
PR\1042061CS.doc PE541.530v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014 - 2019

Výbor pro zahraniční věci

2014/2216(INI)

28. 11. 2014

NÁVRH ZPRÁVY

o výroční zprávě o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2013
a o politice Evropské unie v této oblasti
(2014/2216(INI))

Výbor pro zahraniční věci

Zpravodaj: Pier Antonio Panzeri



PE541.530v01-00 2/20 PR\1042061CS.doc

CS

PR_INI

OBSAH

Strana

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU........................................................3



PR\1042061CS.doc 3/20 PE541.530v01-00

CS

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o výroční zprávě o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2013 a o politice 
Evropské unie v této oblasti
(2014/2216(INI))

Evropský parlament,

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

– s ohledem na článek 21 Smlouvy o Evropské Unii (SEU),

– s ohledem na strategický rámec EU a akční plán EU pro lidská práva a demokracii 
(11855/2012) přijaté Radou pro zahraniční věci dne 25. června 2012,

– s ohledem na výroční zprávu EU o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 
2013 přijatou Radou dne 23. června 2014,

– s ohledem na výroční zprávu o hlavních aspektech a základních volbách SZBP v roce 
2013 schválenou Radou dne 22. července 2014,

– s ohledem na výroční zprávu Komise z roku 2014 o politikách rozvoje a vnější pomoci 
Evropské unie a o jejich provádění v roce 2013 (COM(2014)0501), která byla přijata 
dne 13. srpna 2014, a na doprovodné dokumenty, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 11. prosince 2013 o výroční zprávě o stavu lidských 
práv a demokracie ve světě v roce 2012 a politice Evropské unie v této oblasti1,

– s ohledem na obecné zásady Evropské unie v oblasti lidských práv, zejména pokyny pro 
podporu a ochranu uplatňování všech lidských práv lesbických žen, homosexuálů, 
bisexuálů, transsexuálů a intersexuálů a pokyny pro podporu a ochranu svobody 
náboženského vyznání nebo přesvědčení, které byly obojí Radou přijaty dne 24. června 
2013, a na obecné zásady týkajících se svobody projevu na internetu i mimo něj,

– s ohledem na závěry Rady ze dne 23. června 2014 u příležitosti dvacátého výročí vydání 
obecných zásad EU týkajících se obránců lidských práv, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 17. června 2010 o politikách EU na podporu obhájců 
lidských práv2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 13. března 2014 o prioritách EU pro 25. zasedání 
Rady OSN pro lidská práva3,

– s ohledem na své doporučení Radě ze dne 2. dubna 2014 týkající se 69. zasedání 

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2013)0575.
2 Úř. věst. C 236 E, 12.8.2011, s. 69.
3 Přijaté texty, P7_TA(2014)0252.
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Valného shromáždění OSN1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 17. listopadu 2011 o podpoře EU Mezinárodnímu 
trestnímu soudu: čelit problémům a překonávat potíže2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 17. července 2014 o zločinu agrese3,

– s ohledem na své usnesení ze dne 7. července 2011 o vnější politice EU na podporu 
demokracie4,

– s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN ze dne 20. prosince 2012 
(A/RES/67/176) o moratoriu na používání trestu smrti,

– s ohledem na své usnesení ze dne 11. března 2014 o celosvětovém vymýcení mučení5,

– s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1325, 1820, 1888, 1889 a 1960
o ženách, míru a bezpečnosti,

– s ohledem na zprávu o ukazatelích EU pro účely komplexního přístupu k provádění 
rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1325 a 1820 o ženách, míru a bezpečnosti ze strany 
EU, která byla přijata Radou dne 13. května 2011,

– s ohledem na obecné zásady v oblasti podnikání a lidských práv: provádění rámce 
„Chránit, dodržovat a napravovat“, schválené v rezoluci Rady OSN pro lidská práva 
č. 17/4 ze dne 16. června 2011,

– s ohledem na obecné pokyny pro odvětví informačních a komunikačních technologií 
pro provádění obecných zásad OSN v oblasti podnikání a lidských práv, které Komise 
zveřejnila dne 17. června 2013, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 25. listopadu 2010 o sociální odpovědnosti podniků
v dohodách o mezinárodním obchodu6,

– s ohledem na své usnesení ze dne 25. listopadu 2010 o lidských právech, sociálních
a environmentálních normách v mezinárodních obchodních dohodách7,

– s ohledem na své usnesení ze dne 25. listopadu 2010 o politice mezinárodního obchodu
v kontextu naléhavých otázek spojených se změnou klimatu8,

– s ohledem na závěry Rady ze dne 14. května 2012 na téma „Zvýšení dopadu rozvojové 
politiky EU: agenda pro změnu“,

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2014)0259.
2 Úř. věst. C 59 E, 28.2.2012, s. 150.
3 Přijaté texty, P8_TA(2014)0013.
4 Úř. věst. C 33 E, 5.2.2013, s. 165.
5 Přijaté texty, P7_TA(2014)0206.
6 Úř. věst. C 99 E, 3.4.2012, s.101.
7 Úř. věst. C 99 E, 3.4.2012, s. 31.
8 Úř. věst. C 99 E, 3.4.2012, s. 94.
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– s ohledem na společné prohlášení Komise a místopředsedkyně Komise, vysoké 
představitelky Unie pro zahraniční záležitosti a bezpečnostní politiku ze dne 5. března 
2014 (JOIN(2014)8) adresované Evropskému parlamentu a Radě „Zodpovědné 
získávání nerostných surovin pocházejících z oblastí postižených konfliktem a vysoce 
rizikových oblastí: úsilí o vytvoření integrovaného přístupu EU“,

– vzhledem k Úmluvě OSN proti korupci (UNCAC);

– s ohledem na své usnesení ze dne 8. října 2013 o korupci ve veřejném a soukromém 
sektoru: dopad na lidská práva ve třetích zemích1,

– s ohledem na závěry Rady o komplexním přístupu EU ze dne 12. května 2014,

– s ohledem na své doporučení Radě ze dne 18. dubna 2013 k zásadě OSN „odpovědnost 
za ochranu“ (R2P)2,

– s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

– s ohledem na článek 52 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci a na stanoviska Výboru pro rozvoj
a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A7-0000/2014),

A. vzhledem k tomu, že článek 21 SEU posílil závazek EU, že se její činnost na 
mezinárodní scéně bude řídit zásadami demokracie, právního státu, univerzálnosti
a nedělitelnosti lidských práv a základních svobod, úcty k lidské důstojnosti, rovnosti
a solidarity a zásadami Charty OSN, Listiny základních práv Evropské unie
a mezinárodního práva;

B. vzhledem k tomu, že úcta k všeobecné platným a nedělitelným lidským právům a jejich 
podpora a ochrana jsou jádrem činnosti EU na mezinárodní scéně;

