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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o lidských právech a demokracii ve světě a o politice Evropské unie v této oblasti – 
výroční zpráva za rok 2018
(2019/0000(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv a další smlouvy a nástroje OSN 
týkající se lidských práv,

– s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských právech,

– s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie,

– s ohledem na články 2, 3, 8, 21 a 23 Smlouvy o Evropské unii (SEU),

– s ohledem na článek 207 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

– s ohledem na globální strategii zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie 
představenou dne 28. června 2016,

– s ohledem na akční plán pro lidská práva a demokracii 2015–2019, který Rada přijala 
dne 20. července 2015, a na přezkum tohoto plánu v polovině období z června 2017,

– s ohledem na obecné zásady EU na podporu a ochranu svobody náboženského vyznání 
nebo přesvědčení přijaté dne 24. června 2013,

– s ohledem na 17 cílů udržitelného rozvoje OSN a Agendu pro udržitelný rozvoj 2030,

– s ohledem na akční plán EU pro rovnost žen a mužů II s názvem „Rovnost žen a mužů 
a posílení postavení žen: proměna života dívek a žen prostřednictvím vnějších vztahů 
EU (2016–2020)“ ze dne 21. září 2015,

– s ohledem na Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího 
násilí (dále jen „Istanbulská úmluva“) ze dne 11. května 2011,

– s ohledem na mezinárodní úmluvu o právech dítěte ze dne 20. listopadu 1989,

– s ohledem na Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením ze dne 30. března 
2007, 

– s ohledem na hlavní zásady OSN týkající se podnikání a lidských práv ze dne 16. 
června 2011,

– s ohledem na globální pakt o bezpečné, řízené a legální migraci přijatý Valným 
shromážděním OSN ve dnech 10. a 11. prosince 2018,

– s ohledem na globální pakt o uprchlících, stvrzený Valným shromážděním OSN dne 17. 
prosince 2018,
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– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)1,

– s ohledem na protokol Rady Evropy ze dne 10. října 2018 o změně Úmluvy Rady 
Evropy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat, 

– s ohledem na závěry Rady ze dne 25. června 2018 týkající se priorit EU v Organizaci 
spojených národů a na 73. zasedání Valného shromáždění OSN,

– s ohledem na závěry Rady ze dne 17. července 2018 týkající se Mezinárodního trestního 
soudu u příležitosti 20. výročí přijetí Římského statutu,

– s ohledem na společné prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky 
Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a ministrů zahraničí nebo zástupců 13 
účastnických členských států OSN ze dne 27. září 2018 k iniciativě týkající se 
pozitivních příběhů o lidských právech (Good Human Rights Stories),

– s ohledem na výroční zprávu EU o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 
2018,

– s ohledem na své usnesení ze dne 12. prosince 2018 o výroční zprávě o lidských 
právech a demokracii ve světě za rok 2017 a o politice Evropské unie v této oblasti2 a na 
svá předchozí usnesení k předešlým výročním zprávám,

– s ohledem na svá usnesení týkající se případů porušování lidských práv, demokracie 
a právního státu v roce 2018,

– s ohledem na Sacharovovu cenu za svobodu myšlení, která byla v roce 2018 udělena 
Olehu Sencovovi, ukrajinskému filmovému režisérovi a politickému vězni drženému ve 
vazbě v Rusku;

– s ohledem na článek 54 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A9-0000/2019),

A. vzhledem k tomu, že po celou dobu oslav 70. výročí podepsání Všeobecné deklarace 
lidských práv v roce 2018 zdůrazňovala EU politický význam budování globálního řádu 
založeného na respektování lidských práv a znovu potvrdila své hluboké a neochvějné 
odhodlání prosazovat a chránit lidská práva všude na světě; vzhledem k tomu, že 
Evropský parlament v listopadu 2018 pořádal ve svých prostorách první Týden lidských 
práv, v jehož průběhu připomněl milníky dosažené za dobu od přijetí deklarace a také 
aktuální výzvy, pokud jde o dodržování lidských práv;

