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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o stavu základních práv v Evropské unii – výroční zpráva za období 2018–2019

(2019/2199(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na Smlouvu o Evropské unii (SEU) a Smlouvu o fungování Evropské unie 
(SFEU),

– s ohledem na informace o stavu lidských práv v Evropské unii obsažené v předchozích 
zprávách,

– s ohledem na rozpravu na plenárním zasedání týkající se naléhavé potřeby řešit otázku 
bezdomovectví v Evropě, která se konala dne 13. ledna 2020, 

– s ohledem na zásadu 19 evropského pilíře sociálních práv, která stanoví, že „osobám v 
nouzi musí být poskytnut přístup k sociálnímu bydlení nebo k pomoci v oblasti bydlení 
dobré kvality“,

– s ohledem na článek 31 revidované Evropské sociální charty o právu na bydlení,

– s ohledem na stanovisko Výboru OSN pro hospodářská, sociální a kulturní práva ke 
sdělení č. 37/2018 (E/C.12/66/D/37/2018) (López Albán v. Španělsko), které tento výbor 
přijal na základě opčního protokolu k Mezinárodnímu paktu o hospodářských, sociálních 
a kulturních právech dne 11. října 2019,

– s ohledem na čl. 34 odst. 3 Listiny základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“), 
který v zájmu potírání sociálního vyloučení a chudoby definuje právo na sociální pomoc 
a pomoc v oblasti bydlení,

– s ohledem na zprávu Evropské sítě pro sociální politiku z roku 2019 nazvanou 
„Chudoba pracujících v Evropě: studie vnitrostátních politik“,

– s ohledem na stanovisko komisaře Rady Evropy pro lidská práva ze dne 29. června 
2018 nazvané „Řecko: okamžitá opatření nezbytná pro ochranu lidských práv 
migrantů“,

– s ohledem na rezoluci 2280 Parlamentního shromáždění Rady Evropy ze dne 11. dubna 
2019 s názvem „Situace migrantů a uprchlíků na řeckých ostrovech: je třeba učinit 
více“,

– s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 4. dubna 2019 o návrhu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu (ESF+)1,

1 Přijaté texty, P8_TA(2019)0350.
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– s ohledem na článek 2 Evropské sociální charty v revidovaném znění,

– s ohledem na článek 31 Listiny,

– s ohledem na doporučení Rady ze dne 9. dubna 2019 týkající se hospodářské politiky 
eurozóny2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 10. října 2019 o zaměstnanosti a sociální politice 
v eurozóně3,

– s ohledem na strategii EU pro mládež na období 2019 až 2027,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 ze dne 20. 
června 2019 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské 
unii4,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 
2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob 
a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU5,

– s ohledem na zprávu, kterou dne 7. července 2017 vydala Skupina odborníků Rady 
Evropy pro opatření proti obchodování s lidmi a jež se týká provádění Úmluvy Rady 
Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi v Irsku (GRETA(2017)28),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 28. listopadu 2018 adresované Evropskému 
parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů a nazvané „Čistá planeta pro všechny: evropská dlouhodobá strategická 
vize prosperující, moderní, konkurenceschopné a klimaticky neutrální ekonomiky“ 
(COM(2018)0773,

– s ohledem na zásadu 16 evropského pilíře sociálních práv, která zdůrazňuje, že každý má 
právo na včasný přístup k cenově dostupné a kvalitní preventivní a léčebné zdravotní 
péči,

– s ohledem na své usnesení ze dne 12. dubna 2016 o situaci ve Středomoří a nutnosti 
uceleného přístupu EU k migraci6,

– s ohledem na své usnesení ze dne 5. října 2017 o vězeňských systémech a podmínkách 
ve věznicích7,

– s ohledem na své usnesení ze dne 25. října 2017 o aspektech základních práv v oblasti 
integrace Romů v EU: boj proti anticiganismu8,

– s ohledem na své usnesení ze dne 3. května 2018 o pluralitě a svobodě sdělovacích 

2 Úř. věst. C 136, 12.4.2019, s. 1.
3 Přijaté texty, P9_TA(2019)0033.
4 Úř. věst. L 186, 11.7.2019, s. 105.
5 Úř. věst. L 188, 12.7.2019, s. 79.
6 Úř. věst. C 58, 15.2.2018, s. 9.
7 Úř. věst. C 346, 27.9.2018, s. 94.
8 Úř. věst. C 346, 27.9.2018, s. 171.
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prostředků v Evropské unii9,

