k účinnejšiemu prístupu“. Európsky parlament oznámenie uvítal a rozhodol sa predložiť 

svoju pozíciu k preskúmaniu v tzv. iniciatívnej správe. 

 

Parlament podporil myšlienku úplného preskúmania politík EÚ v oblasti ľudských práv, ako aj 

trojpilierový prístup Rady: skoncipovať strategický dokument, vypracovať akčný plán a vymenovať 

osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva. Európsky parlament už dlho vyzýval na efektívnejšie, 

viditeľnejšie a zosúladenejšie kroky v politike EÚ v oblasti ľudských práv a v predchádzajúcich 

výročných správach vyzýval na vymenovanie osobitného zástupcu EÚ (OZEÚ) pre ľudské práva. 

 

Osobitný zástupca EÚ pre ľudské práva 
 

Výročná správa Parlamentu o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2010, ktorá bola 

prijatá v apríli 2012, sa už zaoberala viacerými aspektmi preskúmania a zopakovala sa v nej výzva 

na vymenovanie OZEÚ. V nadväznosti na prijatie balíka pre ľudské práva Radou EÚ pre 

zahraničné veci v júni sa vo výročnej správe Parlamentu o ľudských právach a demokracii vo svete 

v roku 2011 prijatej v decembri 2012 zdôraznilo, že je potrebné udržať dynamiku efektívnym 

vykonávaním a ambicióznou činnosťou, a to aj prostredníctvom odporúčania vymenovať OZEÚ pre 

Tibet, posúdiť vykonávanie nového balíka pre ľudské práva v polovici trvania, najmä akčného 

plánu, viesť rozsiahle konzultácie s Parlamentom a pravidelne ho informovať, ako aj zapojiť 

do vykonávania tohto balíka občiansku spoločnosť.  
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Európsky parlament s cieľom prezentovať svoje názory na túto otázku prijal 13. júna 2012 

odporúčanie Rade týkajúce sa OZEÚ, v ktorom presadzuje silný, nezávislý a flexibilný mandát 

a zdôrazňuje, že mandát by mal byť plne v súlade so zásadami univerzálnosti a nedeliteľnosti 

ľudských práv a základných slobôd. 

 

Hoci pozícia Parlamentu bola z veľkej časti v súlade s návrhmi Rady, Európsky parlament 

odporúčal pre mandát aj niekoľko rozdielnych prvkov v porovnaní s pôvodným návrhom mandátu, 

ktorý navrhla Rada. Niektoré z nich sa odrážajú v konečnom mandáte, ktorý prijala Rada pre 

zahraničné veci. Konkrétne, Európsky parlament navrhol dvojročný mandát a žiadal primerané 

finančné a ľudské zdroje, ktoré majú zaručiť účinnosť práce OZEÚ. V odporúčaní sa tiež 

zohľadnila snaha Európskeho parlamentu o posilnenie zodpovednosti v politikách EÚ v tejto 

oblasti. Európsky parlament tiež zdôraznil, že chce v procese vymenovania a v dohľade nad 

mandátom počas celého funkčného obdobia zohrávať primeranú úlohu, a vyzval OZEÚ na výmenu 

názorov po vymenovaní. Táto sa uskutočnila v prvý deň, keď sa OZEÚ ujal funkcie 3. septembra 

2012, čo mu poskytlo možnosť verejne predostrieť svoju víziu a priority svojho funkčného obdobia. 

V znení odporúčania sa tiež trvalo na tom, že OZEÚ pre ľudské práva by mal príslušnému výboru 

Európskeho parlamentu pravidelne podávať správy o situácii v oblasti ľudských práv vo svete 

a o aktuálnom stave vykonávania mandátu. 
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Preskúmanie stratégie EÚ v oblasti ľudských práv 
 

V úsilí ponúknuť svoj vlastný príspevok k procesu preskúmania prijal Európsky parlament 

v roku 2012 tzv. iniciatívnu správu o tejto otázke. Európsky parlament presadzoval dôkladné 

a systematické preskúmanie s cieľom dopracovať sa ku komplexnej stratégii politík EÚ v oblasti 

ľudských práv, ako vyplýva už z výberu názvu.  

 

Európsky parlament počas celého procesu preskúmania zdôrazňoval spoločnú a nedeliteľnú 

zodpovednosť všetkých inštitúcií EÚ a členských štátov za ochranu a podporu ľudských práv 

na celom svete a zdôraznil, že chce úzko spolupracovať na zmene rámca politiky a dohľade nad 

jeho vykonávaním. Na základe toho sa zasadzoval o spoločné medziinštitucionálne vyhlásenie 

o ľudských právach, v ktorom by sa všetky inštitúcie zaviazali k spoločným zásadám financovania 

a cieľom. To sa, žiaľ, nedosiahlo. 

 

Vytvorila sa neformálna kontaktná skupina, ktorá mala diskutovať o prebiehajúcej práci 

na preskúmaní a vypracúvaní strategického rámca a akčného plánu. Ukázalo sa, že táto kontaktná 

skupina je užitočným fórom, ktorá vo svojej práci pokračovala aj po prijatí „balíka o ľudských 

právach“ v júni, pričom bola poverená nadviazaním na akčný plán, ako sa uvádza v správe 

Európskeho parlamentu. 

 

Parlament kládol osobitný dôraz na potrebu lepšieho zosúladenia a jednotnosti všetkých politík 

v rámci vonkajšej činnosti EÚ a s inými politikami. Európsky parlament vyzval EÚ, aby sa od slov 

posunula k činom a rýchlo a transparentne splnila prijaté záväzky, a zdôraznil, že strategický rámec 

a akčný plán predstavujú základ, a nie strop politiky EÚ v oblasti ľudských práv. Tiež vyzval 

Komisiu a ESVČ, aby dodržali svoj sľub a počas celého procesu rozvojovej spolupráce uplatňovali 

„prístup založený na ľudských právach“. 
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Správa Európskeho parlamentu sa zaoberala aj otázkou medzinárodných dohôd a doložiek 

o ľudských právach a vyzvala, aby sa pred začiatkom rokovaní o akýchkoľvek dvojstranných alebo 

viacstranných dohodách s tretími krajinami vykonalo posúdenie vplyvu na ľudské práva. Európsky 

parlament vyzval aj na lepšie referenčné porovnávanie a posudzovanie politiky EÚ v oblasti 

ľudských práv. 

