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NÁVRHY 

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako věcně příslušný výbor, 

aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. poukazuje na to, že odvětví textilní výroby, a zejména produkce bavlny, představuje 

hlavní oblast obchodu mezi EU a Uzbekistánem; zdůrazňuje v této souvislosti, že EU by 

měla plně využít prodloužení dohody o partnerství a spolupráci s cílem zajistit, že se 

uzbecké orgány po náhlé smrti prezidenta zapojí do procesu transformace, který povede 

k lepší správě věcí veřejných, posílení právního státu, demokratickým reformám a 

k podstatnému zlepšení situace v oblasti lidských práv; 

2. vítá významný pokrok, kterého bylo od roku 2013 dosaženo v otázce dětské práce 

v Uzbekistánu, a to včetně přijetí zákonů zakazujících využívání dětské práce; vybízí 

úřady, aby se více zapojily do celostátní osvětové kampaně na podporu naprostého 

vymýcení dětské práce; poukazuje na to, že k tomuto procesu přispělo i diplomatické úsilí 

EU, a zejména usnesení Parlamentu z roku 2011, kterým se odložilo provádění této 

dohody a došlo k aktivnímu zapojení Mezinárodní organizace práce (MOP) a Světové 

banky; 

3. uznává, že je třeba, aby se uzbecká vláda více zapojila do úsilí o dosažení soustavného 

snižování nucené práce; domnívá se, že ačkoli bylo dosaženo pokroku, pokud jde 

o snížení nucené práce obecně, neprojevuje se tato tendence jako soustavná; zdůrazňuje, 

že navzdory skutečnosti, že počet osob, které jsou ke sběru bavlny vysloveně nuceny, od 

doby, co MOP sleduje situaci, určitě klesl, zdá se, že se dále běžně vyskytují méně 

jednoznačné a důmyslnější způsoby nedobrovolné práce; 

4. zdůrazňuje, že EU bude kroky uzbeckých orgánů nadále monitorovat; vyhrazuje si právo 

požádat Komisi a Radu o aktivaci článků 2 a 95 dohody o partnerství a spolupráci, aby 

mohla být přijata veškerá nezbytná obecná i specifická opatření, pokud by znovu vyvstal 

problém dětské práce či pokud by nebyly vymýceny jiné formy nucené práce; 

5. je znepokojen zprávami nezávislých pozorovatelů o mobilizaci občanů řízené státem, 

včetně nucené práce zaměstnanců veřejné správy a studentů, v rámci předsklizňové práce 

v roce 2016; 

6. vítá svolení uzbecké vlády udělit MOP oprávnění monitorovat sklizeň bavlny a její 

rozhodnutí navázat s MOP širokou spolupráci prostřednictvím programu této organizace 

na podporu důstojné práce; s napětím očekává zprávu MOP o sklizni bavlny 

v Uzbekistánu v roce 2016; dále se domnívá, že pozorováním tohoto přechodného období 

by také Parlament získal celkový obraz o transformačním procesu v Uzbekistánu; 

7. vyzývá příštího uzbeckého prezidenta, aby zavedl nový model lidských práv, a to tak, že 

okamžitě ukončí přetrvávající praxi využívání nucené práce a dětské práce při sklizni 

bavlny; 

8. je toho názoru, že vyjádřit souhlas v souladu s cíli společné obchodní politiky EU, které 

musí respektovat hodnoty EU, by mohl Parlament pouze na základě konkrétních důkazů 

významného a měřitelného pokroku, pokud jde o úplné vymýcení dětské práce, a určitých 

důkazů o pokroku, pokud jde o vymýcení všech dalších forem nucené práce, které ověří 
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MOP; je toho názoru, že takový souhlas by byl pozitivním signálem podpory uzbecké 

vládě, aby i nadále usilovala o úplné vymýcení dětské práce a všech dalších forem nucené 

práce a zároveň aby ještě více posílila spolupráci s EU; 