C. vzhledem k tomu, že důvěryhodnost EU se v rámci jejích vnějších vztahů zvýší, bude-li 
ve svých vnitřních a vnějších politikách důsledněji zohledňovat problematiku lidských 
práv;

D. vzhledem k tomu, že nová místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro 
zahraniční záležitosti a bezpečnostní politiku uvedla, že lidská práva budou patřit mezi 
její absolutní priority a že má v úmyslu stav lidských práv používat jako ukazatel ve 
všech svých kontaktech se třetími zeměmi; vzhledem k tomu, že taktéž opětovně 
potvrdila, že EU je odhodlána prosazovat lidská práva ve všech oblastech zahraničních 
vztahů, a to bezvýjimečně; vzhledem k tomu, že přijetí nového akčního plánu EU pro 
lidská práva a demokracii a obnovení mandátu zvláštního zástupce EU pro lidská práva 
se dostanou na program jednání EU na začátku roku 2015;

E. vzhledem k tomu, že dne 23. června 2014 Rada přijala výroční zprávu EU o stavu 
lidských práv a demokracie ve světě v roce 2013, která zahrnuje celý první rok 

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2013)0394.
2 Přijaté texty, P7_TA(2013)0180.
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uplatňování strategického rámce a akčního plánu EU pro lidská práva a demokracii;
vzhledem k tomu, že rok 2013 byl taktéž prvním uceleným rokem výkonu nového 
mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro lidská práva;

F. vzhledem k tomu, že výroční zpráva EU a následující události, k nimž došlo v období, 
které již zpráva nepokrývá, důrazně připomínají vysoký počet obětí v důsledku 
porušování lidských práv; vzhledem k tomu, že kvůli porušování lidských práv vznikají 
EU vysoké materiální a rozpočtové náklady, neboť je povinna reagovat na případy, kdy
porušování lidských práv a absence legitimní demokratické účasti občanů vedou
k nestabilitě, zhroucení států, humanitárním krizím a ozbrojeným konfliktům;

G. vzhledem k tomu, že závazek EU prosazovat účinný multilateralismus, v němž ústřední 
roli hraje OSN, je nedílnou součástí vnější politiky Unie a vychází z přesvědčení, že 
multilaterální systém založený na univerzálních pravidlech a hodnotách je 
nejvhodnějším nástrojem k řešení celosvětových krizí, náročných úkolů a hrozeb;

H. vzhledem k tomu, že Evropská unie a její členské státy jsou od prvopočátku věrnými 
spojenci Mezinárodního trestního soudu, jemuž poskytují finanční, politickou, 
diplomatickou a logistickou podporu, prosazují všeobecnou platnost Římského statutu
a hájí bezúhonnost tohoto soudu v zájmu posílení jeho nezávislosti;

I. vzhledem k tomu, že Parlament ve svém usnesení ze dne 17. července 2014 potvrdil, že 
rozhodně podporuje změny Římského statutu Mezinárodního trestního soudu přijaté
v Kampale, včetně úprav týkajících se zločinu agrese, a všechny členské státy EU 
vyzval, aby tyto změny ratifikovaly a zapracovaly je do svých vnitrostátních právních 
předpisů; vzhledem k tomu, že úpravy týkající se zločinu agrese přispějí k dodržování 
zásad právního státu na mezinárodní úrovni a k světovému míru a bezpečnosti tím, že 
budou odrazovat od nezákonného použití síly, a tak aktivně přispívat k prevenci 
takových zločinů a k upevnění trvalého míru;

J. vzhledem k tomu, že 59. zasedání Komise OSN pro postavení žen, které se uskuteční
v New Yorku od 9. do 20. března 2015, se soustředí na opatření, která je třeba přijmout
v návaznosti na Pekingské prohlášení a Pekingskou akční platformu, včetně stávajících 
problémů, které brání jejich realizaci, a tak dosažení rovnoprávného postavení žen
a mužů a emancipaci žen, a dále na příležitosti, které pro genderovou rovnoprávnost
a emancipaci žen nabízí program rozvojových cílů tisíciletí v období po roce 2015;

K. vzhledem k tomu, že existuje jasná spojitost mezi korupcí a porušováním lidských práv;
vzhledem k tomu, že korupce ve veřejném a soukromém sektoru vytváří a zhoršuje 
nerovnosti a diskriminaci, a brání tak rovnému požívání občanských, politických, 
hospodářských, sociálních a kulturních práv; vzhledem k tomu, že je prokázáno, že 
korupce je často spojena s porušováním lidských práv, zneužíváním pravomocí
a nedostatečnou odpovědností vůči veřejnosti;

L. vzhledem k tomu, že pracovní a odborová práva jsou na celém světě vystavena vážným 
útokům a že způsoby fungování podniků mají zásadní dopad na práva pracovníků, 
komunit a spotřebitelů v Evropě i jinde ve světě; vzhledem k tomu, že mezinárodní 
právní předpisy v oblasti lidských práv stanoví, že státy jsou povinny chránit lidská 
práva, dále zajistit, aby podniky v jejich jurisdikci neporušovaly tato práva, a zaručit, 
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aby oběti měly k dispozici účinné nápravné prostředky;

M. vzhledem k tomu, že článek 16 Všeobecné deklarace lidských práv stanoví, že plnoletí 
muži a ženy mají právo bez jakéhokoli omezení z důvodů rasové, národnostní nebo 
náboženské příslušnosti uzavřít sňatek a založit rodinu a že požívají stejných práv
v manželství a při jeho rozvázání;

N. vzhledem k tomu, že článek 14 Všeobecné deklarace lidských práv uznává právo každé 
osoby vyhledat azyl v jiných zemích z důvodu perzekuce; vzhledem k tomu, že podle 
Úmluvy OSN o právním postavení uprchlíků mají všichni uprchlíci nárok na zvláštní 
ochranu a že žádný stát nesmí uprchlíka vyhostit ani vrátit na území, kdy je 
pronásledován nebo kde je ohrožen jeho život nebo svoboda;

O. vzhledem k tomu, že důsledky změny klimatu, jako jsou rostoucí teploty, zvyšující se 
hladina moří a extrémní povětrnostní podmínky, umocní problémy ohrožující světovou 
stabilitu, což s sebou nese riziko vážného porušování lidských práv; vzhledem k tomu, 
že pojem „klimatický uprchlík“, který se vztahuje na lidi nucené v důsledku změny 
klimatu uprchnout ze svých domovů a hledat útočiště v zahraničí, zatím není
v mezinárodním právu ani v žádné právně závazné mezinárodní dohodě uznán;