B. vzhledem k tomu, že deklarace jako soubor univerzálních hodnot, zásad a norem, 
kterými se mají řídit členské státy OSN, činí ochranu lidských práv těžištěm řádné 
správy věcí veřejných; vzhledem k tomu, že v duchu deklarace a článku 21 SEU je EU 
v popředí snah provádět politiky založené na dodržování lidských práv a trvale se 

1 Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1.
2 Přijaté texty, P8_TA(2018)0515.
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věnuje případům porušování lidských práv;

C. vzhledem k tomu, že EU svými soustavnými kroky na bilaterální a multilaterální úrovni 
přispívala v roce 2018 ke zlepšování stavu lidských práv, zejména posilováním 
politického dialogu s třetími zeměmi a sjednáním nových mezinárodních dohod, mj. 
obchodních a hospodářských partnerství;

D. vzhledem k tomu, že nezbytným předpokladem pro úspěšnou a účinnou politiku EU 
v oblasti lidských práv je větší soulad mezi vnitřními a vnějšími politikami EU a také 
mezi jednotlivými vnějšími politikami EU; vzhledem k tomu, že větší konzistentnost by 
měla EU umožnit rychleji reagovat v raných fázích případů porušování lidských práv;

E. vzhledem k tomu, že přechod k demokracii a nastolení nebo upevnění právního státu 
jsou v mnoha zemích dlouhým a trnitým procesem, pro jehož úspěch je zásadní vnější 
podpora po delší období, mimo jiné i od EU;

Lidská práva a demokracie: obecné trendy a klíčové výzvy

1. vyjadřuje hluboké znepokojení nad útoky proti demokracii a právnímu státu, k nimž 
docházelo v roce 2018 všude ve světě a které svědčí o vzestupu autoritářství jako 
politického projektu, který ztělesňuje pohrdání lidskými právy, potlačování projevů 
nesouhlasu, zpolitizovaná justice a volby, o jejichž výsledku je předem rozhodnuto; je 
toho názoru, že zemím, které se dostanou do područí autoritářských režimů, hrozí větší 
riziko nestability, vzniku konfliktu, korupce a násilného extremismu; vítá skutečnost, že 
současně byly v mnoha zemích zahájeny procesy mírového urovnání a demokratizace, 
začaly se provádět ústavní reformy a reformy soudního systému a občanská společnost 
byla zapojena do otevřených a veřejných debat v cílem prosazovat základní svobody 
a lidská práva, včetně zrušení trestu smrti;

2. soudí, že všechny státy, které dodržují základní svobody jako základní kámen 
demokracie, musí být v popředí šíření osvědčených postupů řádné správy věcí 
veřejných založených na lidských právech a právním státu všude ve světě a posilování 
mezinárodních právních nástrojů na ochranu lidských práv; zdůrazňuje výzvy, které 
představuje používání škodlivých vlivů, které oslabují demokratickou správu věcí 
veřejných a hodnoty, které jsou bytostně vlastní lidským právům, a maří pozitivní snahy 
demokratických států;

3. upozorňuje na prokletí ozbrojených konfliktů, které si stále vybírají daň v podobě životů 
civilních obyvatel a způsobují hromadné vysídlení, přičemž státy i nestátní subjekty se 
zjevně neznají ke své odpovědnosti řídit se mezinárodním humanitárním právem 
a mezinárodním právem v oblasti lidských práv; zdůrazňuje, že v regionech ve válce 
nebo v konfliktních situacích dochází k závažným případům porušování lidských práv, 
které jsou svou povahou mimořádné a mají zcela pošlapat lidskou důstojnost, protože 
jsou současně zničující pro oběti i degradující pro ty, kdo se jich dopouštějí; jako 
příklad uvádí používání sexuálního násilí jako válečné zbraně, která má zničit, 
destabilizovat a demoralizovat jednotlivce, rodiny, komunity a společnosti;

