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LIDSKÁ PRÁVA

Evropská unie se v rámci svých vnějších vztahů zasazuje v souladu se zásadou
svobody, demokracie, dodržování lidských práv, základních svobod a právního státu,
na nichž je založena, o podporu demokracie a dodržování lidských práv. Usiluje o to,
aby se do všech jejích politických opatření a programů promítaly lidskoprávní otázky,
navíc je vybavena různými nástroji politiky v oblasti lidských práv, které jí umožňují
podnikat konkrétní kroky, včetně financování vybraných projektů prostřednictvím
svých finančních nástrojů.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

— Článek 2 Smlouvy o Evropské unii (SEU): hodnoty EU. Evropská unie vychází
ze základních hodnot, kterými je „úcta k lidské důstojnosti, svoboda, demokracie,
rovnost, právní stát a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin“.

— Článek 3 Smlouvy o EU: cíle EU. Ve „vztazích s okolním světem“ přispívá EU
k „vymýcení chudoby, ochraně lidských práv, zejména práv dítěte, a k přísnému
dodržování a rozvoji mezinárodního práva, zejména k dodržování zásad Charty
Organizace spojených národů“.

— Článek 6 Smlouvy o EU: Listina základních práv a Evropská úmluva o lidských
právech. Listina základních práv Evropské unie (čl. 6 odst. 1) odkazuje výslovně
pouze na uplatňování právních předpisů Unie, avšak orgány, instituce a členské
státy EU musejí tuto listinu dodržovat rovněž v rámci vnějších vztahů EU. Řídit
se ustanoveními této listiny musejí také země, které k EU přistupují. Čl. 6 odst. 2
ukládá EU povinnost přistoupit k Evropské úmluvě o lidských právech (4.1.2).

— Článek 21 Smlouvy o EU: zásady, na nichž je založena vnější činnost Unie. Těmito
zásadami jsou demokracie, právní stát, univerzálnost a nedělitelnost lidských práv
a základních svobod, úcta k lidské důstojnosti, rovnost a solidarita a dodržování
zásad Charty Organizace spojených národů z roku 1945 a mezinárodního práva.
V článku 21 přijímá EU zásadu „nedělitelnosti lidských práv a základních svobod“,
čímž se zavazuje k tomu, že bude hospodářským a sociálním právům připisovat
stejný význam jako právům občanským a politickým.

— Článek 205 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU): obecná ustanovení
o vnější činnosti Unie. V tomto článku se uvádí, že se mezinárodní činnost EU řídí
zásadami stanovenými v článku 21 SEU.
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POLITIKA EU V OBLASTI LIDSKÝCH PRÁV

V roce 2012 přijala Rada strategický rámec EU pro lidská práva a demokracii,
jehož součástí je akční plán, kterým se řídí jeho uplatňování. V tomto rámci jsou
vymezeny zásady, cíle a priority pro zvýšení účinnosti a důslednosti politiky EU
v následujících deseti letech. K těmto zásadám patří také to, že otázky lidských práv
musejí jako červená nit procházet všemi oblastmi politiky EU, včetně případů, kdy
se vnitřní a vnější politika překrývá. EU přitom musí více přihlížet ke specifickým
rysům jednotlivých situací. Rada na návrh Evropské komise a místopředsedy Komise,
vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku přijala
v listopadu 2020 třetí Akční plán EU pro lidská práva a demokracii. Jsou v něm
stanoveny cíle a priority EU na období 2020–2024, které jsou uskupeny do pěti hlavních
oblastí činnosti:
— ochrana jednotlivců a zajištění jejich silnějšího postavení,

— budování odolné, inkluzivní a demokratické společnosti,

— prosazování celosvětového systému lidských práv a demokracie,

— nové technologie – využití příležitostí a řešení problémů,

— dosahování výsledků na základě společné práce.