 

V nadväznosti na záväzky prijaté podľa nového strategického rámca a akčného plánu Parlament 

naliehavo vyzval Komisiu, aby navrhla právne predpisy, ktorými sa bude od podnikov EÚ 

vyžadovať zábezpeka toho, aby svojimi nákupmi nepodporovali tých, ktorí vyvolávajú konflikty 

a dopúšťajú sa závažných porušení ľudských práv, a to vykonávaním kontrol a auditov ich 

dodávateľských reťazcov nerastných surovín. Parlament tiež vyzval Komisiu, aby vytvorila 

a zverejnila zoznam podnikov z EÚ, ktoré sa priamo podieľali na porušovaní ľudských práv vo 

svojich jednaniach s autoritatívnymi režimami.  

 

Plne si vedomý svojej zodpovednosti a potenciálu, Parlament žiadal, aby bol náležite zapojený do 

fázy vykonávania akčného plánu, a požadoval systematickejšie nadviazanie a užšiu spoluprácu 

s inštitúciami EÚ, ako aj s národnými parlamentmi členských štátov.  

 

Zdôraznil, že je potrebné zdokonaliť model plenárnych rozpráv o prípadoch porušenia ľudských 

práv, demokracie a právneho štátu, aby sa umožnili častejšie rozpravy so širšou účasťou poslancov, 

konzultácie s občianskou spoločnosťou vo fáze tvorby predpisov a vyššia miera vnímavosti 

v súvislosti s prípadmi porušovania ľudských práv a inými nepredvídanými udalosťami v miestnych 

podmienkach. Okrem toho podčiarkol potrebu zlepšiť nadviazanie na svoje rozpravy a uznesenia 

týkajúce sa otázok ľudských práv. Uznal, že musí ľudské práva lepšie začleňovať do svojich 

vlastných činností, čo zahŕňa aj systematický prístup zo strany stálych delegácií EP. V správe 

sa tiež zdôraznilo, že je potrebné lepšie využívať potenciál siete nositeľov Sacharovovej ceny, 

a odporučilo sa usporiadanie každoročného podujatia týkajúceho sa obhajcov ľudských práv.  
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V správe o súdržnosti politík v záujme rozvoja, ktorú vypracoval Výbor pre rozvoj a ktorá sa prijala 

v októbri 2012, sa tiež uvádza niekoľko dôležitých odporúčaní, pokiaľ ide o politiku EÚ v oblasti 

ľudských práv, najmä jej prepojenia s rozvojovými politikami EÚ. V správe sa uvádza, že 

vo všetkých diskusiách o súdržnosti politík v záujme rozvoja sa musí zohľadňovať vzájomná 

závislosť rozvoja, demokracie, ľudských práv, dobrej správy vecí verejných a bezpečnosti. 

Parlament upriamuje pozornosť na skutočnosť, že celkový rámec dobrej správy vecí verejných 

a dodržiavania ľudských práv v záujme rozvoja má úlohu katalyzátora v partnerských krajinách, 

pričom zároveň varuje, že relevantnosť záväzkov EÚ voči demokracii a ľudským právam 

a politikám podmienenosti „možno zaručiť len tak, že žiadna oblasť politiky alebo žiadna interakcia 

s partnerskými krajinami nebudú pôsobiť proti iniciatívam podniknutým na posilnenie ľudských 

práv, ľudskej bezpečnosti a demokracie v partnerských krajinách“. Parlament tiež zdôrazňuje 

význam presadzovania ľudských práv žien v občianskej, politickej, sociálnej, hospodárskej 

a kultúrnej sfére, ako aj vo vnútroštátnych právnych predpisoch. Pokiaľ ide o konkrétnejšie oblasti 

politiky, Parlament podporuje prístup migračnej politiky EÚ, ktorý sa zameriava na prisťahovalcov 

a opiera sa o ľudské práva, a žiada začlenenie záväzkov v oblasti ľudských práv do všetkých dohôd 

o partnerstve v odvetví rybárstva.  
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Podpora demokracie 
 

Európsky parlament ako jediná priamo volená inštitúcia EÚ je pevne odhodlaná rozvíjať politiky 

EÚ v záujme podpory demokracie vo svete, ako sa uviedlo už v správe a uznesení o „vonkajších 

politikách EÚ na podporu demokratizácie“ z júla 2011. 

Európsky parlament v marci 2012 prijal odporúčanie týkajúce sa podmienok zriadenia Európskej 

nadácie pre demokraciu (EED), v ktorej podporil iniciatívu, ale zabezpečil, aby nedošlo 

k zdvojovaniu alebo nebola na úkor existujúcich nástrojov. Na základe tohto odporúčania 

sa Európsky parlament, zastupovaný spravodajcom pre odporúčanie, zúčastnil na rokovaní o štatúte 

EED a jej zriadení. V Rade guvernérov zasadá deväť poslancov Európskeho parlamentu. 

V novembri bol za predsedu Rady guvernérov zvolený predseda Výboru pre zahraničné veci 

a výkonnému výboru tiež predsedá zástupca Parlamentu. 

V roku 2012 boli predložené návrhy nových nástrojov financovania vonkajšej činnosti na roky 2014 

– 2020 vrátane návrhu nového nástroja pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR). V júli Výbor pre 

zahraničné veci (AFET) schválil rokovaciu pozíciu a poveril spravodajcu začatím rokovaní, ktoré 

sa začali v novembri 2012 a koncom roka ešte stále prebiehali. 
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Vytvorenie skupiny pre podporu demokracie a koordináciu volieb (DEG) 
 

V tomto kontexte v máji 2012 skupina Európskeho parlamentu pre koordináciu volieb (ECG) 

rozšírila svoj mandát mimo pozorovania volieb a sleduje aj situáciu po voľbách a činnosti 

na podporu demokracie všeobecne, a stala sa tak skupinou pre podporu demokracie a koordináciu 

volieb (DEG)1. Zloženie skupiny bolo aktualizované tak, aby stálymi členmi ex officio boli aj 

podpredseda zodpovedný za ľudské práva a demokraciu a sieť nositeľov Sacharovovej ceny, ako aj 

predseda podvýboru pre ľudské práva.  