4. odsuzuje snahu vzepřít se multilateralismu a odmítání mezinárodního pořádku 
založeného na pravidlech, které je vážným problémem z hlediska lidských práv v celém 
světě; pevně věří v přístupy a rozhodnutí, které jsou výsledkem spolupráce 
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v multilaterálním rámci, zejména v rámci orgánů OSN, jako nejúčinnější prostředek, jak 
sloužit zájmům lidstva, nalézt trvalá řešení konfliktů a usilovat o pokrok v oblasti 
lidských práv;

5. je vážně znepokojen nárůstem počtu případů vražd, fyzického napadení a zastrašování, 
jejichž obětmi jsou lidé zasazující se za dodržování lidských práv všude ve světě, 
zejména novináři, právníci a aktivisté z řad občanské společnosti, mj. zastánci ochrany 
životního prostředí a půdy, většinou v zemích s vysokou mírou korupce a se špatnou 
pověstí, pokud jde o dodržování zásad právního státu a uplatňování soudního dohledu;

6. zdůrazňuje důležitost pokroku v problematice rovnosti žen a mužů a ženských práv 
v celém světě; zdůrazňuje, že i přes pokrok ženy a dívky nadále trpí diskriminací 
a násilím; zdůrazňuje, že mnoho společností stále těžko hledá cestu k tomu, aby měly 
ženy a dívky ze zákona stejná práva a rovný přístup ke vzdělávání, zdravotní péči, 
důstojné práci a politickému a ekonomickému zastoupení;

7. zdůrazňuje, že respektování a prosazování práv dítěte, boj proti veškerým projevům 
zneužívání nebo zanedbávání děti, obchodování s nimi a jejich vykořisťování, včetně 
využívání dětských vojáků v ozbrojených konfliktech, a zajištění péče a vzdělání pro 
děti jsou pro budoucnost lidstva naprosto zásadní;

8. zdůrazňuje, že je důležité plně zohledňovat zvláštní potřeby lidí se zdravotním 
postižením; vyzývá EU, aby do své vnější činnosti a politiky rozvojové pomoci 
začlenila boj proti diskriminaci na základě zdravotního postižení;

9. upozorňuje na případy pronásledování a diskriminace to na základě etnické příslušnosti, 
státní příslušnosti, třídního původu, kasty, náboženského vyznání, přesvědčení, jazyka, 
sexuální orientace a věku, které jsou dosud běžné v mnoha zemích a společnostech; je 
vážně znepokojen čím dál netolerantnějšími a nenávistnějšími reakcemi směřujícími na 
ty, kteří jsou obětmi těchto porušování lidských práv;

10. konstatuje, že počet násilně vysídlených osob v roce 2018 překročil 70 milionů, z toho 
26 milionů činí uprchlíci3; zastává názor, že války, konflikty, politický útlak, chudoba 
a nedostatek potravin, nestejné podmínky hospodářského rozvoje a nepříznivé účinky 
změny klimatu zejména v nejchudších zemích světa rozněcují rizika vypuknutí nových 
konfliktů a dalšího vysídlování obyvatelstva;

11. zdůrazňuje, že svoboda slova a projevu a také pluralita sdělovacích prostředků jsou 
jádrem odolných demokratických společností; naléhavě požaduje, aby byly zavedeny 
nejlepší možné mechanismy ochrany proti dezinformačním kampaním a nepřátelské 
propagandě tím, že na úrovni EU i na mezinárodní úrovni bude vypracován právní 
rámec k boji s hybridními hrozbami, mezi něž patří i kybernetické útoky a informační 
válka;

K účinnější zahraniční politice EU v oblasti lidských práv

12. připomíná, že se EU zavázala k tomu, že lidská práva a demokracie budou v jejích 
vztazích se třetími zeměmi zaujímat ústřední místo; zdůrazňuje proto, že cíl prosazování 