Rada přijala řadu tematických pokynů pro oblast lidských práv. Jedná se o praktické
pokyny pro zastoupení EU na celém světě v následujících oblastech:
— boj proti trestu smrti,

— dialog o lidských právech,

— práva dítěte,

— boj proti mučení a jiným formám krutého zacházení,

— ochrana dětí při ozbrojených konfliktech,

— ochrana obránců lidských práv,

— dodržování mezinárodního humanitárního práva,

— boj proti násilí páchanému na ženách a dívkách,

— prosazování svobody náboženského vyznání a přesvědčení,

— ochrana práv lesbických žen, gayů, bisexuálů, transsexuálů a intersexuálů
(LGBTI),

— prosazování svobody projevu na internetu i mimo něj,

— zákaz diskriminace v rámci vnější činnosti,

— nezávadná pitná voda a hygienická zařízení.

Strategie EU v oblasti lidských práv a demokracie pro jednotlivé země se zakládá
na přístupu zdola nahoru. Jejím cílem je sjednotit pokyny a priority EU v oblasti
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lidských práv do jediného uceleného politického dokumentu. Tato strategie je upravena
pro jednotlivé země a obsahuje cíle na období tří let.
Tématu lidských práv se Evropská unie pravidelně věnuje i v rámci politického dialogu
se třetími zeměmi nebo s regionálními organizacemi. Dialog o lidských právech
a konzultace v této oblasti vede také přibližně se 40 zeměmi.
Dalším významným prostředkem k vyvíjení diplomatického tlaku v rámci
mezinárodních vztahů jsou diplomatické demarše (důvěrné povahy) a (veřejná)
diplomatická prohlášení zabývající se politikou v oblasti lidských práv a konkrétními
případy porušování těchto práv ve třetích zemích.
Součástí dvoustranných obchodních dohod a nejrůznějších dohod o přidružení
a spolupráci mezi EU a třetími zeměmi nebo regionálními organizacemi je tzv. doložka
o lidských právech, která dodržování lidských práv definuje jako „základní prvek“.
Ta představuje hlavní přístupový bod, z nějž vychází spolupráce a dialog, ale také
základ k přijímání vhodných opatření v případě závažného porušování lidských práv
a demokratických zásad, jako je omezení spolupráce nebo její pozastavení. Pobídky
k ratifikaci a uplatňování úmluv o lidských právech a pracovních právech jsou obsaženy
také v preferenčních obchodních režimech EU určených rozvojovým zemím (5.2.3).
Pro kandidátské země (5.5.1) je stanoven přísný mechanismus podmíněnosti. Před
vstupem do EU musejí tyto země vybudovat stabilní instituce, které zaručí dodržování
zásad demokracie a právního státu, lidských práv a respektování menšin a jejich
ochranu, což je proces, který EU aktivně podporuje. Na společných hodnotách
demokracie, právního státu a dodržování lidských práv je založena i evropská politika
sousedství (5.5.5). Evropská unie podporuje partnerské země při uplatňování reforem
a zastává přístup „více za více“, tj. těsnější integrace a více finančních prostředků jako
odměna za dosažený pokrok.
Situaci v oblasti lidských práv mají zlepšovat také volební pozorovatelské mise EU, a to
odrazováním od zastrašování a násilí během voleb a upevňováním demokratických
institucí.
Evropská unie podporuje lidská práva svým zapojením do vícestranných fór, jako
je třetí výbor Valného shromáždění OSN, Rada OSN pro lidská práva, Organizace
pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) a Rada Evropy. Unie se také aktivně
zasazuje o mezinárodní spravedlnost, například prostřednictvím Mezinárodního
trestního soudu.
V rámci tematického programu pro lidská práva a demokracii s počátečním rozpočtem
přiděleným na období 2021–2027 ve výši 1,362 mld. EUR, který je součástí
Nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci – Globální Evropa,
podporuje a chrání zejména aktéry občanské společnosti, kteří prosazují lidská práva
a demokracii. Důležitou vlastností tohoto nástroje je, že není třeba získat souhlas
příslušné vlády. Evropská unie se kromě toho zavázala k tomu, že do všech svých
rozvojových programů postupně začlení přístup založený na právech, který vychází
ze souboru nástrojů, jenž vytvořila Komise v roce 2014 a který byl v roce 2021
aktualizován.
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Evropská nadace pro demokracii je soukromoprávní nadace, která je podporována
Evropskou unií a jejími členskými státy. Doplňuje finanční nástroje EU a může se
používat flexibilně k podpoře demokratických aktivistů a hnutí, nezávislých novinářů
a mediálních platforem, které by jinak na finanční prostředky nedosáhli.
V prosinci 2020 přijala Rada nařízení, kterým se zavádí globální režim sankcí
v souvislosti s porušováním lidských práv. Umožňuje Evropské unii cíleně sankcionovat
fyzické i právnické osoby a orgány, včetně státních i nestátních subjektů, které
odpovídají za závažné porušování lidských práv na celém světě, jsou do něj zapojeny
nebo s ním spojeny. K září 2022 přijala Rada restriktivní opatření (zmrazení majetku,
případně zákaz cestování) vůči 17 osobám a pěti subjektům.
Vzhledem k množícím se důkazům o porušování lidských práv, k němuž dochází
v rámci celosvětových hodnotových řetězců, a k většímu povědomí o této problematice
předložila Komise v únoru 2022 návrh směrnice o náležité péči podniků v oblasti
udržitelnosti. Tato směrnice bude z právního hlediska od společností vyžadovat,
aby zjišťovaly, jaký nepříznivý dopad má jejich činnost na lidská práva a životní
prostředí, a případně mu předcházely či zabránily nebo jej zmírnily. Parlament předložil
vlastní doporučení týkající se náležité péče ve svém usnesení z března 2021. Rada
a Parlament posuzují návrh Komise s cílem zahájit legislativní jednání.
Dne 14. září 2022 zveřejnila Komise doprovodný návrh nařízení, v němž by byl zaveden
zákaz uvádění zboží, které bylo vyrobeno s využitím nucené práce, na trh EU.
Výroční zprávu o stavu lidských práv a demokracie ve světě vypracovává
místopředseda Komise, vysoký představitel a přijímá ji Rada, přičemž tato zpráva
poskytuje přehled o stavu lidských práv ve světě a o opatřeních, která EU v průběhu
roku přijala.