 

DEG v súlade s tým poskytuje politické usmernenia a dohľad zamerané na: 

• monitorovanie a sústavnú kontrolu následných krokov, 

• podporu parlamentnej demokracie vrátane odbornej prípravy zamestnancov a poslancov 

parlamentov vznikajúcich demokracií, pričom prioritné postavenie majú susedné 

krajiny, podporu nových foriem elektronickej demokracie a podporu vypracovania 

právnych predpisov a vytváranie/riadenie programov, ako napr. Euromedscola,  

• riadenie činností súvisiacich so sieťou nositeľov Sacharovovej ceny a činností 

súvisiacich s ľudskými právami, 

• riadenie činností zameraných na podporu parlamentov na západnom Balkáne vrátane 

odbornej prípravy.  

                                                 
1 Konferencia podľa rozhodnutia predsedu zo 16. mája 2012. 
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Činnosti Európskeho parlamentu v roku 2012 zamerané na pozorovanie volieb 
 

Európsky parlament sa v roku 2012 naďalej v plnej miere zúčastňoval na činnostiach zameraných 

na pozorovanie volieb. Vyslal sedem delegácií (Senegal, Arménsko, Alžírsko, Východný Timor, 

Gruzínsko, Ukrajina, Sierra Leone, ako aj druhé kolo v Senegale a prípravnú misiu na Ukrajinu) 

pozorovať voľby v rôznych krajinách na troch kontinentoch. Primárnym cieľom bolo zhodnotiť, či 

sa volebné postupy viedli v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi hostiteľskej krajiny a jej 

medzinárodnými záväzkami voči demokratickým voľbám. Delegácie Európskeho parlamentu boli 

v rámci volebných pozorovateľských misií EÚ (EU EOM) alebo spoločných medzinárodných 

volebných pozorovateľských misií (IEOM) spojené s úradom OBSE pre demokratické inštitúcie 

a ľudské práva (ODIHR), ktorý je zodpovedný za dlhodobé misie.  

 
Skupina pre podporu demokracie a koordináciu volieb požiadala o vypracovanie dvoch štúdií: prvá 

s názvom „Smerom k podpore EÚ pre pokojné odovzdanie moci po voľbách“ bola predložená na 

zasadnutí DEG 6. novembra. Vzhľadom na svoj úspech bola táto štúdia prezentovaná aj v rámci 

zasadnutia nadväzujúceho na deklaráciu o zásadách v novembri 2012 vo Washingtone. V druhej 

štúdii – „Zlepšenie nadviazania na odporúčania pre volebné pozorovateľské misie“– sa analyzujú 

súčasné postupy týkajúce sa vypracovania a vykonávania odporúčaní pre volebné pozorovateľské 

misie a nadviazania na ne a táto štúdia by mohla slúžiť ako podklad pre zlepšenie metodiky 

používanej na vypracovanie a zameranie odporúčaní pre volebné pozorovateľské misie EÚ s cieľom 

zabezpečiť, aby mohli byť trvalým prínosom k podpore demokracie. 
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Okrem toho skupina pre podporu demokracie a koordináciu volieb 20. júna 2012 zorganizovala 

zasadnutie Európskeho parlamentu týkajúce sa odporúčaní pre volebné pozorovateľské misie 

„Od vypracovania k vykonávaniu“. Na základe záverov prijatých na tomto zasadnutí prijala skupina 

dôležité rozhodnutie schváliť odporúčania pre volebné pozorovateľské misie ako súčasť „plánu pre 

demokraciu“ v dotknutej krajine a poveriť hlavného pozorovateľa, ktorý by sa mohol považovať 

za akéhosi osobitného zástupcu, aby zabezpečil nadviazanie na odporúčania za podpory stálych 

útvarov Európskeho parlamentu.  

 

Zároveň skupina naďalej rozvíjala spoluprácu s ostatnými inštitúciami zapojenými do pozorovania 

volieb a spolupracujúcimi s Európskym parlamentom počas ich misií. 

 

Úrad Európskeho parlamentu na podporu parlamentnej demokracie 

 

Jadrom všetkých demokratických systémov sú silné parlamenty, čím sa zabezpečuje dodržiavanie 

ľudských práv. Nové riaditeľstvo pre podporu demokracie vytvorené v rámci sekretariátu EP 

v roku 2012 zahŕňalo tiež Úrad na podporu parlamentnej demokracie (OPPD). Hlavnou oblasťou, 

na ktorú je pozornosť OPPD zameraná, je naďalej posilňovanie parlamentných inštitúcií 

a poskytovanie pomoci zvoleným poslancom a zamestnancom parlamentov v nových 

a vznikajúcich demokraciách. To sa dosahuje najmä organizovaním študijných návštev a školení 

a poskytovaním partnerského poradenstva a výmenou osvedčených postupov pre národné alebo 

cezhraničné parlamenty a spoločné parlamentné zhromaždenia. Preto OPPD v roku 2012 

zorganizovala rôzne podujatia zamerané na budovanie kapacít pre Panafrický parlament, Spoločné 

parlamentné zhromaždenie EURONEST, parlamenty Tanzánie, Južnej Afriky, Tuniska, Líbye, 

Kene, Ugandy, Južného Sudánu, Pakistanu, Indie, Afganistanu a Arménska, ako aj parlament 

Hospodárskeho spoločenstva štátov západnej Afriky (ECOWAS). Dlhšie programy v trvaní 

niekoľkých týždňov sa zorganizovali pre „štipendistov pre demokraciu“, ktorí pochádzali z krajín 

Východného partnerstva a z Latinskej Ameriky a Tuniska.  
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Činnosti OPPD sa stále viac zameriavajú na južné susedstvo EÚ. Vznikla užšia spolupráca 

s delegáciami EÚ na mieste a poslanci EP sa priamejšie zapájali do podporných činností. 

Vypracoval sa program pomoci pre tuniský parlament, v ktorom sa kombinujú dvojstranné 

opatrenia s účasťou na projekte pre parlamentnú pomoc, ktorý sa uskutočňuje v rámci rozvojového 

programu Organizácie Spojených národov (UNDP). Tento program sa vypracoval v úzkej 

spolupráci s delegáciou EÚ v Tunisku a UNDP a po prvýkrát priamo zapojil EP do komplexného 

projektu UNDP. Členom riadiaceho výboru je aj poslanec Európskeho parlamentu. Program 

sa začal študijnými návštevami poslancov parlamentu, zamestnancov a aktivistov politických strán. 