– s ohledem na své usnesení ze dne 5. července 2018 o pokynech pro členské státy, jak 
předcházet kriminalizaci humanitární pomoci10,

– s ohledem na své usnesení ze dne 25. října 2018 o využívání údajů uživatelů Facebooku 
společností Cambridge Analytica a jeho dopadu na ochranu údajů11,

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. února 2019 o právech intersexuálních osob12,

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. února 2019 o právu na pokojný protest a přiměřeném 
použití síly13,

– s ohledem na své usnesení ze dne 20. března 2019 o základních právech lidí afrického 
původu v Evropě14,

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. listopadu 2019 o kriminalizaci sexuální výchovy v 
Polsku15,

– s ohledem na své usnesení ze dne 26. listopadu 2019 o právech dětí u příležitosti 30. 
výročí Úmluvy OSN o právech dítěte16,

– s ohledem na své usnesení ze dne 18. prosince 2019 o veřejné diskriminaci osob LGBTI 
a nenávistných projevech vůči nim, včetně zákazu vstupu osobám LGBTI do některých 
oblastí17, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 16. ledna 2020 o probíhajících slyšeních podle čl. 7 
odst. 1 Smlouvy o EU týkajících se Polska a Maďarska18,

– s ohledem na rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) ze dne 19. prosince 
2017 ve věci A. R. a L. R. v. Švýcarsko (22338/15), v němž se uvádí, že komplexní 
sexuální výchova je v nejlepším zájmu dítěte a je v souladu s legitimním zájmem chránit 
děti před sexuálním zneužitím a chránit veřejné zdraví, což znamená, že rodiče nemusí 
mít nutně právo rozhodnout, že se jejich děti  nebudou účastnit hodin sexuální výchovy,  

– s ohledem na rozhodnutí ESLP ze dne 13. června 2019  ve věci Sh. D. a další v. Řecko, 
Rakousko, Chorvatsko, Maďarsko, Severní Makedonie, Srbsko a Slovinsko (141165/16), 
v němž se uvádí, že extrémní zranitelnost dítěte by měla mít přednost před statusem 
osoby s neoprávněným pobytem, že by měla být přijata opatření nutná k ochraně dítěte 
a že příslušné orgány porušily článek 5, když automaticky uplatnily režim ochranné 
péče, aniž by zvážily alternativy k zadržení nebo požadavek stanovený v právních 

9 Přijaté texty, P8_TA(2018)0204.
10 Přijaté texty, P8_TA(2018)0314.
11 Přijaté texty, P8_TA(2018)0433.
12 Přijaté texty, P8_TA(2019)0128.
13 Přijaté texty, P8_TA(2019)0127.
14 Přijaté texty, P8_TA(2019)0239.
15 Přijaté texty, P9_TA(2019)0058.
16 Přijaté texty, P9_TA(2019)0066.
17 Přijaté texty, P9_TA(2019)0101.
18 Přijaté texty, P9_TA(2020)0014.
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předpisech EU, podle něhož je třeba vyhnout se zadržování dětí,

– s ohledem na zprávu Výboru Rady Evropy pro rovnost a nediskriminaci  ze dne 12. září 
2019 o porodnickém a gynekologickém násilí, v níž jsou popsány případy závažného 
porušení lidských práv žen v souvislosti s poskytováním zdravotní péče, 

– s ohledem na rezoluci Parlamentního shromáždění Rady Evropy ze dne 3. října 2019 o 
porodnickém a gynekologickém násilí (RES 2306), v němž shromáždění vyzývá členské 
státy Rady Evropy, aby bojovaly proti těmto druhům násilí a uvádí doporučení, jak 
postupovat,

– s ohledem na zprávu komisařky Rady Evropy pro lidská práva ze dne 21. května 2019 
vydanou v návaznosti na její návštěvu Maďarska ve dnech 4. až 8. února 2019 
(CommDH(2019)13),

– s ohledem na rezoluci Parlamentního shromáždění Rady Evropy ze dne 28. června 2019 
o politikách a postupech navracení uplatňovaných v členských státech Rady Evropy (RES 
2299),

– s ohledem na různé zprávy vnitrostátních, evropských a mezinárodních nevládních 
organizací,

– s ohledem na činnost Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA), Rady Evropy 
a Benátské komise,