AKTÉŘI

Strategické zájmy EU a obecné směry společné zahraniční a bezpečnostní politiky
(SZBP) (5.1.1) vypracovává Evropská rada.
Otázkami lidských práv, které vyplývají ze společné zahraniční a bezpečnostní politiky
nebo z obchodní a rozvojové politiky EU, se zabývá Rada pro zahraniční věci, která
se schází jednou měsíčně. Pracovní skupina Rady pro lidská práva, která připravuje
jednání o lidských právech na vysoké úrovni a vypracovává rozhodnutí o otázkách
lidských práv, se skládá z odborníků v oblasti lidských práv z členských států a ze
zástupců Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) a Komise.
Radě pro zahraniční věci předsedá místopředseda Komise, vysoký představitel, který
přispívá k rozvoji SZBP a zajišťuje dodržování příslušných rozhodnutí. Místopředseda
Komise, vysoký představitel dále zastupuje EU v otázkách SZBP a dohlíží na ESVČ
a na delegace EU ve třetích zemích. ESVČ má ředitelství pro hodnoty a mnohostranné
vztahy, přičemž kontaktním místem pro lidská práva disponuje kromě toho také každá
delegace EU. Tyto delegace hrají při vypracovávání a uplatňování strategií v oblasti
lidských práv a demokracie pro jednotlivé země, při přípravě dialogu týkajícího se
lidských práv, při jednání s obránci lidských práv a zástupci občanské společnosti
a při stanovování priorit při poskytování finanční pomoci EU zásadní úlohu.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02020R1998-20221207&qid=1674050201148&from=en
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:bc4dcea4-9584-11ec-b4e4-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://single-market-economy.ec.europa.eu/document/785da6ff-abe3-43f7-a693-1185c96e930e_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8437/eu-annual-reports-human-rights-and-democracy_en
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/cs/FTU_5.1.1.pdf