Činnosti spolupráce v regióne sú zamerané tiež na Líbyu, Maroko, Libanon, Jordánsko, Alžírsko 

a poslankyne parlamentu. 

 

 

Medzinárodné dohody, obchodné preferencie a ľudské práva  
 

Európsky parlament má po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy zvýšené právomoci, pokiaľ 

ide o otázky týkajúce sa medzinárodných dohôd EÚ vrátane udelenia súhlasu na uzavretie dohôd 

s tretími krajinami. Výbor pre zahraničné veci (AFET) i Výbor pre medzinárodný obchod (INTA) 

zohrávajú dôležitú úlohu pri uzavieraní dohôd vo svojich príslušných oblastiach právomocí. 
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V prípade uzavretia dohody o partnerstve a spolupráci (DPS) s Turkménskom Parlament neudelil 

súhlas pre problémy v oblasti ľudských práv. Európsky parlament požiadal o súhlas na vytvorenie 

komplexného mechanizmu medzi Parlamentom a ESVČ, ktorý nakoniec získal, s cieľom umožniť 

komplexné a pravidelné poskytovanie informácií o vykonávaní DPS, najmä jej cieľov a článku 2, 

vrátane hodnotenia výsledkov opatrení vykonaných zo strany EÚ a Turkménska, pokiaľ ide o vývoj 

v oblasti ľudských práv, demokracie a právneho štátu v krajine. 

 

Ľudské práva boli významnou témou aj v diskusiách v Európskom parlamente, ktoré sa týkali 

obchodných otázok, najmä pokiaľ ide o niekoľko medzinárodných obchodných dohôd. Dokumenty, 

ktoré slúžili ako podklad pre uzavretie dohody o voľnom obchode s Kolumbiou a Peru, obsahovali 

na podnet Európskeho parlamentu po prvýkrát aj transparentný a záväzný plán týkajúci sa zvýšenia 

súladu s ľudskými právami a právami pracovníkov a environmentálnymi normami. Na to sa ďalej 

úspešne nadviazalo tým, že sa trvalo na posilnených požiadavkách na monitorovanie a podávanie 

správ, najmä v súvislosti s kapitolami týkajúcimi sa udržateľnosti, v sprievodných dvojstranných 

predpisoch k dvom dohodám s Latinskou Amerikou (Kolumbiou a Peru, ako aj so Strednou 

Amerikou) týkajúcich sa ochrany, na ktoré Európsky parlament udelil súhlas. 
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Otázky ako detská práca a nútená práca mali zásadné miesto aj v diskusiách o tom, či schváliť 

medzinárodnú dohodu o kakau z roku 2010 alebo protokol o textile k dohode o partnerstve 

a spolupráci EÚ a Uzbekistanu, na ktorý Európsky parlament neudelil súhlas pre obavy 

z využívania nútenej práce pri zbere bavlny. Európsky parlament po prvýkrát pôsobil tiež ako 

spoluzákonodarca v súvislosti s novým nariadením o všeobecnom systéme preferencií (VSP). 

Prostredníctvom všeobecného systému preferencií platia rozvojové krajiny nižšie clá na časť tovaru, 

ktorý predajú do EÚ, alebo na všetok takýto tovar, cieľom čoho je prispieť k rastu ich ekonomík. 

Systém VSP+ poskytuje ďalšie výhody krajinám, ktoré účinne vykonávajú 27 významných 

dohovorov v oblasti pracovných práv, ľudských práv, environmentálnych práv a práv v oblasti 

dobrej správy vecí verejných a pravidiel v týchto oblastiach. Európsky parlament podporil prístup, 

ktorý presadzuje cielenejší systém VSP, ale so zvýšenou úlohou pre VSP+: bude sa teraz môcť 

zapojiť viac krajín a budú na to mať väčšiu motiváciu, keďže niektoré obmedzenia na preferencie 

sa zrušili. 

 

 

Arabská jar a ľudské práva  
 

Európsky parlament naďalej pozorne sledoval situáciu v oblasti ľudských práv pri transformačných 

zmenách, ktoré sa dejú v arabskom svete. Podvýbor pre ľudské práva (DROI) zorganizoval v apríli 

2012 dôležité vypočutie týkajúce sa spravodlivosti v arabských krajinách. Situácia v oblasti 

ľudských práv v regióne Blízkeho východu a severnej Afriky bola predmetom rokovaní aj 

na niekoľkých ďalších zasadnutiach podvýboru pre ľudské práva, a to najmä vážne znepokojenie 

nad ľudskými právami v sýrskom konflikte. 
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V októbri 2012 sa na spoločnom zasadnutí AFET a DROI stretli laureáti Sacharovovej ceny za rok 

2011 Asmaa Mahfouz (Egypt), Ahmed El-Senussi (Líbya) a Ali Ferzat (Sýria), aby prediskutovali 

situáciu a základné stavebné prvky pre budovanie demokracie v Egypte, Líbyy a Sýrii. Na problémy 

v oblasti ľudských práv v tomto regióne upriamoval pozornosť vo svojich vyhláseniach v roku 2012 

predseda Európskeho parlamentu Schulz. Pokiaľ ide o Egypt, zdôraznil prácu organizácií 

občianskej spoločnosti a slobodu prejavu ako základné podmienky úspešnej demokratickej 

transformácie. Vo viacerých vyhláseniach predsedu o situácii v Sýrii sa zdôraznila vážnosť situácie 

a dôležitosť vyvodenia zodpovednosti za porušenia ľudských práv.  

 

Delegácia DROI sa počas návštevy v Jemene stretla s väzňami odsúdenými na smrť 
 

Počas návštevy delegácie DROI v Jemene v máji 2012 absolvovali traja poslanci Európskeho 

parlamentu stretnutia so širokou škálou aktérov vrátane zástupcov jemenskej vlády a parlamentu, 

politických strán, občianskej spoločnosti a mládežníckych skupín. Na týchto stretnutiach 

sa delegácia venovala otázkam ako zodpovednosť za porušenia ľudských práv počas povstania 

v roku 2011, trest smrti, práva žien a sobáše detí. Delegácia diskutovala aj o zákone o národnom 

zmierení a prechodnom súdnictve, ktorý sa vtedy pripravoval, a to s ministrom pre ľudské práva aj 

s ministrom pre právne záležitosti, ako aj s osobitným poradcom generálneho tajomníka OSN pre 

Jemen Jamalom Benomarom. Delegácia DROI vyjadrila podporu úsiliu EÚ zabezpečiť 

inkluzívnosť procesu národného dialógu. Vo svojom tlačovom vyhlásení zdôraznila, že prechodné 

súdnictvo musí zahŕňať aj ustanovenia potrebné na dosiahnutie pravého a skutočného zmierenia, 

ako aj primerané odškodnenie obetí. 
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Poslanci Európskeho parlamentu navštívili centrálne väzenie v Sana'a, aby sa stretli s väzňami, ktorí 

boli odsúdení na smrť ako mladiství. Po tejto návšteve sa delegácia stretla s predsedom Najvyššej 

súdnej rady, čo poslancom Európskeho parlamentu umožnilo priamo nadviazať na túto otázku. 