– s ohledem na judikaturu Soudního dvora Evropské unie a ESLP,

– s ohledem na Úmluvu Rady Evropy ze dne 1. srpna 2011 o prevenci a potírání násilí vůči 
ženám a domácího násilí („Istanbulská úmluva“),

– s ohledem na činnost Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, Výboru 
pro ústavní záležitosti, Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví a Petičního výboru,

– s ohledem na výroční zprávu Komise o uplatňování Listiny základních práv EU za rok 
2018 (COM(2019)0257,

– s ohledem na zprávy agentury FRA o základních právech z let 2018 a 2019,

– s ohledem na článek 54 jednacího řádu,

– s ohledem na stanoviska Výboru pro ústavní záležitosti, Výboru pro práva žen a rovnost 
pohlaví a Petičního výboru,

– s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A9-
0000/2020),

A.  vzhledem k tomu, že EU není pouze měnovou, ale i sociální unií, jak je zakotveno v 
Listině, v Evropské úmluvě o lidských právech, Evropské sociální chartě a v evropském 
pilíři sociálních práv; 

B. vzhledem k tomu, že pokud jde o porušování práv žen, tento problém se obzvláště týká 
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romských žen, které v zařízeních péče o reprodukční zdraví často čelí vyhroceným 
formám obtěžování verbálního, fyzického a psychického charakteru či rasově 
motivovanému obtěžování, jak to bylo zjištěno v Bulharsku19; vzhledem k tomu, že v 
tomto členském státě se Romové potýkají také s etnickou segregací ve zdravotnických 
zařízeních pro péči o zdraví matek, kde jsou jim přidělovány oddělené pokoje, musí 
používat oddělené koupelny a oddělená stravovací zařízení20; vzhledem k tomu, že v 
některých členských státech, jako jsou Slovenská a Česká republika, musely Romky 
dříve systematicky podstupovat nucenou sterilizaci a neměly možnost sjednat náležitou 
nápravu tohoto porušování lidských práv, ani získat odškodnění21;

C. vzhledem k tomu, že Výbor Rady Evropy pro právní záležitosti a lidská práva schválil 
dne 1. října 2019 prošetření rostoucího počtu případů politiků působících na celostátní, 
regionální či místní úrovni, kteří jsou stíháni za prohlášení, jež pronesli při výkonu 
svého mandátu ve Španělsku22;

D. vzhledem k tomu, že v celé EU se i nadále vyskytují zprávy o případech nepřiměřeného 
použití síly při pokojných demonstracích, včetně zpráv o bití demonstrantů; vzhledem k 
tomu, že donucovací orgány v některých členských státech, například v Rumunsku23, 
Španělsku a ve Francii24, používají k usměrnění nebo rozptýlení velkého počtu 
demonstrantů stále častěji zbraně s menším než smrtícím účinkem, jako jsou obušky, 
slzný plyn, ruční omračující granáty, elektrošokové zbraně, vodní děla a gumové 
projektily; vzhledem k tomu, že počet osob, které byly v minulých letech gumovými 
projektily na demonstracích vážně zraněny, je mimořádně vysoký;