P. vzhledem k tomu, že tato zpráva je odpovědí na výroční zprávu EU přijatou Radou
a přináší progresivní analýzu činností EU v této politické oblasti; vzhledem k tomu, že 
Evropský parlament ve svých usneseních o předchozích výročních zprávách a 
o přezkumu strategie EU v oblasti lidských práv zdůraznil, že je nutné se nepřetržitě 
zamýšlet nad vlastními postupy v souvislosti se začleňováním problematiky lidských 
práv do svých činností a nad opatřeními, která jsou přijímána v návaznosti na jeho 
usnesení o naléhavých případech porušování demokracie, lidských práv a zásad 
právního státu;

Stěžejní význam ochrany lidských práv v rámci vnějších politik EU

1. připomíná, že v preambuli Listiny základních práv Evropské unie se uvádí, že EU „staví 
do středu své činnosti jednotlivce“; zdůrazňuje, že toto prohlášení nebylo míněno jako 
obecný koncept, ale že tato slova mají poukazovat na to, že EU klade důraz na reálný 
život, konkrétní aspekty existence a na ustanovení principu zajišťování základních 
potřeb na základě nedotknutelné důstojnosti každého jednotlivce;

2. vyzývá orgány EU a členské státy, aby ochranu lidských práv vnímaly v rámci vztahů 
EU se všemi třetími zeměmi, včetně svých strategických partnerů, jako záležitost 
zásadního významu, a aby k ní jako takové přistupovaly v rámci všech jednání
a prohlášení na vysoké úrovni; poukazuje na důležitost účinného, důsledného
a soudržného provádění politiky EU v oblasti lidských práv v souladu s jednoznačnými 
závazky stanovenými v článku 21 Smlouvy o Evropské unii a ve strategickém rámci EU 
pro lidská práva a demokracii; oceňuje postoj nové místopředsedkyně Komise, vysoké 
představitelky Unie pro zahraniční záležitosti a bezpečnostní politiku, která jasně 
uvedla, že se o dodržování těchto zásad bude přímo zasazovat;

3. zdůrazňuje, že je důležité, aby členské státy EU vystupovaly jednotně při prosazování 
nedělitelnosti a univerzálnosti lidských práv, a zejména při prosazování ratifikace všech 
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mezinárodních nástrojů pro ochranu lidských práv, které stanovila Organizace 
spojených národů; vyzývá EU k prosazování nedělitelnosti lidských práv, včetně těch, 
jež jsou obsažena v Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních 
právech v souladu s článkem 21 SEU; vyzývá EU, aby i nadále kladla důraz na 
dodržování univerzálních standardů lidských práv při přijímání závazků vůči třetím 
zemím a regionálním organizacím v rámci politických rozhovorů a rozhovorů na téma 
lidských práv; 

4. vyzdvihuje skutečnost, že kromě lidského utrpení by měla EU věnovat pozornost
i materiálním a rozpočtovým nákladům spojeným s nedodržováním lidských práv, 
neboť nejsou-li respektována lidská práva a není-li dostatečně zajištěna zákonem 
stanovená demokratická účast občanů, vede to k nestabilitě, hroucení států, 
humanitárním krizím a ozbrojeným konfliktům, tj. jevům, které oslabují snahy, jež EU
v rámci své rozvojové politiky vyvíjí, a jevům, které EU a její členské státy nutí přijímat 
bezpečnostní opatření; vítá v tomto ohledu nedávné snahy EU o to, aby se porušování 
lidských práv začlenilo mezi ukazatele systému včasného varování propojeného
s přijímáním protikrizových opatření; vyzývá k radikálnějším preventivním opatřením
a naléhavě žádá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, a členské státy, aby 
pro oblast lidských práv vytvořily protikrizový mechanismus, který by byl 
zakomponován do komplexního přístupu EU vůči vnějším konfliktům a krizím;

Výroční zpráva EU jako zpravodajský nástroj pro tvorbu politiky EU v oblasti lidských práv
a demokracie

5. oceňuje, že Rada přijala výroční zprávu EU o stavu lidských práv a demokracie ve světě
v roce 2013; vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby se 
zavázala, že se v budoucnu zúčastní dvou zvláštních rozprav, které se na téma politiky 
EU v oblasti lidských práv a demokracie každoročně konají v rámci parlamentního 
plenárního zasedání, a že při těchto rozpravách bude prezentovat zprávu EU a reagovat 
na zprávu Parlamentu;

6. vyjadřuje Evropské službě pro vnější činnost a Komisi uznání za komplexní a přehledný 
způsob podávání informací o činnosti EU, k níž v příslušném období došlo; opětovně 
však uvádí, že zejména pro zprávy z jednotlivých zemí by měl existovat přísnější rámec 
založený na souboru ukazatelů, který by umožňoval stanovit referenční měřítka pro 
posuzování pozitivních i negativních trendů, vyhodnotit účinnost opatření EU
a poskytnout podklady pro úpravu výše podpory EU v souladu s pokrokem dosaženým
v oblasti ochrany lidských práv, demokracie, právního státu a řádné správy; poukazuje 
na to, že používání těchto veřejných ukazatelů by bylo v souladu s řadou cílů uvedených
v akčním plánu EU pro lidská práva a demokracii a umožnilo by větší soudržnost
v prosazování ochrany lidských práv jako podmínky dohod a v posuzování dopadu 
politik EU na stav lidských práv; 

7. je i nadále přesvědčen, že orgány a instituce EU by měly společně usilovat o zlepšení 
formy podávání zpráv, a umožnit tak, aby tyto zprávy plnily svůj potenciál 
komunikačního nástroje, který by však měl i nadále zůstat komplexním mechanismem 
pro podávání zpráv o provádění strategického rámce a akčního plánu EU pro lidská 
práva a demokracii; opakuje, že je připraven aktivně a konstruktivně s orgány
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a institucemi EU spolupracovat při vypracovávání budoucích zpráv;

Provádění strategického rámce a akčního plánu EU

8. opakuje, že vítá strategický rámec a akční plán EU pro lidská práva a demokracii, které 
Rada přijala v roce 2012, jako důležitý milník v hledání nových možností při rozvíjení 
politik, kterým se zároveň opětovně potvrzuje závazek EU, jež v rámci Smlouvy přijala
v souvislosti se začleněním tématu lidských práv do všech vnějších politik EU bez 
výjimky;

9. vyzývá ESVČ a Komisi, aby vypracovaly o provádění prvního akčního plánu EU pro 
lidská práva a demokracii (2012–2014) řádnou zprávu, a vyzývá místopředsedkyni 
Komise, vysokou představitelku a ESVČ, aby zapojily členské státy, Komisi, Parlament
a občanskou společnost do přezkumu a konzultací, na jejichž základě bude přijat nový 
akční plán, jež vejde v platnost na začátku roku 2015; vítá, že se diskutuje o tom, že cíle 
nového akčního plánu by měly být lépe rozděleny podle důležitosti, ovšem varuje, aby 
nedošlo k tomu, že nový akční plán bude méně ambiciózní z hlediska začlenění ochrany 
lidských práv do všech politik EU;