Tvrdenie, že žiadni mladiství neboli v Jemene popravení, bolo neskôr vyvrátené na stretnutí s MVO 

v oblasti ľudských práv.  

 

Delegácia DROI navštívila utečenecký tábor na sýrskych hraniciach 
 

Delegácia Európskeho parlamentu navštívila v rámci návštevy DROI v Turecku v decembri 2012 

utečenecký tábor KILIS v regióne hraničiacom so Sýriou. Návšteva bola dobre načasovaná 

vzhľadom na rýchlo sa vyvíjajúcu situáciu utečencov na oboch stranách hraníc a úsilie EÚ 

o zintenzívnenie humanitárnej pomoci. Dvaja poslanci EP, ktorí boli členmi delegácie, uskutočnili 

diskusie o situácii sýrskych utečencov s ľuďmi z tábora KILIS, ako aj so zástupcami sýrskych 

občanov žijúcich mimo zriadených táborov. Z týchto diskusií a rozhovorov s tureckými 

predstaviteľmi získala delegácia jedinečný prehľad o situácii utečencov a výzvach pre Turecko 

a medzinárodné spoločenstvo. 
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Delegácia DROI navštívila Bahrajn 
 

Po niekoľkých uzneseniach Parlamentu zameraných na Bahrajn z roku 2011 podvýbor pre ľudské 

práva naďalej pozorne sledoval situáciu v oblasti ľudských práv v tejto krajine. V apríli 2012 

si podvýbor vypočul svedectvo dcéry Abdulhadiho al-Khawaju, ktorý bol v tom čase v kritickom 

stave v bahrajnskom väzení. V decembri 2012 navštívila Bahrajn delegácia DROI, ktorá 

pozostávala zo štyroch poslancov Európskeho parlamentu. Stretnutia s partnermi zastupujúcimi 

široké spektrum bahrajnskej spoločnosti vrátane vládnych úradníkov, organizácií občianskej 

spoločnosti a obetí porušení ľudských práv umožnilo delegácii získať prehľad o situácii v oblasti 

ľudských práv v krajine a sledovať vývoj v nej od začiatku Arabskej jari.  

 

Poslancom EP sa podarilo navštíviť väzenie Jau, aby sa stretli s Abdulhadim al-Khawajom, 

Nabeelom Rajabom a Ibrahimom Sharifom, ktorých medzinárodné organizácie pre ľudské práva 

považujú za väzňov svedomia. Návšteva vo väzení Jau umožnila poslancom EP zblízka vidieť 

podmienky, v ktorých žijú títo muži, z ktorých sa dvaja konkrétne spomínali v predchádzajúcich 

uzneseniach Európskeho parlamentu. Na stretnutiach s bahrajnskými predstaviteľmi vrátane 

ministra spravodlivosti a poslancov parlamentu vyslovila delegácia viacero obáv týkajúcich sa 

oblasti ľudských práv. Poslanci EP využili túto príležitosť najmä na to, aby prediskutovali 

a podporili vykonávanie odporúčaní nezávislej bahrajnskej vyšetrovacej komisie (BICI) 

a všeobecného pravidelného preskúmania OSN pre túto krajinu. 
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Sociálna zodpovednosť podnikov 
 

Počas roku 2012 sa Európsky parlament aktívne zaujímal o problematiku sociálnej zodpovednosti 

podnikov (CSR). Pokiaľ ide o vonkajšie hľadiská CSR, podvýbor pre ľudské práva vypracoval 

stanovisko ku dvom iniciatívnym správam výboru EP, ktoré sa prijali v reakcii na oznámenie 

Komisie o obnovenej stratégii EÚ pre sociálnu zodpovednosť podnikov (prijatá na plenárnom 

zasadnutí vo februári 2013). Ako súčasť prípravy týchto uznesení Výbor pre medzinárodný obchod, 

ako aj podvýbor pre ľudské práva zorganizovali niekoľko vypočutí za účasti expertov s cieľom 

rokovať o externých aspektoch sociálnej zodpovednosti podnikov. 

 

Súčasťou odporúčaní bolo posilnené, inkluzívnejšie a transparentnejšie monitorovanie zásad CSR 

v obchodnej politike EÚ s jasnými referenčnými kritériami pre meranie zlepšení i zriadenie systému 

medzinárodnej spolupráce v právnej oblasti zo strany EÚ a signatárov dvojstranných obchodných 

dohôd z tretích krajín s cieľom zabezpečiť, aby obete porušovania zásady sociálnej zodpovednosti 

podnikov mali účinný prístup k spravodlivosti v tej krajine, kde došlo k jej porušeniu. Výbory EP 

tiež prejavili podporu myšlienke, aby sa stanovili medzinárodné súdne postupy s cieľom v prípade 

potreby zabezpečiť potrestanie porušovania práva podnikmi. Poverili Komisiu množstvom krokov 

vrátane toho, aby pri rokovaní s tretími krajinami zabezpečila dostatočnú informovanosť 

a budovanie kapacít na úrovni vlád hostiteľskej krajiny s cieľom zaistiť efektívne vykonávanie práv 

spojených s CSR, a aby poskytovala pomoc EÚ vládam tretích krajín pri vykonávaní sociálnej 

a environmentálnej regulácie a uplatňovaní účinných systémov kontrol. 
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Dôrazné odmietnutie diskriminácie 
 

Parlament vo svojich uzneseniach dôrazne odmieta diskrimináciu. Vo svojej výročnej správe 

o ľudských právach a demokracii vo svete za rok 2010 (prijatá v apríli 2012) a za rok 2011 (prijatá 

v decembri 2012) jednoznačne začlenil do programu práce EÚ výzvu, aby sa v rámci politického 

dialógu o ľudských právach medzi EÚ a tretími krajinami používala inkluzívnejšia a komplexnejšia 

definícia nediskriminácie, a to aj na základe náboženského vyznania alebo viery, pohlavia, rasového 

alebo etnického pôvodu, veku, zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie či rodovej identity. 