3 UNHCR – zpráva o globálních trendech v roce 2018 (19. červen 2019).
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lidských práv a demokracie v celém světě vyžaduje, aby se stal součástí všech politik 
EU, které mají vnější dimenzi;

13. zdůrazňuje, že obchod a lidská práva se navzájem posilují a že komunita podnikatelů by 
měla hrát významnou úlohu tím, že nabídne pozitivní podněty v podpoře lidských práv, 
demokracie a sociální odpovědnosti podniků; připomíná Komisi a Evropské službě pro 
vnější činnost (ESVČ), že je třeba účinně využívat doložek o lidských právech 
v mezinárodních dohodách, a to tak, že se povede politický dialog, bude se pravidelně 
posuzovat pokrok a na žádost jakékoli ze stran dohody se uskuteční postup konzultací; 
požaduje, aby byly zavedeny robustní mechanismy pro doložky o lidských právech, 
v nichž by byl zapojen Parlament, místní organizace občanské společnosti a příslušné 
mezinárodní organizace, a aby byl rovněž vytvořen mechanismus pro stížnosti, které by 
mohly podávat skupiny občanů a zúčastněné strany, kterých se nepříznivě dotýkají 
případy porušování lidských práv;

14. podporuje dialogy o lidských právech se třetími zeměmi jako zásadní nástroj pro 
bilaterální angažovanost při prosazování a ochraně lidských práv; žádá Komisi a ESVČ, 
aby spojily síly a zabývaly se lidskými právy a s nimi souvisejícími povinnostmi při 
dialozích nebo jednání v jakýchkoli politických a ekonomických oblastech s vládami 
třetích zemí, aby se zvýšil dopad dialogů o lidských právech;

15. velmi podporuje práci a úsilí zvláštního zástupce EU pro lidská práva na poli ochrany 
a prosazování dodržování lidských práv ve světě; zdůrazňuje, že důležitým cílem 
v rámci mandátu tohoto zvláštního zástupce je zvýšit efektivnost Unie v této oblasti;

Vytváření řešení k prosazování a ochraně lidských práv a demokracie

Demokratická správa věcí veřejných a otevírání prostoru pro občanskou společnost

16. žádá EU a členské státy, aby i nadále důkladně monitorovaly vývoj dění, který má 
negativní vliv na správu věcí veřejných a prostor pro občanskou společnost všude ve 
světě, a aby systematicky a s využitím všech vhodných prostředků reagovaly na politiky 
a legislativní změny prováděné autoritářskými vládami, které směřují k oslabení správy 
věcí veřejných založené na základních demokratických zásadách a k zúžení prostoru pro 
občanskou společnost; je toho názoru, že v souvislosti s touto záležitostí by měla být 
posílena součinnost mezi Komisí, ESVČ a Parlamentem;

Přístup EU ke konfliktům a zodpovídání se z porušování lidských práv

17. zdůrazňuje spojitost mezi nárůstem případů porušování lidských práv a velmi 
rozšířenou beztrestností a neexistencí povinnosti zodpovídat v regionech a zemích 
rozvrácených konflikty nebo poznamenanými politicky motivovaným zastrašováním, 
diskriminací, obtěžováním a fyzickým napadáním, únosy, násilným umravňováním, 
svévolným zatýkáním a případy mučení;

18. vítá úsilí, které vyvinula EU při prosazování všeobecné platnosti Římského statutu 
v roce 2018, ve kterém se slavilo 20. výročí jejího přijetí, a znovu potvrzuje svou 
neochvějnou podporu Mezinárodnímu trestnímu soudu; vyzývá Komisi a ESVČ, aby 
prozkoumaly způsoby a navrhly nové nástroje, kterými lze pomoci obětem případů 
porušování mezinárodního práva v oblasti lidských práv a mezinárodního 
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humanitárního práva v přístupu k mezinárodní spravedlnosti a ke zjednání nápravy 
a získání náhrady;

