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ČLOVEKOVE PRAVICE

Evropska unija je v svojih zunanjih odnosih zavezana politiki, ki podpira demokracijo
in človekove pravice ter je v skladu s temeljnimi načeli svobode, demokracije,
spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pravne države. Prizadeva si,
da vprašanja človekovih pravic vključuje v vse svoje politike in programe, oblikovala
pa je tudi različne instrumente za bolj ciljno usmerjeno delovanje – sem med drugim
spada financiranje posebnih projektov s finančnimi instrumenti Unije.

PRAVNA PODLAGA

— Člen 2 Pogodbe o Evropski uniji (PEU): vrednote EU. Unija temelji na vrednotah
človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in
spoštovanja človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin.

— Člen 3 PEU: cilji EU. V svojih „odnosih s preostalim svetom“ Unija prispeva
k „odpravi revščine in varstvu človekovih pravic, predvsem pravic otrok, kakor tudi
k doslednemu spoštovanju in razvoju mednarodnega prava, zlasti k spoštovanju
načel Ustanovne listine Združenih narodov“.

— Člen 6 PEU: Listina Evropske unije o temeljnih pravicah in Evropska konvencija
o človekovih pravicah. Čeprav naj bi določbe Listine Evropske unije o temeljnih
pravicah (člen 6(1)) izrecno veljale le pri izvajanju prava Unije, jih morajo institucije,
organi in države članice Unije spoštovati tudi v zunanjih odnosih EU. Prav tako
se morajo po določbah Listine ravnati tudi države, ki se pridružijo EU. V skladu
s členom 6(2) mora EU pristopiti k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic
(za več informacij gl. poglavje (4.1.2) Listine o temeljnih pravicah).

— Člen 21 PEU: načela, na katerih temelji zunanje delovanje Unije, so demokracija,
pravna država, univerzalnost in nedeljivost človekovih pravic in temeljnih
svoboščin, spoštovanje človekovega dostojanstva, enakost in solidarnost ter
spoštovanje načel Ustanovne listine Združenih narodov iz leta 1945 in
mednarodnega prava. V skladu s členom 21 Unija podpira načelo o „nedeljivosti
človekovih pravic in temeljnih svoboščin“, s čimer se zavezuje, da bo ekonomske
in socialne pravice obravnavala enakovredno z državljanskimi in političnimi
pravicami.

— Člen 205 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU): splošne določbe
o zunanjem delovanju Unije. Ta člen določa, da mednarodno delovanje Unije
temelji na načelih iz člena 21 PEU.
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POLITIKA EU NA PODROČJU ČLOVEKOVIH PRAVIC

Svet je leta 2012 sprejel strateški okvir za človekove pravice in demokracijo, ki
mu je bil priložen akcijski načrt za njegovo izvajanje. Okvir določa načela, cilje in
prednostne naloge za učinkovitejšo in doslednejšo politiko EU v prihodnjih desetih
letih. Eno od načel je, naj človekove pravice postanejo rdeča nit, ki povezuje vse
politike EU (tudi v primeru prekrivanja notranje in zunanje politike), njihova obravnava
pa mora biti bolj prilagojena posameznim primerom. Na predlog Evropske komisije in
podpredsednika/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko je
Svet novembra 2020 sprejel tretji akcijski načrt EU za človekove pravice in demokracijo.
V njem so določeni cilji in prednostne naloge EU za obdobje 2020–2024, ki so razdeljeni
na pet glavnih področij ukrepanja, in sicer:
— zaščita in večja vloga posameznikov;

— oblikovanje odpornih, vključujočih in demokratičnih družb;

— spodbujanje globalnega sistema za človekove pravice in demokracijo;

— nove tehnologije: izkoriščanje priložnosti in reševanje izzivov;

— doseganje ciljev s sodelovanjem.