E. vzhledem k tomu, že prodejem zbraní do zemí, které vedou brutální válečné operace, 

19 Komisařka Rady Evropy pro lidská práva, Women’s Sexual and Reproductive Health and Rights in Europe 
(Sexuální a reprodukční zdraví žen a ženská práva v Evropě), Rada Evropy, Štrasburk, 2017, str. 42–44; 
rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva ze dne 5. prosince 2018, Evropské středisko pro práva Romů v. 
Bulharsko, stížnost č. 151/2017; Evropské středisko pro práva Romů, Romani woman harassed by racist hospital 
staff during childbirth wins case (Romská žena šikanovaná při porodu rasistickým personálem nemocnice vyhrála 
spor), Evropské středisko pro práva Romů, 18. ledna 2017, http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-
harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case
20 Rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva ze dne 5. prosince 2018, Evropské středisko pro práva Romů 
v. Bulharsko, stížnost č. 151/2017.
21 Výbor pro hospodářská, sociální a kulturní práva, Závěrečné připomínky ke třetí pravidelné zprávě o Slovensku, 
18. října 2019, E/C.12/SVK/CO/3, odst. 44–45; Výbor pro odstranění rasové diskriminace, Závěrečné připomínky 
ke sloučené dvanácté a třinácté pravidelné zprávě o Česku, 19. září 2019, CERD/C/CZE/CO/12-13, odst. 19–20; 
Výbor pro odstranění rasové diskriminace, Závěrečné připomínky ke sloučené jedenácté a dvanácté pravidelné 
zprávě o Slovensku, 12. ledna 2018, CERD/C/CZE/CO/11-12, odst. 23–24; Výbor pro lidská práva, Závěrečné 
připomínky ke čtvrté zprávě o Slovensku, 22. listopadu 2016, CCPR/C/SVK/CO/4, odst. 26–27. 
22 Úvodní prohlášení Výboru Rady Evropy pro právní záležitosti a lidská práva, Should politicians be prosecuted 
for statements made in the exercise of their mandate? (Měli by být politikové stíháni za prohlášení učiněná při 
výkonu mandátu?), 1. října 2019,  AS/Jur (2019) 35. 
23 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. listopadu 2018 o právním státě v Rumunsku (přijaté texty, 
P8_TA(2018)0446)
24 Komisařka Rady Evropy pro lidská práva, Shrinking space for freedom of peaceful assembly (Omezování 
prostoru pro právo na svobodu pokojného shromažďování), Rada Evropy, Štrasburk, 2019; Komisařka Rady 
Evropy pro lidská práva, Memorandum on maintaining public order and freedom of assembly in the context of the 
‘yellow vest’ movement in France (Prohlášení o zachování veřejného pořádku a svobody shromažďování v 
souvislosti s hnutím „žlutých vest“ ve Francii), Rada Evropy, Štrasburk, 2019; Komisařka Rady Evropy pro lidská 
práva, Protection of the rights to freedom of expression and peaceful assembly during last week’s demonstrations 
in Catalonia (Ochrana práva na svobodu projevu a pokojného shromažďování během demonstrací minulý týden 
v Katalánsku), Rada Evropy, Štrasburk, 2019 

http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case
http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case
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podporou protivníků v zahraničních konfliktech, podporou převratů namířených proti 
demokraticky zvoleným vůdcům a podporou drtivých sankcí EU dále vyhrocuje násilí 
již v tak nestabilních zemích; vzhledem k tomu, že EU má podle mezinárodního práva 
povinnost pomáhat těm, kteří přicházejí do EU s cílem získat azyl; dále vzhledem k 
tomu, že EU nesmí vytvářet chaos ve třetích zemích, ani se na vytváření takovéhoto 
chaosu podílet;

F. vzhledem k tomu, že vyhošťování je porušením práva EU a mezinárodního práva a 
brání migrantům, aby požívali zákonné ochrany, která je v tomto právu pevně 
zakotvena; vzhledem k tomu, že komisařka Rady Evropy pro lidská práva vyjádřil 
hluboké znepokojení v souvislosti s neustálými zprávami o násilném vyhošťování, které 
provádějí příslušníci donucovacích orgánů25; vzhledem k tomu, že komisařka Rady 
Evropy pro lidská práva rovněž vyjádřila znepokojení v souvislosti s praxí „nucených 
návratů“ v enklávách Ceuta a Mellila v souvislosti s rozsudky ESLP ve věci  N.T. v. 
Španělsko a N.D. v. Španělsko26;

Hospodářská a sociální práva

1. uznává, že EU hraje zásadní roli při předcházení tomu, aby se v členských státech šířila 
chudoba a docházelo v nich k sociálnímu vyloučení, a vyzývá Komisi a Radu, aby 
přijímaly taková makroekonomická rozhodnutí, která budou zohledňovat lidská práva 
zakotvená v Listině;

2. zdůrazňuje, že úsporná opatření měla výrazný dopad na sociální strukturu mnoha 
členských států EU, že jejich účinky trvají dodnes (zhoršují již beztak se prohlubující 
rozdíly a porušování základních práv) a zvlášť silný dopad mají na ženy, migranty, 
Romy, Travellery a další znevýhodněné skupiny; 

3. zdůrazňuje, že bydlení není komodita, ale potřeba, bez níž se občané nemohou plně 
zapojit do společnosti a požívat svých základních práv; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby provedly doporučení komisařky Rady Evropy pro lidská práva uvedená v jejím 
vyjádření ze dne 23. ledna 2020 s názvem „Právo na dostupné bydlení: zanedbaná 
povinnost Evropy“, zejména pokud jde o doporučení, aby všechny členské státy 
urychleně uznaly závaznost článku 31 revidované Evropské sociální charty o právu na 
bydlení a navýšily investice ve prospěch dostupného bydlení s cílem odstranit břemeno 
vysokých nákladů na jeho zajištění, které dopadají zejména na znevýhodněné a 
zranitelné skupiny;  