19. vítá počáteční diskuse v Radě ohledně vytvoření unijního mechanismu sankcí za 
porušování lidských práv, tzv. „Magnitského seznamu“, který by umožňoval cílené 
sankce pro jednotlivce, kteří se podíleli či podílejí na závažném porušování lidských 
práv;

Obránci lidských práv

20. zdůrazňuje neocenitelnou a zásadní roli, kterou hrají obránci lidských práv, a to i za 
cenu ohrožení svého života; doporučuje posílit spolupráci mezi institucemi EU 
a členskými státy tak, aby jim umožňovala poskytovat obráncům lidských práv trvalou 
podporu; cení si mechanismu „ProtectDefenders.eu“, který má pomoci ochránit obránce 
lidských práv ve vážném ohrožení; vyzývá Radu a Komisi, aby vytvořily zvláštní 
koordinovaný postup udělování víz obráncům lidských práv; vyzývá Komisi, aby 
v plném rozsahu využívala finanční kapacity evropského nástroje pro demokracii 
a lidská práva (EIDHR) k podpoře obránců lidských práv;

Rovnost žen a mužů

21. rozhodně podporuje strategický závazek EU usilovat o rovnost žen a mužů a její trvalé 
úsilí o zlepšení situace žen a dívek, pokud jde o jejich lidská práva, v souladu s cíli 
udržitelného rozvoje do roku 2030; žádá Komisi a ESVČ, aby dále přispívaly k rovnosti 
mužů a žen a k posilování postavení žen a dívek tím, že budou úzce spolupracovat 
s mezinárodními organizacemi a třetími zeměmi, aby se podařilo vypracovat 
a uplatňovat nové právní rámce pro rovnost žen a mužů a vykořenit škodlivé praktiky 
zacílené na ženy a dívky, jako jsou dětské sňatky a mrzačení ženských pohlavních 
orgánů;

Práva dítěte

22. žádá nové iniciativy EU pro předcházení a boj proti zneužívání dětí ve světě, pro pomoc 
s návratem dětí poznamenaných konfliktem k normálnímu životu a pro zajištění 
chráněného prostředí pro tyto děti, prostředí, ve kterém hrají zásadní roli péče 
a vzdělávání; vyzývá EU, aby iniciovala mezinárodní hnutí, které bude usilovat 
o dodržování práv dítěte, mj. uspořádáním mezinárodní konference o ochraně dětí 
v nestabilních prostředích;

Práva osob se zdravotním postižením 

23. vítá ratifikaci Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením; opakuje, že je 
důležité, aby ji efektivně uplatňovaly jak členské státy, tak orgány a instituce EU; 
zdůrazňuje, že zejména je třeba důvěryhodným způsobem všude prosazovat zásadu 
všeobecné přístupnosti a zajistit veškerá práva osob se zdravotním postižením ve všech 
relevantních politikách EU;

Svoboda náboženského vyznání nebo přesvědčení

24. naléhavě žádá Komisi a ESVČ, aby zintenzívnily své úsilí při zasazování se o svobodu 
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náboženského vyznání nebo přesvědčení a aby zahájily mezikonfesní dialog se státy 
a zástupci občanské společnosti ve snaze předejít násilnostem a diskriminaci vůči 
jednotlivcům na základě názorů, svědomí, náboženského vyznání nebo přesvědčení; 
žádá, aby EU i nadále navazovala spojenectví a prohlubovala spolupráci se širokým 
okruhem zemí a regionálních organizací, aby se podařilo docílit pozitivní změny ve věci 
svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení; připomíná Radě a Komisi, že je třeba 
odpovídajícím způsobem podpořit institucionální mandát, kapacitu a plnění úkolů 
zvláštního vyslance pro prosazování svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení 
mimo EU;