 

Parlament vyjadril znepokojenie nad diskrimináciou na základe etnického pôvodu alebo 

náboženstva v niekoľkých urgentných uzneseniach. Počas roku 2012 Parlament vo svojich 

uzneseniach upozornil na diskrimináciu rohingských moslimov v Mjanmarsku/Barme, menšín 

v Iráne, ako i dievčat v Pakistane. Vo výročnej správe prijatej v decembri sa zdôrazňuje potreba 

proaktívnejšieho a účinnejšieho prístupu v boji proti diskriminácii na základe kást. V decembri 

sa na túto tému prijalo osobitné urgentné uznesenie.  
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Parlament vo svojej výročnej správe odsudzuje akúkoľvek neznášanlivosť, diskrimináciu alebo 

násilie na základe náboženského vyznania alebo viery, kdekoľvek a voči komukoľvek k nim dôjde, 

či už je to voči veriacim, ľuďom, ktorí sa vzdali viery, alebo neveriacim. V správe sa tiež vyjadruje 

hlboké znepokojenie nad zvyšujúcim sa počtom takýchto činov, ktoré sa odohrali v rôznych 

krajinách a boli namierené proti predstaviteľom náboženských menšín. Konkrétnejšie, Parlament 

naliehavo vyzval osobitného predstaviteľa EÚ pre ľudské práva, Komisiu a ESVČ, aby sa v rámci 

dialógov EÚ s tretími krajinami v oblasti ľudských práv venovali diskriminačnému a poburujúcemu 

obsahu napr. v médiách, ako i prekážkam pre slobodné vyznávanie viery. 

 

Vo výročnej správe sa tiež uvádza pozícia Parlamentu, pokiaľ ide o práva lesieb, gejov, 

bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb. Na násilie voči lesbám a na práva osôb LGBT 

v Afrike sa zameralo aj osobitné urgentné uznesenie z júla 2012. Parlament vo svojej výročnej 

správe v decembri vyzval vysokú predstaviteľku Únie a osobitného predstaviteľa pre ľudské práva, 

aby systematicky upozorňovali na tieto problémy a aby podporili vypracovanie záväzných 

usmernení EÚ pre túto oblasť.  
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Cena Andreja Sacharova za slobodu myslenia  

 

Sacharovova cena Európskeho parlamentu je poctou výnimočným osobnostiam, ktoré bojujú proti 

neznášanlivosti, fanatizmu a útlaku a bránia ľudské práva a slobodu prejavu. Nesie meno 

sovietskeho fyzika a politického disidenta Andreja Sacharova a Európsky parlamentu ju od roku 

1988 každoročne udeľuje osobnostiam alebo organizáciám, ktoré významne prispeli k boju za 

ľudské práva alebo demokraciu. V decembri roku 2013 Parlament oslávi 25. výročie ceny Andreja 

Sacharova.  

 

V roku 2012 Európsky parlament udelil Sacharovovu ceny za slobodu myslenia dvom iránskym 

aktivistom: právničke Nasrin Sotoudehovej a filmovému režisérovi Jafarovi Panahimu. Nasrin 

Sotoudehová je známa iránska právnička, ktorá pôsobí v oblasti ľudských práv, obhajovala 

opozičných aktivistov, ženy, väzňov svedomia a mladistvých, ktorým hrozil trest smrti. 

V septembri 2010 ju zatkli na základe obvinenia zo „šírenia propagandy“ a sprisahania s úmyslom 

ohroziť štátnu bezpečnosť a odsúdili na šesť rokov odňatia slobody vo väzení Evin v Teheráne. 

Život ohrozujúcu štyridsaťdeväťdňovú hladovku ukončila až vtedy, keď iránske orgány zrušili 

zákaz cestovania pre jej dvanásťročnú dcéru. 

 

Medzinárodne uznávaný filmový režisér Jafar Panahi vo svojich dielach často upozorňoval 

na situáciu a strasti detí, žien a chudobných ľudí v Iráne. V roku 2010 ho zatkli a odsúdili na šesť 

rokov väzenia (výkon trestu ešte nenastúpil, no môže k tomu dôjsť kedykoľvek) a na dvadsaťročný 

zákaz nakrúcania filmov, pričom nesmie opustiť Irán ani komunikovať s médiami. Napriek tomu 

sa mu v roku 2011 podarilo z krajiny prepašovať film s názvom Toto nie je film (This is Not 

a Film). 
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Keďže Jafar Panahi a Nasrin Sotoudehová nedostali povolenie vycestovať z Iránu, aby sa mohli 

zúčastniť na odovzdávaní cien, ktoré sa uskutočnilo 12. decembra 2012 v Štrasburgu, laureátov 

zastupovala Dr. Širin Ebadiová, nositeľka Nobelovej ceny za mier za rok 2003, Karim Lahidji, 

zakladateľ iránskej právnickej asociácie, Solmaz Panahiová, dcéra Jafara Panahio, Costa-Gavras, 

predseda Cinémathèque Française, a Serge Toubiana, generálny riaditeľ Cinémathèque Française.  

 

„Európsky parlament plne podporuje túžbu laureátov po spravodlivosti a slobode v Iráne, 

po dodržiavaní základných práv a slobôd. Vzdávame hold ľuďom, ktorí sa zasadzujú za lepší Irán“, 

povedal Martin Schulz, predseda Európskeho parlamentu, počas odovzdávania Sacharovovej ceny 

a svoje vystúpenie ukončil výzvou, aby bezodkladne prepustili Nasrin Sotoudehovú. 

 

V roku 2012 boli na užšom zozname kandidátov väznený bieloruský aktivista Ales Biaľatský 

a ruská punková skupina Pussy Riot. V roku 2012 boli nominovaní aj: Joseph Francis, zakladateľ 

a riaditeľ Center for Legal Aid, Assistance and Settlement (Centrum pre právnu pomoc 

a vyrovnanie), ktoré pomáha obetiam zákonov o rúhaní v Pakistane, a Victoire Ingabire Umuhoza, 

Déogratias Mushayidi a Bernard Ntaganda, traja väznení opoziční politici z Rwandy.  