10. velmi mu leží na srdci dodržení závazku uvedeného ve strategickém rámci, totiž že EU 
zařadí lidská práva na přední místo ve svých vztazích se všemi třetími zeměmi, včetně 
strategických partnerů; naléhavě proto vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou 
představitelku, a ESVČ, aby dodržování tohoto závazku věnovaly pečlivou pozornost
a aby zajistily, že záležitosti týkající se lidských práv a demokracie budou figurovat
v rámci vztahů se strategickými partnery EU v tak významných situacích, jako jsou 
schůzky na nejvyšší úrovni a závěry Rady;

Mandát zvláštního zástupce EU pro lidská práva

11. uznává význam mandátu svěřeného vůbec prvnímu zvláštnímu zástupci EU pro lidská 
práva a význam práce, která byla v této souvislosti dosud vykonána; vyzývá zvláštního 
zástupce EU pro lidská práva, aby i nadále zviditelňoval a zvyšoval angažovanost EU
v rámci mnohostranných a regionálních mechanismů v oblasti lidských práv (OSN, 
Rady Evropy, OBSE, ASEAN, Africké unie, Organizace islámské spolupráce), aby 
prosazoval klíčové tematické priority EU včetně těch, jež jsou obsaženy v nedávno 
přijatých obecných zásadách EU týkajících se ochrany lidských práv, aby usiloval
o posílení úlohy občanské společnosti po celém světě a přispíval k soudržnosti, 
ucelenosti a účinnosti politiky EU v oblasti lidských práv a k jejímu důslednému 
zohledňování v rámci ostatních činností EU;

12. vyzývá Radu, aby spolupráci se zvláštním zástupcem EU pro lidská práva systematicky
a principiálně začleňovala do mandátu budoucích zvláštních zástupců EU pro jednotlivé 
zeměpisné oblasti;

13. žádá Radu, aby z mandátu zvláštního zástupce EU pro lidská práva vytvořila stálou 
funkci;

Vnitřní/vnější soudržnost politiky EU v oblasti lidských práv a demokracie
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14. zdůrazňuje, že politika EU v oblasti lidských práv musí důsledně dodržovat závazky 
stanovené Smlouvami, zajistit soudržnost mezi vnitřními a vnějšími politikami
a vyhýbat se uplatňování dvojích norem; vyzývá proto Radu EU pro zahraniční věci, 
aby přijala závěry týkající se lidských práv v rámci vztahů se strategickými partnery; 
v této souvislosti vyzývá, aby se pro členské státy a úředníky EU stanovily minimální 
normy pro to, na které aspekty dodržování lidských práv musí klást při jednání se 
strategickými partnery a protějšky bezpodmínečný důraz;

Nástroje politiky EU v oblasti lidských práv

Strategie pro oblast lidských práv v jednotlivých zemích a úloha delegací EU

15. oceňuje, že ESVČ úspěšně dokončila první kolo lidskoprávních strategií pro jednotlivé 
země a že tyto strategie kladou silný důraz na odpovědnost delegací EU; s politováním 
však pohlíží na stále nedostatečnou transparentnost obsahu strategií pro jednotlivé 
země; vybízí ESVČ, aby zavedla ukazatele pro posuzování účinnosti těchto strategií
a aby kapitoly výroční zprávy týkající se jednotlivých zemí pojímala explicitněji jako 
zprávy o provádění strategií pro příslušné země;

16. oceňuje, že již byla téměř dokončena síť kontaktních míst a styčných úředníků pro 
problematiku lidských práv, na něž se v rámci delegací EU budou moci ochránci 
lidských práv obracet; vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku,
a ESVČ, aby vypracovaly pro tyto úředníky jasné operační pokyny, pokud jde o jejich 
úlohu v rámci delegací, a umožnily jim tak plně realizovat svůj potenciál, aby vytvořily 
spolehlivé normy a předešly nesrovnalostem mezi jednotlivými delegacemi EU;

Dialogy a konzultace na téma lidských práv

17. opakuje, že je zastáncem dialogů věnovaných otázkám lidských práv jakožto nástroje 
EU pro její politiku v oblasti lidských práv; uznává, že je důležité vést dialog zaměřený 
konkrétně na lidská práva i se zeměmi, které mají s ochranou lidských práv vážné 
problémy; zdůrazňuje však, že pokud dialog na téma lidských práv nevede k pozitivním 
výsledkům, musí z toho EU vyvodit jasné politické závěry a klást větší důraz na 
veřejnou diplomacii s cílem zajistit, aby důvěryhodnost politiky EU v oblasti lidských 
práv nebyla v očích veřejnosti ohrožena; dále varuje, aby nedošlo k tomu, že se diskuse
o lidských právech vytratí z politických dialogů na vysoké úrovni;

Obecné zásady EU týkající se lidských práv

18. vítá, že Rada v roce 2013 přijala obecné zásady týkající se lidských práv lesbických, 
gay, bisexuálních, transgender a intersexuálních osob a obecné zásady týkající se 
svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení a v roce 2014 pak obecné zásady 
týkající se svobody projevu na internetu i mimo něj;

19. připomíná však ESVČ a Radě, že dodržování těchto zásad zůstává výzvou, a že je tudíž 
třeba, aby se na úrovni jednotlivých zemí vyhodnocovalo; vybízí ESVČ a členské státy, 
aby se věnovaly průběžným školícím a osvětovým činnostem mezi zaměstnanci ESVČ, 
delegacemi EU a diplomaty jednotlivých členských států s cílem zajistit, aby obecné 
zásady EU týkající se lidských práv měly při utváření faktických politik v příslušných 
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místech kýžený efekt;

Opatření EU na podporu demokratizace a voleb

20. zdůrazňuje, že je důležité řídit se zprávami a doporučeními volebních pozorovatelských 
misí a používat je jako součást plánu pro demokracii v dané zemi a pověřit hlavního 
pozorovatele, aby vykonával zvláštní úlohu při následné kontrole nad dodržováním 
příslušných doporučení, přičemž tato opatření by měla být přirozenou součástí 
komplexního přístupu Parlamentu k poskytování demokratické podpory a měla by být 
prováděna za podpory stálých orgánů Parlamentu (včetně skupiny pro podporu 
demokracie a koordinaci voleb);