Podnikání a lidská práva

25. znovu potvrzuje, že činnosti všech společností, ať již působí v tuzemsku, nebo přes 
hranice, musí být plně v souladu s mezinárodními standardy v oblasti lidských práv; 
zdůrazňuje, že je třeba vytvořit nástroj, kterým bude možno v rámci mezinárodního 
práva v oblasti lidských práv regulovat činností nadnárodních korporací a jiných 
společností; připomíná všem zemím, aby uplatňovaly obecné zásady OSN v oblasti 
podnikání a lidských práv, a vyzývá ty členské státy EU, které dosud nepřijaly národní 
akční plány pro obchodní práva, aby tak co nejdříve učinily;

26. staví se kladně k systému všeobecných preferencí GSP+ jakožto prostředku ke stimulaci 
účinného provádění 27 hlavních mezinárodních úmluv o lidských právech a pracovních 
normách; uvědomuje si, že globální hodnotové řetězce přispívají k posílení základních 
pracovních norem, norem v oblasti životního prostředí a sociálních norem a představují 
příležitost z hlediska udržitelného pokroku, a to zejména v rozvojových zemích;

Nové technologie a lidská práva

27. zdůrazňuje, že je důležité vypracovat strategii EU, jak využít nové technologie, 
například umělou inteligenci, ve službě lidem a jak se vyrovnat s tím, že nové 
technologie mohou být hrozbou pro lidská práva, ať již jde o hromadné sledování, 
falešné zprávy, dezinformace a zneužívání umělé inteligence, a nalézt tu správnou 
rovnováhu mezi lidskými právy a jinými legitimními ohledy, jako je bezpečnost nebo 
boj proti trestné činnosti, terorismu a extremismu;

Migranti a uprchlíci

28. zdůrazňuje, že je naléhavě třeba řešit základní příčiny migračních toků, jimiž jsou 
války, konflikty, pronásledování, sítě organizátorů nelegální migrace, obchodování 
s lidmi, pašeráctví a změna klimatu; žádá, aby byla věnována pozornost vnějšímu 
rozměru uprchlické krize a mj. byla nalezena trvalá řešení konfliktů budováním 
spolupráce a partnerství s příslušnými třetími zeměmi; trvá na tom, že uplatňování 
globálních paktů o migraci a uprchlících musí proto jít ruku v ruce s uskutečňováním 
Agendy 2030 OSN, jak je vytyčena ve Strategických rozvojových cílech, a také 
s většími investicemi v rozvojových zemích;

Podpora demokracie 

29. zdůrazňuje, že by EU měla pokračovat v aktivní podpoře demokratických a účinných 
institucí zabývajících se lidskými právy a občanské společnosti v jejich úsilí 
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o prosazování demokratizace; v této souvislosti bere s uspokojením na vědomí důsledné 
úsilí Evropské nadace pro demokracii v zemích východního a jižního sousedství EU 
v zájmu prosazování demokracie a dodržování základních práv a svobod; připomíná, že 
zkušenosti a ponaučení získaná při procesech přechodu k demokracii v rámci politiky 
rozšíření a sousedství by mohly kladně přispívat k identifikaci osvědčených postupů, 
které by bylo možné využít k podpoře a posílení dalších demokratizačních procesů ve 
světě;

30. znovu připomíná, že pozitivně hodnotí to, že EU bez ustání podporuje volební procesy 
a poskytuje pomoc při volbách a podporu místním pozorovatelům; v této souvislosti 
vítá a plně podporuje práci skupiny pro podporu demokracie a koordinaci voleb, která 
působí v Evropském parlamentu; připomíná důležitost kroků náležitě navazujících na 
zprávy a doporučení misí pro sledování voleb jako způsobu, jak zvýšit jejich vliv 
a posílit podporu, kterou EU v dotčených zemích poskytuje demokratickým normám;

°

° °

31. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni 
Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, 
zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, vládám a parlamentům členských států, Radě 
bezpečnosti OSN, generálnímu tajemníkovi OSN, předsedovi 74. zasedání Valného 
shromáždění OSN, předsedovi Rady OSN pro lidská práva, vysokému komisaři OSN 
pro lidská práva a vedoucím delegací EU.