 

Sieť laureátov Sacharovovej ceny je iniciatíva Európskeho parlamentu, ktorej cieľom je udržiavať 

intenzívne kontakty s nositeľmi tejto ceny, z čoho majú prospech všetky zúčastnené strany. 

V októbri 2012 bol predseda EP Martin Schulz hostiteľom každoročnej diskusie siete laureátov 

Sacharovovej ceny na tému: Hlasy za demokraciu: zrod občanov, na ktorej sa zúčastnili traja 

laureáti za rok 2011: Asmaa Mahfouz (Egypt), Ahmed El-Senussi (Líbya) a Ali Ferzat (Sýria). Bola 

to prvá návšteva pána Ferzata v Európskom parlamente, keďže v čase odovzdávania Sacharovovej 

ceny v roku 2011 sa stále zotavoval zo zranení, ktoré mu spôsobili zástancovia režimu v Damasku. 

Poslanci Európskeho parlamentu, osobitný spravodajca EÚ pre ľudské práva a zástupcovia 

občianskej spoločnosti ho srdečne privítali.  
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Ľudské práva v rámci medziparlamentnej činnosti 
 

Európsky parlament komunikuje s parlamentmi na celom svete prostredníctvom medziparlamentnej 

spolupráce a spoločných parlamentných zhromaždení. Medziparlamentné delegácie zodpovedné 

za vzťahy s tretími krajinami sa angažujú v množstve oblastí týkajúcich sa ľudských práv na 

základe usmernení prijatých v roku 2011. Otázky ľudských práv sú často integrálnou súčasťou misií 

v tretích krajinách: na programe bývajú stretnutia s predstaviteľmi národných komisií pre ľudské 

práva, ako aj s mimovládnymi organizáciami a organizáciami občianskej spoločnosti, ktoré 

sa venujú ľudským právam. Ľudské práva sú tiež súčasťou programu oficiálnych zasadnutí 

v Bruseli a Štrasburgu.  

 

Medziparlamentné zasadnutia môžu byť príležitosťou nadviazať na uznesenia a správy Európskeho 

parlamentu. Tak tomu bolo aj v prípade rokovaní výboru pre parlamentnú spoluprácu 

s Azerbajdžanom v júni 2012 po tom, ako sa v máji prijalo urgentné uznesenie. Ďalším príkladom je 

dôrazný postoj Parlamentu v otázke trestu smrti, ktorý sa premietol do zasadnutí príslušných 

delegácií EP s ich partnermi na vysokej úrovni v Singapúre a v Japonsku. Podobným spôsobom 

sa nadviazalo na správy Parlamentu o podpore obhajcov ľudských práv v rámci zasadnutí 

spoločného parlamentného výboru EÚ – Mexiko, ktorý dal najavo podporu pre legislatívne 

iniciatívy v Mexiku, na základe ktorých v roku 2012 vznikli zákony o ochrane obhajcov ľudských 

práv a novinárov.  
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Počas medziparlamentnej návštevy Pakistanu v júli 2012 sa nastolila otázka, či sa Pakistan môže 

uchádzať o nástroj VSP+, a to počas stretnutia so zástupcami parlamentu a vlády hostiteľskej 

krajiny, pričom sa osobitný dôraz kládol na podmienenosť ľudskými právami. Delegácia EP 

zdôraznila, že je potrebné, aby sa účinne vykonávali právne nástroje v oblasti ľudských práv 

(dohovory OSN vrátane Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach a Dohovoru 

proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu), 

ak má VSP+ byť reálnou možnosťou. 

 

Medziparlamentné delegácie Parlamentu sa tiež osobitne venujú laureátom Sacharovovej ceny. 

Možno najznámejším príkladom je stretnutie delegácie EP pre juhovýchodnú Áziu a krajiny 

združenia ASEAN s laureátkou Sacharovovej ceny a opozičnou líderkou Aun Schan Su Ťij počas 

návštevy Mjanmarska/Barmy vo februári 2012.  

 

V rámci spoločných parlamentných zhromaždení sa stretávajú poslanci Európskeho parlamentu 

s poslancami z tretích krajín a rokujú o spoločných výzvach vrátane ľudských práv a demokracie. 

Medzi zavedené parlamentné zhromaždenia patria Spoločné parlamentné zhromaždenie AKT – EÚ, 

Parlamentné zhromaždenie Únie pre Stredozemie, Európsko-latinskoamerické parlamentné 

zhromaždenie a Parlamentné zhromaždenie Euronest.  

 

Parlamentné zhromaždenie Euronest prijalo v apríli 2012 dve relevantné uznesenia o výzvach pre 

budúcnosť demokracie a o riešení situácie Júlie Timošenkovej. Výbor parlamentného zhromaždenia 

Euronest pre politické záležitosti, ľudské práva a demokraciu na ne nadviazal v podrobných 

diskusiách na témy, ktoré sa spomínali v uzneseniach, vrátane procesu demokratizácie, volieb, 

slobody médií a úlohy občianskej spoločnosti.  



 
9431/13  gb/jk 169 
PRÍLOHA DG C   SK 

Spoločné parlamentné zhromaždenie AKT – EÚ prijalo v roku 2012 niekoľko uznesení o rôznych 

témach, pričom ľudské práva boli ich integrálnou súčasťou a v niektorých prípadoch sa sústredili 

na porušovanie týchto práv v krajinách AKT. Zhromaždenie upozornilo najmä na porušovania 

ľudských práv v Líbyi, Somálsku, Mali a vo východnej časti Konžskej demokratickej republiky. 

Zhromaždenie tiež analyzovalo sociálne a environmentálne následky ťažby v krajinách AKT 

s ohľadom na ľudské práva robotníkov a ľudí žijúcich v banských regiónoch a zaujalo stanovisko, 

že „prístup k primeranej výžive patrí k univerzálnym ľudským právam“. Kancelária zhromaždenia 

sa tiež zaoberala situáciou Isaaca Davida a ďalších politických väzňov v Eritrei, ako aj prípadom 

Eskindera Negiho, známeho etiópskeho novinára.  