21. vyzývá EU, aby v zájmu podpory a konsolidace demokratizačních procesů pracovala
i nadále na formulování osvědčených postupů v této oblasti; vybízí k vypracování 
strategických i operačních nástrojů, které by byly uplatňovány v prioritních oblastech, 
tak aby se opatření na podporu lidských práv a demokracie, včetně opatření na prevenci 
konfliktů a mediačních opatření, stala přirozenou, flexibilní a spolehlivou součástí 
přístupu EU;

22. vítá činnost devíti delegací EU v pilotních zemích, která je zaměřena na zvýšení 
soudržnosti podpory demokracie v rámci vnějších vztahů EU a která byla zahájena na 
základě závěrů Rady z roku 2009 a 2010 a je stanovena ve strategickém rámci a akčním 
plánu EU pro lidská práva a demokracii z roku 2012; 

23. žádá Komisi a ESVČ, aby posílila koordinaci činností EU s ohledem na druhou generaci 
pilotních zemí, a zajistila tak, aby se zapojily všechny orgány a instituce EU a spojily 
své zkušenosti v zájmu účinného poskytování podpory demokracie ve třetích zemích
v souladu s komplexním přístupem Parlamentu k podpoře demokracie;

Unijní podpora ochránců lidských práv

24. vítá závěry Rady věnované obráncům lidských práv u příležitosti desátého výročí 
vydání obecných zásad EU týkajících se obránců lidských práv; dále vyjadřuje uznání 
Komisi za to, že ve zvýšené míře využívá finančních prostředků z evropského nástroje 
pro demokracii a lidská práva (EIDHR), aby poskytla granty mimořádné pomoci 
obráncům lidských práv, kteří čelí bezprostřednímu ohrožení, a vyzývá Komisi, aby 
stále prověřovala nové způsoby, jak je podpořit;   

25. opakuje svou výzvu určenou ESVČ, aby i nadále chránila nevládní organizace, obránce 
lidských práv a aktivisty z řad občanské společnosti zvyšováním efektivity dialogů, 
které EU vede v oblasti lidských práv, a propagací tematických priorit EU i obecných 
zásad EU v oblasti lidských práv; v této souvislosti nabádá k pořádání kampaní 
zaměřených na obránce lidských práv rovněž ve vzdálenějších oblastech třetích zemí, 
čímž se napomůže uskutečňování politických cílů EU; 

26. žádá, aby se ESVČ a delegace EU zapojily do pragmatického politického dialogu
s obránci lidských práv, jehož cílem bude nalezení nejlepších způsobů, jak posílit 
příznivé prostředí pro jejich práci; žádá, aby EU posílila svou aktivní diplomacii 
ve třetích zemích i postavení kontaktních míst pro lidská práva, aby tak začlenila lidská 



PE541.530v01-00 12/20 PR\1042061CS.doc

CS

práva do každodenní politické práce delegací EU, a sice tím, že budou systematicky 
zmiňovat jména politických vězňů, zapojí se do sledování soudních procesů i návštěv 
ve věznicích; zdůrazňuje potřebu, aby EU využila veřejnou diplomacii na podporu 
obránců lidských práv a aby se zasadila o propuštění uvězněných aktivistů činných
v této oblasti;

Unijní podpora všeobecných lidských práv a vícestranných organizací působících v oblasti 
lidských práv

27. připomíná závazek Parlamentu a jeho podvýboru pro lidská práva podpořit silný 
vícestranný lidskoprávní systém pod záštitou OSN, včetně Třetího výboru Valného 
shromáždění OSN, Rady pro lidská práva (UNHRC), Úřadu vysokého komisaře OSN 
pro lidská práva, i práci souvisejících specializovaných agentur OSN, jako je 
Mezinárodní organizace práce;

28. připomíná svůj jednoznačný postoj v rámci své přítomnosti na schůzích Valného 
shromáždění OSN (UNGA), jak vyjádřil ve svém usnesení ze dne 7. února 2013
o prioritách EU v Radě OSN pro lidská práva, a považuje za nezbytné pokračovat
v praxi vysílání delegace Evropského parlamentu na relevantní schůze UNHRC
a UNGA; 

29. připomíná význam aktivní účasti EU ve všech lidskoprávních mechanismech OSN, 
především ve Třetím výboru Valného shromáždění OSN a Radě pro lidská práva; vybízí 
členské státy EU k naplňování tohoto cíle spoluprací na rezolucích a jejich iniciováním, 
aktivní účastí v diskusích a interaktivních dialozích a vydáváním prohlášení; vyjadřuje 
důraznou podporu meziregionálních iniciativ, které EU ve zvyšující se míře organizuje;

30. opět zdůrazňuje význam účinné koordinace a spolupráce mezi ESVČ, Komisí
a členskými státy EU v otázkách týkajících se lidských práv; vybízí ESVČ, aby –
zejména prostřednictvím delegací EU v New Yorku a Ženevě – dosáhla pomocí 
včasných a věcných konzultací jednotnějšího postupu EU, aby tak jednomyslně 
prezentovala stanoviska Unie;

31. znovu potvrzuje význam integrace práce, jež je vykonávána v New Yorku a Ženevě 
ve vztahu k Valnému shromáždění OSN, Třetímu výboru a Radě pro lidská práva OSN, 
do relevantních interních a externích činností EU, aby se tak zajistila soudržnost;  

Politika EU v oblasti mezinárodního trestního soudnictví a Mezinárodního trestního soudu

32. opakuje svou plnou podporu práci Mezinárodního trestního soudu a jeho úloze ukončit 
beztrestnost pachatelů nejzávažnějších trestných činů před mezinárodním 
společenstvím; zůstává ostražitý, co se týče jakýchkoli pokusů zpochybnit jeho 
legitimitu; domnívá se, že rostoucí počet smluvních států je dokladem důležitého vývoje 
směřujícího k posílení všeobecné působnosti tohoto soudu; vítá, že Pobřeží slonoviny
v únoru 2013 ratifikovalo Římský statut;

33. vyjadřuje politování nad tím, že Římský statut Mezinárodního trestního soudu stále není 
uveden v novém nařízení o systému GSP na seznamu úmluv, jejichž ratifikace je nutná
k přistoupení k systému GSP+; poznamenává, že řada žadatelů o přístup k systému 
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GSP+ není smluvními stranami statutu nebo jej neratifikovali (např. Arménie
a Pákistán); znovu doporučuje, aby byl Římský statut v budoucnu doplněn na uvedený 
seznam úmluv;

34. opakuje svou výzvu, aby EU přijala společné stanovisko ke zločinu agrese a změnám 
přijatých v Kampale, a vyzývá členské státy EU, aby urychleně sladily své vnitrostátní 
právní předpisy s definicemi v rámci uvedených změn, jakož i s jinými povinnostmi 
obsaženými v Římském statutu, aby členské státy mohly provádět vnitrostátní 
vyšetřování, stíhání a posílit svou spolupráci se soudem; 