4. upozorňuje na článek 37 Listiny, který stanoví, že opatření na ochranu životního 
prostředí musí být včleněna do unijních politik, a je přesvědčen o tom, že toto musí být 
vedoucí zásada pro všechny makroekonomické strategie s předností před jakýmkoli 
hospodářskými ohledy, aby bylo možné vypořádat se s nejvýznamnější hrozbou pro 
lidstvo a zajistit právo všech lidí na budoucnost;

25 Dopis komisařky Rady Evropy pro lidská práva ze dne 20. září 2018 adresovaný předsedovi vlády Chorvatska;  
Komisařka Rady Evropy pro lidská práva, Bosna a Hercegovina musí okamžitě uzavřít tábor Vučjak a přijmout 
konkrétní opatření, aby se zlepšilo zacházení s migranty v zemi, Rada Evropy, 2019
26 Intervence třetí strany ze strany komisařky Rady Evropy pro lidská práva ze dne 22. března 2018, N.T. v. 
Španělsko a N.D. v. Španělsko, CommDH(2018)11.
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Právo na rovné zacházení

5. opakuje, že ženy a dívky musejí mít kontrolu nad svým tělem a svojí sexualitou; vyzývá 
všechny členské státy, aby zaručily komplexní sexuální vzdělávání, snadný přístup žen 
k službám plánovaného rodičovství a plné škále služeb reprodukčního a sexuálního 
zdraví, včetně moderních antikoncepčních metod a bezpečného a legálního přerušení 
těhotenství;

6. důrazně prohlašuje, že odpírání služeb a práv sexuálního a reprodukčního zdraví je 
jednou z forem násilí na ženách a dívkách, a zdůrazňuje, že Evropský soud pro lidská 
práva v různých případech rozhodl, že restriktivní zákony o přerušení těhotenství a 
bránění v přístupu k jeho legálnímu provedení představují porušování lidských práv 
žen; opakuje, že odmítnutí zdravotnických pracovníků poskytnout služby sexuálního a 
reprodukčního zdraví v plné šíři z osobních důvodů nesmí porušovat právo žen a dívek 
na přístup k reprodukční zdravotní péči;

7. důrazně odsuzuje etnickou segregaci romských žen v zařízeních mateřské zdravotní 
péče; vyzývá členské státy k okamžitému zákazu všech forem etnické segregace ve 
zdravotnických zařízeních, mimo jiné i v zařízeních mateřské zdravotní péče; vyzývá 
členské státy k zajištění účinných a včasných nápravných prostředků pro oběti nucené a 
pod nátlakem provedené sterilizace, a to i vytvořením účinných režimů pro náhradu 
újmy;

8. odsuzuje trestné činy z nenávisti a nenávistné projevy motivované rasismem, xenofobií, 
náboženskou nesnášenlivostí nebo předsudky proti zdravotnímu postižení, sexuální 
orientaci, pohlavní identitě, pohlavním znakům určité osoby nebo její příslušnosti k 
menšině;

Svobody

9. odsuzuje pokusy vlád o umlčení sdělovacích prostředků, které je kritizují, a o odstranění 
svobody médií a jejich plurality, včetně sofistikovaných způsobů, jež zpravidla nevedou 
k varování zaslanému platformě Rady Evropy na ochranu žurnalistiky a bezpečnosti 
novinářů, ale spočívají například ve skupování komerčních sdělovacích prostředků 
členy vlád a jejich spojenci nebo v ovládnutí médií veřejné služby, aby sloužila 
partikulárním zájmům;

10. odsuzuje násilné a nepřiměřené zásahy donucovacích orgánů při pokojných 
demonstracích; vybízí příslušné vnitrostátní orgány, aby zajistily transparentní, 
nestranné, nezávislé a efektivní vyšetření případů podezření či obvinění z použití 
nepřiměřené síly; připomíná, že donucovací orgány jsou plně odpovědné za plnění 
svých povinností a za dodržování příslušných právních a operačních rámců;

11. je hluboce znepokojen stále se zmenšujícím prostorem pro nezávislou občanskou 
společnost v určitých členských státech; připomíná, že je důležité zajistit odpovídající 
financování na podporu aktivit občanské společnosti;