9. zdůrazňuje, že podpora, kterou EU v posledních letech Uzbekistánu poskytovala, se 

zaměřením na právní stát a soudnictví a usilující o nastartování reforem a zefektivnění 

práce uzbeckého parlamentu, musí přinést hmatatelné výsledky; 

10. vybízí uzbecké orgány, aby zvýšily úsilí o další modernizaci a diverzifikaci zemědělského 

sektoru v této zemi, s pokračující podporou EU, Světové banky i dalších mezinárodních 

dárců; 

11. je přesvědčen, že pomoc EU Uzbekistánu by rovněž měla být zaměřena na to, aby se země 

přestala spoléhat na monokulturní pěstování bavlny a diverzifikací hospodářství se snížila 

závislost na jejím vývozu, což by mohlo postupně zmírnit katastrofální stav životního 

prostředí, a to zejména v případě vysychajícího Aralského jezera a jeho přítoků; 

12. zdůrazňuje, že v roce 2009 a 2010 Rada zrušila sankce EU, což „mělo povzbudit uzbecké 

orgány k přijetí dalších zásadních opatření v zájmu posílení právního státu a zlepšení 

místní situace v oblasti lidských práv,“ a zároveň uvedla, že „bude pozorně a nepřetržitě 

sledovat situaci v oblasti lidských práv v Uzbekistánu“ a že „hloubka a kvalita dialogu 

a spolupráce bude záviset na reformách Uzbekistánu“; 

13. vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci 

a bezpečnostní politiku, ESVČ a členské státy EU, aby využily proces transformace jako 

příležitost požadovat během následujících měsíců konkrétní, měřitelná zlepšení v oblasti 

lidských práv; zdůrazňuje skutečnost, že konkrétní zlepšení by měla zahrnovat podmínky 

stanovené ministry zahraničních věcí EU v roce 2010; 

14. vítá skutečnost, že se Federace odborových svazů Uzbekistánu v říjnu 2015 připojila jako 

přidružený člen k Mezinárodní konfederaci odborových svazů; zdůrazňuje roli, kterou 

hrají uzbecké odbory při zajišťování důstojných pracovních podmínek a v ochraně 

pracovních práv; vyzývá uzbeckou vládu, aby v tomto ohledu plně spolupracovala 

s odbory; povzbuzuje uzbecké odbory, aby posílily svoji úlohu v úsilí o úplné vymýcení 

nucené práce; 

15. naléhavě vyzývá uzbecké orgány, aby plně dodržovaly své mezinárodní závazky týkající 

se ochrany lidských práv; vítá, že oznámily návrh vyhlášení amnestie při příležitosti 

24. výročí ústavy Uzbekistánu; naléhavě vyzývá uzbecké orgány, aby do tohoto gesta 

zahrnuly i propuštění osob uvězněných na základě politicky motivovaných obvinění, 

zlepšení zacházení s nimi ve vazbě a ukončení cyklu tvrdých zákroků, zatýkání 

a usvědčování; vybízí uzbeckou vládu, aby více spolupracovala s mezinárodními 

institucemi, a to i prostřednictvím jedenácti zvláštních postupů zřízených Radou pro 

lidská práva OSN1; 

16. očekává od ESVČ, že se na schůzce v rámci 10. kola dialogu o lidských právech mezi EU 

                                                 
1 Jedenáct zvláštních postupů je popsáno zde 

http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/ViewCountryVisits.aspx?Lang=en&country=UZ

B. Pro obecný přehled o zvláštních postupech UNHRC viz 

http://www.ohchr.org/en/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx. 

http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/ViewCountryVisits.aspx?Lang=en&country=UZB
http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/ViewCountryVisits.aspx?Lang=en&country=UZB
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a Uzbekistánem, jež je naplánována na listopad 2016, bude důsledně zabývat všemi 

hlavními případy porušení lidských práv a že se postará o to, aby tyto schůzky byly více 

zaměřené na výsledky. 
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