Opatření EU proti trestu smrti

35. opakuje svůj jednoznačný postoj k trestu smrti a vybízí Evropskou unii a členské státy 
EU, aby zachovaly vysokoprofilovou politiku zaměřenou na celosvětové zrušení trestu 
smrti; naléhavě vyzývá ESVČ, aby zůstala pozorná vůči vývoji ve všech zemích světa
a aby využila veškeré prostředky svého vlivu, které má k dispozici; 

36. vyjadřuje znepokojení nad údajným zvýšením počtu poprav ve světě v období 2012 až 
2013, a to i přes to, že jsou vykonávány ve stále početně klesající menšině zemí;   
vyzývá EU, aby učinila náležité kroky ohledně průběžně vysoké míry poprav v Číně
a Íránu, obnovení poprav v roce 2013 v Indonésii, Kuvajtu, Nigérii a Vietnamu, jakož
i ze zpráv vyplývajícího znatelného zvýšení počtu poprav v Iráku a Saúdské Arábii; 

37. bere na vědomí obnovení diskuse ve Spojených státech o nahodilosti a k pochybení 
náchylné povaze trestu smrti, kampaň k zastavení toku látek používaných při popravách
z Evropy do Spojených států i to, že stát Maryland trest smrti v roce 2013 zrušil; vybízí 
vysokou představitelku, místopředsedkyni Komise, zvláštní zástupce Evropské unie
a ESVČ, aby se zapojili do jednání s federální vládou USA i vládami jednotlivých států
s cílem uspíšit zrušení trestu smrti ve Spojených státech, kde v roce 2013 bylo uděleno 
80 trestů smrti v pouhých 2 % okrsků v celé zemi a všech 39 poprav proběhlo v přibližně 
1 % všech okrsků; 

38. pobízí Komisi, aby využila nové flexibility, kterou nyní nabízí evropský nástroj pro 
demokracii a lidská práva, s cílem prověřit nové způsoby, jak se zasadit o zrušení trestu 
smrti a podpořit kroky směřované k zamezení trestům smrti či popravám; 

Činnost EU zaměřená proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu 
zacházení nebo trestání

39. s ohledem na zvyšující se počet aktuálních zpráv o rozšířených praktikách mučení
a zneužívání ve světě naléhavě vybízí vysokou představitelku, místopředsedkyni 
Komise a ESVČ, aby zvýšily úsilí EU v boji proti mučení a jinému krutému, 
nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání;

40. vybízí ESVČ, aby věnovala zvýšenou pozornost závěrům týkajícím se jednotlivých 
zemí, k nimž dospěl Výbor OSN proti mučení a Výbor Rady Evropy pro zabránění 
mučení, a aby tyto otázky systematicky zmiňovala v politických dialozích s příslušnými 
zeměmi i ve veřejných prohlášeních; vyzývá ESVČ a členské státy k rozvinutí 
efektivnějšího prováděcího plánu obecných zásad EU týkajících se mučení a jiného 
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krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání;

Lidská práva v obchodních dohodách EU a jiných mezinárodních dohodách 

41. opakuje svou výzvu k systematickému začlenění lidskoprávních doložek do 
mezinárodních dohod EU, včetně obchodních dohod, jež jsou uzavírány se třetími 
zeměmi, a žádá, aby jejich provádění bylo efektivně sledováno a aby byly příslušnému 
parlamentnímu výboru podávány zprávy o lidskoprávních aspektech těchto dohod;   

Podnikání a lidská práva

42. důrazně podporuje provádění obecných zásad OSN v oblasti podnikání a lidských práv; 
připomíná, že je důležité prosazovat koncepci sociální odpovědnosti podniků, a to i 
v rámci jejich působení mimo území EU, a zajistit její dodržování v celém 
dodavatelském řetězci; je přesvědčen o tom, že evropské společnosti a jejich dceřiné 
společnosti a subdodavatelé by měli hrát klíčovou úlohu při prosazování a šíření 
mezinárodních standardů v oblasti podnikání a lidských práv na celém světě;

43. žádá, aby Komise a ESVČ pobídly delegace EU na celém světě, aby se zabývaly 
podniky EU s cílem propagovat dodržování lidských práv a zajistit, aby téma 
„podnikání a lidská práva“ bylo považováno za jedno z klíčových v rámci výzev
k předkládání návrhů evropského nástroje pro demokracii a lidská práva na místní 
úrovni;

44. opakuje svou výzvu Komisi, aby pravidelně předkládala zprávy o tom, jak členské státy 
EU provádějí obecné zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv, včetně národních 
akčních plánů; vyjadřuje politování nad tím, že Komise zatím nevyšla vstříc žádosti 
Evropského parlamentu o předložení návrhu právní úpravy, která by společnostem EU 
ukládala, aby zajistily, aby svými nákupy nepodporovaly iniciátory konfliktů a závažné 
porušování lidských práv;

45. vyzývá Komisi a ESVČ, aby zahájily významné iniciativy s cílem zlepšit přístup obětí 
porušování lidských práv, k němuž došlo v souvislosti s obchodními operacemi mimo 
EU, ke spravedlnosti;  

46. vyzývá EU, aby podpořila počínající iniciativy, jež se zaměřují na uzavření právně 
závazného mezinárodního nástroje pro podnikání a lidská práva v rámci systému OSN,
a aby se od prvopočátků do debaty na toto téma zapojila;    

Činnost EU zajišťující právo na svobodu projevu online a offline a omezující dopad 
technologií pro sledování na lidská práva  

47. uznává, že rychlý vývoj informačních a komunikačních technologií změnil
v celosvětovém měřítku prostředí, v němž lze uplatnit svobodu projevu, což přineslo jak 
obrovské výhody, tak i nebezpečí; v této souvislosti vítá, že v květnu 2014 Rada přijala 
zásady EU věnované svobodě projevu online a offline;

48. vyjadřuje obavy ohledně rozšíření technologií pro sledování a filtrování, které 
představuje zvyšující se hrozbu pro aktivisty bojující za lidská práva a demokracii
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v zemích s autokratickým režimem a rovněž dává vznik znepokojujícím otázkám, pokud 
jde o právo na soukromí v demokratických státech, i když jsou tyto technologie (údajně) 
využívány pro legitimní účely, jako je boj proti terorismu či prosazování práva;  

49. vyjadřuje Komisi uznání v souvislosti s tím, že v červnu 2013 zveřejnila pokyny pro 
odvětví informačních a komunikačních technologií (IKT) týkající se provádění 
obecných zásad OSN v oblasti podnikání a lidských práv; je však i nadále znepokojen
v souvislosti s obchodem produkty a službami, jejichž účelem je zamezení přístupu
k internetu nebo umožnění masového dohledu a sledování dění na internetu i mobilních 
prostředků komunikace či zásahy do soukromých konverzací; vyzývá proto k přijetí 
obecných pokynů pro kontrolu vývozu v tomto odvětví na základě zkušeností
s podobnými opatřeními, která EU učinila v jednotlivých případech; 