Fakta a čísla o Evropské unii - 2023 5
www.europarl.europa.eu/factsheets/cs

Komise vyjednává (v úzké spolupráci s ESVČ) mezinárodní dohody, dohlíží na proces
rozšiřování Unie a na politiku sousedství, řídí rozvojové programy a spravuje finanční
nástroje.
Úkolem zvláštního zástupce EU pro lidská práva je zvyšovat účinnost a viditelnost
činnosti EU v oblasti lidských práv. Zvláštní zástupce úzce spolupracuje s ESVČ,
přičemž jeho činnost probíhá v rámci širokého a flexibilního mandátu. Tuto pozici
v současné době zastává Eamon Gilmore, který se ujal své funkce dne 1. března 2019.
Parlament se podílí na vypracovávání politiky EU a sleduje činnost jejích dalších
institucí a orgánů.
Podle článku 207 a 218 SFEU je ke vstupu většiny mezinárodních dohod v platnost
nutný souhlas Parlamentu. Například v roce 2011 Parlament zablokoval uzavření
Protokolu o textilních výrobcích k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU
a Uzbekistánem, zejména z důvodu pochybností týkajících se dětské práce. Svůj
souhlas s protokolem udělil až v roce 2016 poté, co v otázkách dětské a nucené práce
došlo k významnému zlepšení.
Podle článku 36 SEU je nutné, aby místopředseda Komise, vysoký představitel
konzultoval s Parlamentem hlavní hlediska a základní řešení v oblasti společné
zahraniční a bezpečnostní politiky a informoval jej o jejím vývoji. Parlament může Radě
či místopředsedovi Komise, vysokému představiteli klást otázky nebo jim předkládat
doporučení.
Cílem usnesení Parlamentu je zvýšit povědomí o případech porušování lidských
práv, podporovat obránce lidských práv a utvářet politiku EU v této oblasti, a to na
základě konkrétních návrhů. Parlament se zasazoval například o vytvoření sankčního
režimu, který by EU umožnil zaměřit se na jednotlivé osoby odpovědné za porušování
lidských práv a který byl nakonec v prosinci 2020 přijat. Usnesení mohou být součástí
legislativního procesu, výsledkem zpráv parlamentních výborů z vlastního podnětu
nebo rozprav o naléhavých záležitostech, které obvykle probíhají na každém plenárním
zasedání ve Štrasburku ve středu a upozorňují na závažné případy porušování lidských
práv ve světě (článek 144 jednacího řádu Evropského parlamentu). Výsledky politiky
Evropské unie a výzvy, jimž čelí, jsou analyzovány v rámci každoročního usnesení
Parlamentu o lidských právech a demokracii ve světě a o politice Evropské unie
v dané oblasti. Je v něm vyhodnocena činnost samotného Parlamentu a stanoveny
budoucí priority. Za otázky týkající se demokracie, právního státu, lidských práv –
včetně práv menšin – ve třetích zemích a zásad mezinárodního práva a za zajišťování
souladu mezi všemi oblastmi vnější politiky Unie a její politikou v oblasti lidských práv
je zodpovědný podvýbor Evropského parlamentu pro lidská práva (DROI), který je
přidružen k Výboru pro zahraniční věci (AFET). Pořádá slyšení, jež se dotýkají celé řady
témat v oblasti lidských práv a jichž se účastní různé strany, a v jejich rámci získává
podněty pro usnesení a další parlamentní iniciativy. Podvýbor se zabývá rovněž
každodenním řízením konkrétních postupů v oblasti lidských práv a jeho delegace
pravidelně navštěvují příslušné země a instituce. Sleduje opatření učiněná v návaznosti
na naléhavá usnesení Parlamentu přijatá podle článku 144 jednacího řádu a pořádá
o dialogu EU v oblasti lidských práv častou výměnu názorů s Evropskou službou pro
vnější činnost.
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Dalšími výbory, které řeší problémy v oblasti lidských práv v rámci vnějších vztahů EU,