Základní práva migrantů, žadatelů o azyl a uprchlíků

12. vyzývá Komisi a členské státy, aby provedly doporučení komisařky Rady Evropy pro 
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lidská práva z června 2019 s názvem „Zachráněné životy. Chráněná práva. Náprava 
nedostatků v ochraně uprchlíků a migrantů v regionu Středozemního moře“27;

13. je vážně znepokojen neustávajícími zprávami o násilných zákrocích představitelů 
donucovacích orgánů v několika členských státech; vyzývá Komisi a členské státy, aby 
tyto případy vyšetřily a přijaly účinná opatření k zajištění toho, aby se s takovými 
postupy a praxí skoncovalo, mimo jiné i zadržením finančních prostředků na ostrahu 
hranic a zajištěním nezávislého monitorování kontroly hranic vnitrostátními veřejnými 
ochránci práv a nevládními organizacemi;

Právní stát a boj proti korupci

14. vyzývá orgány EU a její členské státy, aby rozhodně bojovaly proti systémové korupci 
a aby vytvořily účinné nástroje k její prevenci, potírání a stíhání, stejně tak přistupovaly 
k boji proti podvodům a pravidelně monitorovaly využívání veřejných prostředků; 
vyzývá Komisi, aby neprodleně obnovila své každoroční monitorování korupce a 
podávání zpráv o tomto jevu a věnovala se přitom orgánům EU a členským státům; 
vyzývá členské státy, aby se řídily doporučeními skupiny GRECO28;

15. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním 
parlamentům.

27 https://rm.coe.int/lives-saved-rights-protected-bridging-the-protection-gap-for-refugees-/168094eb87.
28 Skupina států proti korupci

about:blank
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

U příležitosti desátého výročí přijetí Listiny základních práv Evropské unie je vhodné a 
patřičné zhodnotit nynější situaci, aby bylo možné vytýčit co nejlepší cestu do budoucna.  
Listina je vrcholným úspěchem Unie a obsahuje významná základní práva, jež jsou naprosto 
nezbytná pro vybudování Evropy v takové podobě, v níž občanům umožní dosáhnout svého 
plného potenciálu a zajistí jejich lidskou důstojnost. Musíme si ovšem přiznat, že od naplnění 
těchto cílů stojíme ještě daleko. V mnoha členských státech a Unii samé existují hluboko 
zakořeněné problémy, které sahají od zásadně nedostatečného začlenění Listiny mezi 
hospodářské a politické priority Unie až po významně nízké povědomí o tomto dokumentu u 
normotvůrců a občanské společnosti, a to i osob, které by z jeho ustanovení těžily nejvíce.

Ještě větší znepokojení než pouhá nízká informovanost budí aktivní oslabování práv napříč 
Unií a zároveň rozmach rasistických a xenofobních idejí spolu s široce rozšířenou islamofobií 
a násilím na uprchlících, žadatelích o azyl a migrantech. Kromě toho dochází v několika 
členských státech k soustředěným útokům na svobodu tisku a svobodu shromažďování, 
přičemž v nejvyšších kruzích společnosti probíhají závažné korupční skandály a právní stát se 
ocitá v ohrožení. Napříč Unií mezitím dochází k odlišnému vývoji, kdy jsou v některých 
členských státech významně posilována práva žen, dívek a osob LGBTI za rozhodné podpory 
práva na přerušení těhotenství a práv osob stejného pohlaví uzavřít sňatek, zatímco v jiných 
členských státech jsou tato práva omezována nebo jsou jejich nositelům upírána.

V této souvislosti, kdy existuje celá řada potíží, jimž musí Unie současně čelit, by využití této 
zprávy k přepracování seznamu všech problémů spojených s lidskými právy v EU posloužilo 
jen málo ke zvýšení povědomí či k úsilí o to, aby se z uvedených práv stala skutečnost. Pokud 
se pokusíme přiřadit prioritu ke všemu, nebude prioritou nic. Zpravodajka usilovala o 
stručnost a výstižnost zprávy, aby mělo její politické poselství větší důraz. Z tohoto důvodu se 
ve zprávě neřeší některé otázky týkající se lidských práv, a to nikoli z důvodu, že by nebyly 
dostatečně důležité, ale že je budou v průběhu roku 2020 podrobně zkoumat jiné zprávy 
výboru LIBE.  To zpravodajce umožnilo provést užší výběr a zaměřit se na záležitosti 
zásadního významu a zároveň položit důraz a upozornit na to, že některá práva nejsou brána v 
potaz nebo čelí ohrožení.