50. vyzývá Komisi, aby i nadále podporovala iniciativy související s vývojem a rozšířením 
technologií digitální bezpečnosti, a pomohla tak obráncům lidských práv s využíváním 
mechanismů bezpečného shromažďování, šifrování a uchovávání údajů s cílem zabránit 
monitorování ze strany represivních vládních orgánů;

Unijní podpora občanské společnosti a svobody shromažďování a sdružování

51. vyjadřuje zásadní obavy v souvislosti se zmenšujícím se prostorem pro legitimní činnost 
občanské společnosti v mnoha zemích světa;  považuje svobodnou občanskou 
společnost za jeden ze základů ochrany a podpory lidských práv a demokratických 
hodnot ve všech společnostech; 

52. vyzývá EU a její členské státy, aby zintenzívnily monitorování všech forem omezování 
svobody shromažďování a sdružování, a jasně a zřetelně je odsoudily, a to včetně 
zákazů organizací občanské společnosti, agresivního využívání trestních právních 
předpisů o pomluvě a jiných omezujících zákonů, excesivních požadavků na registraci
a podávání zpráv, velmi restriktivních pravidel pro financování ze zahraničí či zákazů 
toho, aby se nevládní organizace zapojovaly do politických aktivit či byly v kontaktu
s cizinci; 

53. znovu zmiňuje, že souhlasí s tím, aby většina finančních prostředků z evropského 
nástroje pro demokracii a lidská práva byla přidělena na podporu obránců lidských práv
a činnost občanské společnosti po celém světě;  

Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání či přesvědčení

54. odsuzuje veškeré násilí a diskriminaci na základě náboženského vyznání nebo 
přesvědčení; vyjadřuje vážné znepokojení v souvislosti s průběžnými zprávami o násilí
a diskriminaci náboženských menšin na celém světě; zdůrazňuje, že právo na svobodu 
myšlení, svědomí a náboženského vyznání či přesvědčení je základním lidským právem 
provázaným s dalšími lidskými právy a základními svobodami, jehož součástí je právo 
být věřící či nevěřící, svoboda rozhodnout se pro teistické, neteistické či ateistické 
přesvědčení a vykonávat související obřady a právo přijmout, změnit a opustit víru nebo 
se k ní navrátit dle vlastní volby;

55. vítá, že v roce 2013 byly přijaty pokyny EU na podporu a ochranu svobody 
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náboženského vyznání nebo víry, a vyzývá orgány EU a členské státy, aby věnovaly 
zvláštní pozornost provádění těchto pokynů, a to jak v rámci mezinárodních, tak
i regionálních fór a bilaterálních vztahů s třetími zeměmi; 

Práva žen a dívek

56. vítá, že EU podporuje rezoluce OSN o genderových otázkách, především ohledně 
eliminace násilí páchaného na ženách, diskriminace žen a úlohy svobody projevu
a mínění jakožto součásti emancipace žen, i prohlášení OSN o předčasných a nucených 
sňatcích a mrzačení ženských pohlavních orgánů; 

57. vyzývá EU, aby se aktivně zúčastnila 59. zasedání Komise pro postavení žen, a aby
i nadále bojovala proti všem pokusům o zpochybnění Pekingské akční platformy, co se 
mj. týče přístupu ke vzdělání a zdraví jakožto základním lidským právům, i k sexuálním
a reprodukčním právům;   

58. znovu odsuzuje zneužívání žen a veškeré násilí, které je na ženách pácháno, zejména 
používání sexuálního násilí jako válečné zbraně a domácí násilí; v této souvislosti 
vyzývá členské státy Rady Evropy, aby podepsaly a ratifikovaly Úmluvu o předcházení 
násilí páchanému na ženách; vyzývá EU, aby učinila kroky, jež povedou k přistoupení
k této úmluvě s cílem zajistit soudržnost mezi vnitřní a vnější činností EU v souvislosti
s násilím vůči ženám; 

59. rozhodně odsuzuje sexuálně motivované násilí na ženách, které je používáno jako 
válečná taktika a zahrnuje takové zločiny, jako je masové znásilňování, sexuální 
otroctví, nucená prostituce, pronásledování na základě příslušnosti k určitému pohlaví 
včetně mrzačení ženských pohlavních orgánů, obchod s lidmi, předčasná a vynucená 
manželství, vraždy ze cti a všechny ostatní obdobně závažné formy sexuálního násilí;
v tomto ohledu je nadále obzvláště znepokojen situací v oblasti afrických Velkých jezer;    
vyjadřuje podporu práci organizace UN Women, zvláštní zpravodajky OSN pro otázky 
násilí vůči ženám, jeho příčin a následků a zvláštní zástupkyně OSN pro otázky 
sexuálního násilí spojeného s konflikty;

60. upozorňuje na to, že trestné činy spáchané na základě příslušnosti k pohlaví a trestné 
činy sexuálního násilí byly zahrnuty v Římském statutu mezi válečné zločiny, zločiny 
proti lidskosti nebo trestné činy spáchané v souvislosti s genocidou či mučením; v této 
souvislosti vítá skutečnost, že dne 24. června 2013 byla přijata rezoluce Rady 
bezpečnosti OSN č. 2106(2013) o prevenci sexuálního násilí v ozbrojených konfliktech, 
která potvrzuje klíčovou úlohu Mezinárodního trestního soudu v boji proti beztrestnosti 
za spáchání sexuálních trestných činů a trestných činů spáchaných na 
základě příslušnosti k pohlaví; vyzývá EU, aby tyto zásady plně podpořila;

61. připomíná závazek EU, že prosazování lidských práv a otázky týkající se rovnosti žen
a mužů zahrne do náplně misí SBOP v souladu se stěžejními rezolucemi Rady 
bezpečnosti OSN č. 1325 a č. 1820 o ženách, míru a bezpečnosti; v tomto ohledu 
opakuje svou výzvu EU a jejím členským státům, aby podporovaly jako součást procesu 
budování udržitelného smíření systematickou účast žen jakožto zásadní součást 
mírového procesu a aby uznaly potřebu začlenit genderová hlediska do předcházení 
konfliktům, operací na udržení míru, humanitární pomoci a obnovy po skončení 
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konfliktů;

Lidská práva a korupce

62. připomíná, že korupce je porušením lidských práv a že Evropská unie požaduje 
výlučnou pravomoc, pokud jde o podpis Úmluvy OSN proti korupci;