jsou Výbor pro zahraniční věci (AFET), Výbor pro mezinárodní obchod (INTA), Výbor
pro rozvoj (DEVE) a Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví (FEMM). Lidská práva
jsou také zásadní součástí činnosti stálých delegací Parlamentu, které jsou zapojeny
do dvoustranné spolupráce s parlamenty mimo EU a v rámci různých parlamentních
shromáždění.
Díky svým rozpočtovým pravomocem (podle článku 14 SEU a čl. 310 odst. 1 SFEU)
může Evropský parlament zasahovat do přidělování finančních prostředků na program
Globální Evropa a na další finanční nástroje využívané k prosazování lidských práv.
Je rovněž spolutvůrcem právních předpisů týkajících se nástrojů k financování vnější
činnosti.
Každý rok uděluje Parlament obráncům lidských práv z celého světa Sacharovovu cenu
za svobodu myšlení. V říjnu 2022 byl laureátem Sacharovovy ceny za svobodu myšlení
za rok 2022 vyhlášen statečný národ Ukrajiny zastoupený jeho prezidentem, zvolenými
vedoucími představiteli a občanskou společností. V roce 2021 byla Sacharovova cena
udělena Alexeji Navalnému – nejvýznamnějšímu opozičnímu představiteli v Rusku,
který je znám svým bojem proti korupci a porušování lidských práv. Pan Navalnyj
byl v roce 2020 otráven a v současnosti si odpykává trest odnětí svobody v ruské
trestanecké kolonii. V průběhu slavnostního předávání Sacharovovy ceny ji dne
15. prosince 2021 jménem svého uvězněného otce převzala jeho dcera Darja
Navalná. Laureátem Sacharovovy ceny za rok 2020 byla demokratická opozice
v Bělorusku, kterou zastoupila koordinační rada, iniciativa odvážných žen – Svjatlana
Cichanouská, Svjatlana Aleksijevičová, Maryja Kalesnikavová, Volha Kavalkovová
a Veranika Capkalová, a političtí činitelé a zástupci občanské společnosti – Sjarhej
Cichanouski, Ales Bjaljacki, Sjarhej Dyleuski, Scjapan Pucila a Mikola Statkevič.
K laureátům z minulosti patří Nelson Mandela, Malála Júsufzajová a Ráif Badawí.
Parlament vytvořil rovněž Síť nositelů Sacharovovy ceny, která podporuje její laureáty,
rozvíjí kontakty mezi nimi a vybízí je ke společné činnosti. V rámci této sítě byl
v roce 2013 zahájen Sacharovův stipendijní program pro obránce lidských práv ze
třetích zemí, jehož cílem je zvýšit povědomí stipendistů o činnosti Parlamentu v oblasti
lidských práv, pomoci jim rozvíjet své schopnosti a zlepšit svou práci. Úkolem programu
je rovněž šířit povědomí o Sacharovově ceně a hodnotách, které prosazuje.
Parlament lidská práva prosazuje také v rámci své širší činnosti zaměřené na podporu
demokracie, mezi niž patří pozorování voleb, kroky přijímané před volbami a po
volbách, budování parlamentních kapacit, mediace a dialog o prosazování demokracie
a sledování voleb (5.4.2). Vedoucím volební pozorovatelské mise EU je obvykle
poslanec Evropského parlamentu. Delegace Parlamentu pro pozorování voleb jsou
součástí unijních nebo mezinárodních misí a využívají jejich prostory a infrastrukturu.
Předseda Parlamentu se aktivně zapojuje do podpory lidských práv prostřednictvím
prohlášení a dopisů a při setkáních s významnými aktéry v rámci diskuzí o otázkách
lidských práv.

Marika Lerch

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs
https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/cs/home/
https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/cs/home/
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/cs/FTU_5.4.2.pdf
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