Svet je sprejel vrsto tematskih smernic o človekovih pravicah. Vsebujejo praktična
navodila za predstavništva EU po svetu o
— ukrepih proti smrtni kazni,

— dialogih o človekovih pravicah,

— pravicah otrok,

— ukrepih proti mučenju in drugemu krutemu ravnanju,

— zaščiti otrok v oboroženih spopadih,

— zaščiti zagovornikov človekovih pravic,

— spoštovanju mednarodnega humanitarnega prava,

— boju proti nasilju nad ženskami in dekleti,

— spodbujanju svobode veroizpovedi ali prepričanja,

— spodbujanju pravic lezbijk, gejev, biseksualnih, transspolnih in interseksualnih
oseb (LGBTI),

— spodbujanju svobode izražanja na spletu in drugje,

— nediskriminaciji pri zunanjem delovanju,

— varni pitni vodi in sanitarni oskrbi.

Strategije EU s področja človekovih pravic in demokracije po posameznih državah
temeljijo na pristopu od spodaj navzgor, njihov namen pa je združiti smernice in
prednostne naloge EU o človekovih pravicah v en sam, skladen strateški dokument.
Prilagojene so vsaki državi in določajo cilje za obdobje treh let.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sl
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Evropska unija človekove pravice redno vključuje v politične dialoge s tretjimi državami
ali regionalnimi organizacijami. Dialoge in posvetovanja, posvečena človekovim
pravicam, vodi s približno 40 državami.
Pomembno sredstvo za izvajanje diplomatskega pritiska v mednarodnih odnosih so
tudi diplomatske demarše (ki so zaupne) in izjave (ki so javne) o politiki na področju
človekovih pravic in konkretnih kršitvah pravic v tretjih državah.
Dvostranski trgovinski sporazumi ter različne vrste sporazumov o partnerstvu in
sodelovanju med EU in tretjimi državami ali regionalnimi organizacijami vsebujejo
klavzulo o človekovih pravicah, ki spoštovanje človekovih pravic opredeljuje kot
„bistveni element“. Služijo kot točke dostopa za sodelovanje in dialog, pa tudi kot
podlaga za uvedbo ustreznih ukrepov, kot je zmanjšanje ali prekinitev sodelovanja
v primeru hudih kršitev človekovih pravic in demokratičnih načel. Spodbude za
ratifikacijo in izvajanje konvencij o človekovih pravicah in pravicah delavcev se
zagotavljajo s preferencialnimi sistemi trgovanja EU za države v razvoju (5.2.3 splošna
shema preferencialov).
Za države, ki se želijo pridružiti Uniji, je bil vzpostavljen strog mehanizem pogojevanja
(5.5.1). Preden se pridružijo EU, morajo izoblikovati stabilne institucije, ki bodo
zagotavljale demokracijo, pravno državo, človekove pravice ter spoštovanje in varstvo
manjšin, kar je proces, ki ga EU dejavno podpira. Evropska sosedska politika tudi
temelji na skupnih vrednotah demokracije, pravne države in spoštovanja temeljnih
pravic (5.5.5). EU podpira partnerske države pri izvajanju reform in uporablja načelo
„več za več“ (več integracije in denarja za nagrajevanje napredka).
Izboljšanju položaja človekovih pravic so namenjene tudi misije EU za opazovanje