Zpráva obsahuje řadu odkazů na Listinu základních práv. Smyslem opakovaného odkazování 
na tento právní dokument je přimět občany k tomu, aby si uvědomili svá práva zakotvená v 
Listině, a vybídnout k tomu, aby byla Listina zahrnuta do diskuzí o základních a lidských 
právech.  Pokud budou občané tento dokument více využívat při strategickém vedení 
právních sporů, podpoří to ideály a práva obsažená v Listině a propůjčí jí to větší legitimitu. V 
této souvislosti je možné ve výroční zprávě uvádět případy, kdy se občané či skupiny 
občanské společnosti staví prostřednictvím žalob na obranu před zneužíváním práv členskými 
státy.  Takovými právními spory lze podpořit tvrzení obsažená ve zprávě. To může být spolu 
s obecným postojem vyjádřeným ve zprávě přijato jako strategie pro další postup u zpráv 
vypracovaných v budoucnu.  

Zpravodajka využila první část zprávy k tomu, aby upozornila na návrhy a doporučení 
předložená Parlamentem, Komisí a Radou ohledně současného stavu základních práv v EU. 
Dále tato část zpravodajce umožnila vyzdvihnout práci Rady Evropy, včetně skupiny GRECO 
a judikatury Evropského soudu pro lidská práva, a rovněž řízení o porušení povinnosti vedená 
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v současnosti s členskými státy EU. Smyslem toho bylo upozornit na případy závažného 
porušení základních práv, k nimž v EU došlo v letech 2018 a 2019. Není zde žádný skrytý 
úmysl ani strategie spočívající ve vyzdvihování případů porušování lidských práv v 
konkrétních zemích. Je nutné kategoricky prohlásit, že v určitém smyslu k takovému jevu 
dochází ve všech členských státech EU. Musíme však být schopni vyhnout se pokryteckému 
přístupu a upozorňovat na porušování lidských práv v celé Unii, ať už k němu dojde kdekoli. 
Musíme povolat členské státy k odpovědnosti bez rozdílu či předsudků a bez ohledu na jejich 
pozici v rámci EU. Byli jsme svědky neochoty ukázat na jednotlivé země či přinejmenším na 
konkrétní země. Avšak pokud prohlašujeme, že ctíme Listinu základních práv a jiné 
mezinárodní a unijní právní normy určené k ochraně lidských práv, nemělo by to vadit – 
porušení základních práv zůstává porušením základních práv bez ohledu na stát, který je za ně 
odpovědný.

Na začátku druhé zprávy je důraz kladen na hospodářská a sociální práva. Tato jsou podle 
přijímaného pojetí nerozlučně spjata s ochranou před sociálním vyloučením, například v 
podobě chudoby, bezdomovectví, nejistého zaměstnání, přístupu ke zdravotní péči a ochrany 
životního prostředí.  Pokud členské státy a Unie jako celek nepřijmou dlouhodobou strategii, 
která se bude těmito otázkami integrovaným způsobem zabývat, je jisté, že se negativní vývoj 
pozorovaný v této oblasti v celé Unii bude jen zhoršovat. Doporučení předložená v této 
souvislosti vyzývají EU a členské státy k přijetí postoje, který bude klást důraz na sociální 
rozměr Unie a na zásadní úlohu členských států v předcházení chudobě a sociálnímu 
vyloučení. Situace skupin ve zranitelném postavení byla vyzdvižena v oblasti hospodářských 
a sociálních práv, stejně jako v celé zprávě, neboť dojde-li k ohrožení nebo porušení 
základních práv, tyto skupiny to pocítí nejvýrazněji. Základní práva mají v teoretické rovině 
absolutní povahu. Ovšem pokud občané nemají pevnou střechu nad hlavou, nemají přístup ke 
zdravotní péči ani ke vzdělání či postrádají-li základní hospodářská práva, mohou si o ochraně 
svých základních práv nechat jen zdát. Pokud tato práva bereme vážně, musíme jejich 
ochranu zohlednit při každém rozhodování napříč Unií i v jejím rámci. Do toho musí být 
zahrnuta rozhodnutí týkající se životního prostředí a jeho ochrany. V této základní rovině není 
životní prostředí abstraktním konceptem, ale něčím, co musí být považováno za otázku 
společenského významu, k níž se musí přistupovat odpovídajícím způsobem. V tomto ohledu 
vyvstávají relevantní otázky, například: „Kdo má přístup k čisté vodě a neznečistěnému 
ovzduší, k výživným potravinám nebo ke komplexnímu odstraňování odpadu? Která místa 
jsou udržována čistá a která nikoli?“. Mezi „životním prostředím“ a „společností“ nevede 
žádná dělicí linie. Kromě toho musí být politika ochrany životního prostředí navržena tak, aby 
podněcovala sociální inkluzi a nevytvářela tíživá břemena, která běžní lidé nejsou s to unést a 
která je mohou dovést do ještě větší chudoby a vyloučení.