 

*** 

 

Súbor týchto činností je prejavom odhodlania Parlamentu konštruktívne prispievať k úlohe 

začleňovania ľudských práv do vonkajšej činnosti EÚ, tak ako sa vymedzuje v jej základných 

zmluvách. Spoločnou výzvou pre všetky inštitúcie EÚ bude, aby využili nové inštitucionálne 

dojednania a politické nástroje na ďalšie posilnenie účinnosti politík EÚ v tejto oblasti. 
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Parlamentné správy o ľudských právach a demokracii 

 

• Situácia žien v severnej Afrike, 12. marca 2012 

• Ľudské práva vo svete a politika Európskej únie v tejto oblasti vrátane dôsledkov pre 

strategickú politiku EÚ v oblasti ľudských práv, 18. apríla 2012  

• Údajná preprava a nezákonné zadržiavanie väzňov v európskych krajinách 

prostredníctvom CIA, 11. septembra 2012  

• Stratégia digitálnej slobody v zahraničnej politike EÚ, 11. decembra 2012 

• Stratégia EÚ v oblasti ľudských práv. Uznesenie Európskeho parlamentu 

o prehodnotení stratégie EÚ v oblasti ľudských práv, 13. decembra 2012 

• Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2011 a politike 

Európskej únie v tejto oblasti, 13. decembra 2012 
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Uznesenia o porušovaní ľudských práv a zásad demokracie a právneho štátu (urgentné 
uznesenia) 

 

• Trest smrti v Bielorusku, najmä prípad Dimitrija Konovaľova a Vladislava Kovaľova, 

február 2012 

• Egypt: najnovší vývoj, február 2012 

• Trest smrti v Japonsku, február 2012 

• Obchodovanie s ľuďmi v Sinaji s prihliadnutím na prípad Solomona W., marec 2012 

• Palestína: útoky izraelských síl na palestínske televízne stanice, marec 2012 

• Porušovanie ľudských práv v Bahrajne, marec 2012 

• Venezuela: možný odchod z Medziamerickej komisie pre ľudské práva, máj 2012 

• Situácia v oblasti ľudských práv v Azerbajdžane, máj 2012 

• Situácia severokórejských utečencov, máj 2012 

• Ľudské práva a bezpečnostná situácia v regióne Sahel, jún 2012 

• Prípady beztrestnosti na Filipínach, jún 2012 

• Situácia etnických menšín v Iráne, jún 2012 

• Násilie voči lesbickým ženám a práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových 

a intersexuálne identifikovaných ľudí (LGBTI) v Afrike, júl 2012 

• Bielorusko, najmä prípad Andrzeja Poczobuta, júl 2012 

• Pohoršenie v súvislosti s násilnými potratmi v Číne, júl 2012 

• Južná Afrika: masakra štrajkujúcich baníkov, september 2012 

• Prenasledovanie moslimov z etnickej skupiny Rohingya v Barme, september 2012 

• Azerbajdžan: prípad Ramila Safarova, september 2012 

• Situácia v oblasti ľudských práv v Spojených arabských emirátoch, október 2012 

• Diskriminácia dievčat v Pakistane, najmä prípad Malaly Jusafzajovej, október 2012 

• Situácia v Kambodži, október 2012 

• Situácia v oblasti ľudských práv v Iráne, najmä masové popravy a nedávna smrť blogera 

Sattára Beheštího, november 2012 

• Situácia v Barme/Mjanmarsku, najmä pokračujúce násilie v Jakchainskom štáte, 

november 2012 

• Situácia migrantov v Líbyi, november 2012 

• Situácia v Konžskej demokratickej republike, december 2012 

• Kastová diskriminácia v Indii, december 2012 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0227+0+DOC+XML+V0//SK
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Ďalšie uznesenia týkajúce sa ľudských práv a demokracie 

 

• Pozícia Parlamentu k 19. zasadnutiu Rady OSN pre ľudské práva, 16. februára 2012 

• Odporúčanie Rade k postupu prípadného založenia európskej nadácie pre demokraciu 

(EED), 29. marca 2012 

• Odporúčanie Európskeho parlamentu Rade o osobitnom zástupcovi EÚ pre ľudské 

práva, 13. júna 2012 

• Situácia v Sýrii, 16. februára 2012 

• Situácia na Ukrajine, prípad Julie Timošenkovej, 24. mája 2012 

• Postavenie žien vo vojne, 18. apríla 2012 

• Situácia v Barme/Mjanmarsku, 20. apríla 2012 

• Mrzačenie ženských pohlavných orgánov, 14. júna 2012 

• Opatrenia v nadväznosti na voľby v Konžskej demokratickej republike, 18. júna 2012 

• Politické využívanie justície v Rusku, 13. septembra 2012  

• Situácia v Sýrii, 13. septembra 2012 

• Voľby v Bielorusku, 26. októbra 2012 

• Voľby v Gruzínsku, 26. októbra 2012 

• Situácia na Ukrajine, 13. decembra 2012 
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Delegácie Podvýboru pre ľudské práva 
 

• Ženeva/Rada pre ľudské práva OSN, 5. – 7. marca 2012 

• Jemen, 1. – 4. mája  

• New York/Valné zhromaždenie OSN (spolu s Výborom pre zahraničné veci ), 28. – 31. 

októbra 

• Bahrajn, 18. – 21. decembra 

• Turecko (vrátane sýrskej hranice), 19. – 21 decembra  

 

Vypočutia v podvýbore pre ľudské práva 
 

• Medziamerický mechanizmus pre ľudské práva  

• Ľudské práva v Rusku, s dôrazom na diskrimináciu, slobodu združovania a právny štát 

• Praktiky tajného vydávania a zadržiavania. Ako chrániť ľudské práva a zároveň čeliť 

terorizmu?  

• Spravodlivosť v krajinách Arabskej jari. Zodpovednosť za porušovania ľudských práv, 

súdny systém v prechodnom období a jeho reforma  

• Ľudské práva v Číne 

• Dopad finančnej a hospodárskej krízy na ľudské práva  

• Ľudské práva a zmena klímy 

• Podnikanie a ľudské práva: podpora záujmov spoločnosti ako i kontrolovateľného, 

transparentného a zodpovedného prístupu zo strany podnikateľov  

• Ľudské práva v Iráne  

• Situácia v oblasti ľudských 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. 

 



 
9431/13  gb/jk 177 
PRÍLOHA DG C   SK 

 

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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