volitev, ki odvračajo od zastraševanja in nasilja v času volitev in krepijo demokratične
institucije.
EU podpira človekove pravice prek sodelovanja na večstranskih forumih, kot so Tretji
odbor generalne skupščine OZN, Svet OZN za človekove pravice, Organizacija za
varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) in Svet Evrope. Poleg tega Unija dejavno
podpira mednarodno pravosodje, npr. prek Mednarodnega kazenskega sodišča.
Tematski program za človekove pravice in demokracijo v okviru instrumenta za
sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje – Globalna Evropa, katerega
začetni proračun znaša 1,362 milijarde evrov, je namenjen predvsem podpori in zaščiti
akterjev civilne družbe, ki spodbujajo človekove pravice in demokracijo. Pomemben
vidik tega instrumenta je, da za njegovo izvajanje ni potrebna privolitev ustreznih
vladnih organov. Poleg tega se je EU zavezala, da bo postopoma začela vključevati
pristop, ki temelji na pravicah, v vse svoje razvojne programe, in sicer na podlagi orodja,
ki ga je Komisija oblikovala leta 2014, posodobila pa leta 2021.
EU in njene države članice podpirajo tudi Evropsko ustanovo za demokracijo, ki
je pravna oseba zasebnega prava. Dopolnjuje instrumente financiranja EU in se
lahko uporablja prožno, za podporo demokratičnim aktivistom in gibanjem, neodvisnim
novinarjem ali medijskim platformam, ki sicer ne bi imeli dostopa do financiranja.
Svet je decembra 2020 sprejel uredbo o vzpostavitvi globalnega režima sankcij
na področju človekovih pravic. Omogoča osredotočanje na posameznike, subjekte
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in organe, tudi državne in nedržavne akterje, ki so odgovorni za hude kršitve in
zlorabe človekovih pravic po svetu, so vpleteni vanje ali z njimi povezani. Svet
je septembra 2022 uvedel omejevalne ukrepe (zamrznitev sredstev in po potrebi
prepoved potovanja) za 17 posameznikov in pet subjektov.
Glede na vse več dokazov in ozaveščenosti o kršitvah človekovih pravic v globalnih
vrednostnih verigah je Komisija februarja 2022 predstavila predlog direktive o skrbnem
pregledu v podjetjih glede trajnostnosti. Podjetja bodo po tej direktivi obvezana
k opredelitvi in, kjer bo to potrebno, preprečevanju, odpravljanju ali ublažitvi negativnih
vplivov njihovih dejavnosti na človekove pravice in okolje. Parlament je v resoluciji iz
marca 2021 podal svoja priporočila o skrbnem pregledu. Svet in Parlament ocenjujeta
predlog Komisije z namenom začetka zakonodajnih pogajanj.
Komisija je 14. septembra 2022 objavila dopolnilni predlog uredbe, ki bi določal
prepoved trženja blaga, proizvedenega s prisilnim delom, na trgu EU.
Podpredsednik/visoki predstavnik vsako leto pripravi poročilo o človekovih pravicah in
demokraciji v svetu, ki ga sprejme Svet, vsebuje pa tako pregled stanja človekovih
pravic po svetu kot tudi ukrepe, ki jih je v preteklem letu sprejela EU.