Pokud jde o právo na rovné zacházení, zaměřila se zpravodajka na reprodukční práva v 
obecné rovině, konkrétně pak ve vztahu k romským ženám. Právo mít kontrolu nad svým 
vlastním tělem je jedním z nejvýznamnějších základních práv, jímž je třeba se zabývat, mají-
li ženy dosáhnout rovného postavení. Ačkoli bylo ve vztahu k zajištění možnosti přerušení 
těhotenství v některých členských státech učiněno několik důležitých kroků, v jiných zemích 
je tento přístup omezován.  Zpravodajka konstatuje, že každý rok tato zpráva obsahuje 
prohlášení k diskriminaci směřující obecně proti Romům. To nemá očividně žádný účinek, 
neboť tato diskriminace trvá i nadále. Podle našeho názoru je vhodnější na tento jev důrazně 
upozornit a zcela odsoudit, že jsou v roce 2020 romské ženy v porodnicích v EU oddělovány 
od ostatních žen, s nimiž nesmějí sdílet ani stejné toalety nebo jiná zařízení. Probíhá nucená 
sterilizace těchto žen, jeden z nejvýraznějších příkladů násilí na nedotknutelnosti ženského 
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těla, a dochází k němu v Unii. Jak je to možné, když vydáváme jedno prohlášení za druhým, 
která kritizují rozmach diskriminace Romů? A přitom dotčené členské státy tvrdí, že ctí 
základní práva. To nelze tolerovat. Zobecňování zde k ničemu nepovede. Musíme na toto 
barbarství hlasitě poukázat a vykořenit ho.

Stejně tak musíme jmenovat ty, kdo omezují základní svobody, například právo vyjádřit 
protest a možnost občanů hnát držitele moci k odpovědnosti pomocí skupinového 
organizování. V některých zemích jsme byli svědky policejní brutality namířené proti 
demonstrantům a uvěznění poslanců, z nichž někteří byli odsouzeni k pobytu za mřížemi na 
víc než deset let, za to, že umožnili konání demokratického hlasování v referendu.  Z jakého 
důvodu Parlament upozorňuje na případy porušení zásad právního státu některými členskými 
státy, zatímco u jiných mlčí?

Parlament věnuje mnoho času tomu, že se zabývá neutěšenou situací uprchlíků, žadatelů o 
azyl a migrantů. Jedná se o jednu z nejzásadnějších zkoušek odhodlání Unie ctít základní 
práva, přičemž se v našem systému objevují obrovské trhliny, kdy naši odpovědnost 
přenášíme na země jako Turecko a Libye, a dochází k násilnému a protiprávnímu udržování 
osob mimo hranice Unie. Tyto případy, kdy naše právní odpovědnost není dodržována, musí 
vyjít na světlo. Musíme ale udělat víc. Je zapotřebí, aby zahraniční a environmentální politika 
našich členských států zohledňovala důvody, proč se vůbec z lidí stali žadatelé o azyl. K 
těmto důvodům se mimo jiné řadí okrádání jižní polokoule evropskými nadnárodními 
společnostmi, dopady klimatické změny na tuto oblast světa v důsledku globalizace a zejména 
úloha členských států při podpoře státních převratů proti zvoleným vládám a při uvalování 
drtivých sankcí, nemluvě o prodeji zbraní těm, kdo vedou brutálním způsobem války. Pokud 
se těmito otázkami nebudeme zabývat a nebudeme bránit právo lidí na celém světě na to, aby 
mohli žít ve svých zemích v bezpečí a prosperitě, nebudeme nikdy schopni cíle vytyčené 
Listinou zcela naplnit.