SUBJEKTI

Evropski svet opredeljuje strateške interese EU in splošne smernice skupne zunanje
in varnostne politike (SZVP) (5.1.1).
Svet za zunanje zadeve, ki se sestaja redno vsak mesec, se ukvarja z vprašanji
človekovih pravic, ki se pojavljajo v skupni zunanji in varnostni politiki ter trgovinskih
in razvojnih politikah EU. Vse potrebno za razprave na visoki ravni in odločitve
o vprašanjih človekovih pravic pripravlja delovna skupina Sveta za človekove pravice,
ki jo sestavljajo strokovnjaki s tega področja iz držav članic, Evropske službe za zunanje
delovanje in Komisije.
Svetu za zunanje zadeve predseduje podpredsednik/visoki predstavnik, ki prispeva
k razvoju skupne zunanje in varnostne politike ter zagotavlja njeno izvajanje.
Podpredsednik/visoki predstavnik zastopa EU v zadevah SVZP in nadzoruje Evropsko
službo za zunanje delovanje (ESZD) ter delegacije EU v tretjih državah. V okviru
ESZD deluje direktorat za vrednote in večstranske odnose, vsaka delegacija pa ima
vzpostavljeno kontaktno točko za človekove pravice. Delegacije EU imajo ključno vlogo
pri razvoju in izvajanju strategij za človekove pravice in demokracijo v vsaki državi,
pripravi dialogov o teh pravicah, sodelovanju z zagovorniki človekovih pravic in civilno
družbo ter opredelitvi prednostnih nalog za finančno pomoč EU.
Komisija se v tesnem sodelovanju z Evropsko službo za zunanje delovanje pogaja
o mednarodnih sporazumih, nadzoruje proces širitve in sosedsko politiko ter skrbi za
razvojne programe in finančne instrumente.
Naloga posebnega predstavnika EU za človekove pravice je povečati učinkovitost in
prepoznavnost politike EU o človekovih pravicah. Predstavnik ima obsežen in prožen
mandat, pri svojem delu pa tesno sodeluje z Evropsko službo za zunanje delovanje.
Ta položaj trenutno zaseda Eamon Gilmore, ki je naloge prevzel 1. marca 2019.
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Evropski parlament prispeva k razvoju politike EU in spremlja delo drugih institucij EU.
Člena 207 in 218 PDEU določata, da je za uveljavitev večine mednarodnih sporazumov
potrebno soglasje Parlamenta. Parlament je denimo leta 2011, predvsem zaradi
problematike otroškega dela, nasprotoval vključitvi protokola o tekstilnih izdelkih
v Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Uzbekistanom. Odobril ga je šele
leta 2016, potem ko je bil na področju uporabe dela otrok in prisilnega dela dosežen
bistven napredek.
V skladu s členom 36 PEU se mora visoki predstavnik redno posvetovati
s Parlamentom o glavnih vidikih in temeljnih usmeritvah skupne zunanje in varnostne
politike ter ga obveščati o njenem razvoju. Parlament lahko Svetu in visokemu
predstavniku postavlja vprašanja ali daje priporočila.
Resolucije Parlamenta so namenjene ozaveščanju o kršitvah človekovih pravic,
podpiranju zagovornikov človekovih pravic in oblikovanju politike EU na področju
človekovih pravic s konkretnimi političnimi predlogi. Parlament si je na primer prizadeval
za vzpostavitev sistema sankcij, ki bi EU omogočal, da se osredotoči na posamezne
kršitelje človekovih pravic. Ta je bil končno sprejet decembra 2020. Resolucije so
lahko del zakonodajnega procesa, rezultat samoiniciativnih poročil parlamentarnih
odborov ali nujne razprave, ki se po navadi odvija ob sredah v času plenarnega
zasedanja v Strasbourgu in ki je namenjena obravnavi grobih kršitev človekovih
pravic po vsem svetu (člen 144 Poslovnika Parlamenta). Parlament v letni resoluciji
o človekovih pravicah in demokraciji v svetu ter politiki Evropske unije na tem področju
analizira dosežke in izzive politike EU. Prav tako pregleduje svoje dejavnosti in določa
prednostne naloge za prihodnost. Pododbor Evropskega parlamenta za človekove
pravice (DROI), ki deluje v okviru Odbora za zunanje zadeve (AFET), je pristojen za
vprašanja v zvezi z demokracijo, pravno državo, človekovimi pravicami, tudi pravicami
manjšin, v tretjih državah in načeli mednarodnega prava ter za zagotavljanje skladnosti
med vsemi zunanjimi politikami Unije in njeno politiko na področju človekovih pravic.
Organizira razprave o različnih temah, povezanih s človekovimi pravicami, v katerih
sodelujejo deležniki, ki prispevajo k oblikovanju resolucij in drugih parlamentarnih
pobud. Pododbor se ukvarja tudi z vsakodnevnim vodenjem dosjejev o človekovih
pravicah, njegove delegacije pa redno obiskujejo posamezne države in institucije.
Pododbor spremlja nadaljnje ukrepanje po nujnih resolucijah Parlamenta, sprejetih
v skladu s členom 144, in pogosto izmenjuje mnenja z ESZD o dialogih EU o človekovih
pravicah.
Z vprašanji človekovih pravic v zunanjih odnosih Unije se ukvarjajo še Odbor za
zunanje zadeve (AFET), Odbor za mednarodno trgovino (INTA), Odbor za razvoj
(DEVE) ter Odbor za pravice žensk in enakost spolov (FEMM). Človekove pravice
so prav tako bistveni del stalnih delegacij Parlamenta, ki dvostransko sodelujejo
s parlamenti držav, ki niso članice EU, v okviru parlamentarnih skupščin.
Parlament na podlagi svojih proračunskih pristojnosti (v skladu s členom 14 PEU in
členom 310(1) PDEU) soodloča pri razporejanju sredstev iz Evropa v svetu ter drugih
instrumentov financiranja, namenjenih spodbujanju človekovih pravic. Poleg tega je
sozakonodajalec pri instrumentih za zunanje financiranje.
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Parlament vsako leto podeli nagrado Saharova za svobodo misli zagovornikom
človekovih pravic iz različnih držav sveta. Oktobra 2002 so oznanili, da bodo nagrado
Saharova za svobodo misli za leto 2022 dobili pogumni Ukrajinci, ki jih predstavljajo
njihov predsednik, izvoljeni voditelji in civilna družba. Nagrada Saharova je bila
leta 2021 podeljena Alekseju Navalnemu, najpomembnejšemu ruskemu predstavniku
opozicije, znanemu po boju proti korupciji in zlorabam človekovih pravic. Navalni
je bil zastrupljen leta 2020 in trenutno prestaja zaporno kazen v ruski kazenski
koloniji. Njegova hči Daria Navalna je na slovesnosti 15. decembra 2021 v imenu
zaprtega očeta prejela nagrado Saharova. Dobitnica nagrade Saharova za leto 2020
je demokratična opozicija v Belorusiji, ki jo predstavlja koordinacijski svet, pobuda
pogumnih žensk Svjatlane Cihanovske, Svetlane Aleksijevič, Marije Kalesnikove,
Volhe Kavalkove in Veranike Capkala ter predstavnikov politike in civilne družbe
Siarheja Cihanovskega, Alesa Bjaljackega, Siarheja Dilevskega, Scjapana Pucile in
Mikalaja Statkeviča. Med preteklimi nagrajenci so Nelson Mandela, Malala Jusafzaj in
Raif Badavi.
Parlament je vzpostavil tudi mrežo prejemnikov nagrade Saharova, da bi prek nje lahko
pomagal dobitnikom nagrade, razvijal stike med njimi in spodbujal skupne dejavnosti.
Mreža prejemnikov nagrade Saharova je leta 2013 začela izvajati program štipendij
Saharova. Namenjen je zagovornikom človekovih pravic iz tretjih držav, prejemniki pa
naj bi bolje spoznali delovanje Parlamenta na področju človekovih pravic, razvili svoje
zmogljivosti in izboljšali svoje delo, hkrati pa ozaveščali o nagradi Saharova in njenih
vrednotah.
Parlament spodbuja človekove pravice tudi v okviru širših dejavnosti za podporo
demokraciji, ki vključujejo opazovanje volitev, predvolilne in povolilne ukrepe, krepitev
parlamentarnih zmogljivosti, mediacijo in dialog (več informacij je na voljo v kratkem
vodniku 5.4.2 o spodbujanju demokracije in opazovanju volitev). Poslanci Evropskega
parlamenta običajno nastopajo v vlogi glavnega opazovalca, ki vodi misije EU za
opazovanje volitev. Delegacije Parlamenta za opazovanje volitev so vključene v misije
EU ali mednarodne misije ter uporabljajo njihova sredstva in infrastrukturo.
Tudi predsednica Parlamenta dejavno podpira človekove pravice s svojimi izjavami,
pismi ter pogovori s pomembnimi udeleženci.

Marika Lerch
09/2022
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