63. vyjadřuje politování nad neexistencí reakce na žádost Parlamentu adresovanou vysoké 
představitelce, místopředsedkyni Komise, aby předložila akční plán EU proti korupci
s cílem účinně sledovat doporučení Úmluvy OSN proti korupci, včetně povinnosti států, 
jež jsou její smluvní stranou, aby zveřejňovaly a šířily informace o korupci, zřídily 
komunikační kanály pro podávání zpráv o porušování a vytvořily řádný právní rámec 
na ochranu svědků a aktivistů občanské společnosti v této oblasti;  

64. vyzývá Komisi, aby vyvinula inovativní finanční mechanismy k provádění fiskálních 
reforem a posílení boje proti korupci, nezákonným finančním tokům a daňovým 
únikům; v této souvislosti pobízí, aby bylo vzato v potaz partnerství veřejného
a soukromého sektoru, kombinace grantů a půjček i pomoc rozvojovým zemím lépe 
zmobilizovat své domácí zdroje; žádá, aby byla zavedena mezinárodní daň z finančních 
transakcí, která by mohla fungovat jako doplňkový zdroj financování rozvoje,
a připomíná členským státům EU, že již souhlasily se zavedením daně z finančních 
transakcí ve svých zemích a že se zavázaly věnovat část prostředků na financování 
globálních veřejných statků včetně rozvoje;

65. opakovaně vyzývá EU a její členské státy, aby podpořily jmenování zvláštního 
zpravodaje OSN pro finanční trestnou činnost, korupci a lidská práva;

Práva LGBTI osob

66. poukazuje na to, že 78 zemí dosud homosexualitu trestně stíhá, včetně sedmi zemí,
v nichž za ni hrozí trest smrti; zásadně odsuzuje aktuální nárůst diskriminačních zákonů
a praktik i násilných činů vůči jednotlivcům na základě jejich sexuální orientace
a genderové identity po celém světě, a zejména v Nigérii a Ugandě; vybízí k bedlivému 
sledování situace v Nigérii, Ugandě, Indii a Rusku, kde nové zákony či nedávný vývoj
v právní oblasti zásadně ohrožují svobodu sexuálních menšin; zdůrazňuje svou podporu 
pokračující práci vysoké komisařky OSN pro lidská práva v oblasti boje proti 
diskriminačním zákonům a praktikám a obecněji práci OSN týkající se dané 
problematiky;

67. vítá, že v roce 2013 byly přijaty obecné zásady EU pro prosazování a ochranu požívání 
veškerých lidských práv lesbickými, gay, bisexuálními, transgender a intersexuálními 
(LGBTI) osobami; vyzývá ESVČ a Komisi, aby zmiňovaly otázku práv LGBTI osob
v rámci politických a lidskoprávních dialogů se třetími zeměmi a vícestranných fór;  
klade důraz na význam toho, aby Komise a ESVČ i nadále zmiňovaly problematiku 
práv LGBTI osob v politických a lidskoprávních dialozích a využívaly nástroj EIDHR 
na podporu organizací, které brání práva těchto osob tím, že jim umožní napadat 
homofobní zákony i diskriminaci LGBTI osob, zvyšovat povědomí široké veřejnosti 
ohledně diskriminace a násilí, jimž jsou vystaveny osoby odlišné sexuální orientace,
a zajistit poskytování pomoci v nouzi (psychologickou a zdravotnickou péčí počínaje
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a mediační a reintegrační podporou konče) osobám, které tuto pomoc potřebují;  

68. vítá legalizaci sňatků i registrovaných partnerství osob stejného pohlaví v celosvětově 
se zvyšujícím počtu zemí (v současné době 17 států); vybízí orgány EU a členské státy, 
aby i nadále přispívaly k uznání sňatků i registrovaných partnerství osob stejného 
pohlaví jakožto politické, společenské, lidské a občanskoprávní otázky; 

69. vítá zrušení zákona zakazujícího „propagaci jiných vztahů, než takových, které souvisejí 
se svatbou nebo rodinou“, k němuž došlo v říjnu 2013 v Moldavsku, a vyzývá Litvu
a Rusko, aby tento příklad následovaly; vyjadřuje politování nad výsledky chorvatského 
referenda v prosinci 2013, které schválilo ústavní zákaz sňatků osob stejného pohlaví; 
zdůrazňuje, že referenda tohoto typu přispívají k atmosféře homofobie a diskriminace;  
domnívá se, že základní práva lesbiček, homosexuálů, bisexuálů, transgender osob
a intersexuálů lze nejúčinněji chránit tím, že se jim umožní přístup k právním 
institucím, jako je právně formalizované soužití, registrované partnerství či manželství;

Práva osob se zdravotním postižením

70. vítá ratifikaci Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením; opakuje význam 
jejího účinného uplatňování ze strany členských států i orgánů EU a zdůrazňuje 
především potřebu řádně integrovat práva osob s postižením do veškerých politických 
nástrojů EU, především v souvislosti s rozvojovou spoluprací;    

Práva dětí 

71. vítá spolupráci EU s Dětským fondem OSN (UNICEF), jejímž výsledkem je soubor 
nástrojů pro začlenění práv dětí do rozvojové spolupráce; vítá využití finančních 
prostředků, jež EU získala jako součást Nobelovy ceny, na pomoc dětem v situacích 
konfliktu; vítá skutečnost, že se EU se v říjnu roku 2013 účastnila třetí globální 
konference proti dětské práci konané v Brazílii a aktivně se zapojovala do jednání
o tripartitním prohlášení o dětské práci;

72. vyzývá Komisi a ESVČ, aby i nadále činily kroky v souvislosti s právy dítěte a zaměřily 
se zejména na násilí páchané na dětech, včetně mučení, jelikož organizace jako 
UNICEF a Amnesty International podávají zprávy o mučení a zadržování dětí; vyzývá
k tomu, aby byla zvláštní pozornost věnována otázkám nucené dětské práce, dětských 
sňatků, náborů dětí do ozbrojených skupin a jejich odzbrojení, dále rehabilitaci
a následnému znovuzačlenění do společnosti, jakož i zařazení otázky obviňování dětí
z čarodějnictví do programu lidskoprávních dialogů s dotčenými zeměmi; zdůrazňuje, 
že je důležité, aby EU ve své vnější politice přikládala právům dětí prioritní význam;

73. znovu zdůrazňuje nutnost vynaložit větší úsilí k provádění revidované strategie 
provádění obecných zásad EU týkajících se dětí a ozbrojených konfliktů; vyzývá EU, 
aby dále prohlubovala spolupráci se zvláštním zástupcem OSN pro otázky dětí
v ozbrojených konfliktech; vyzývá k všeobecné ratifikaci Úmluvy OSN o právech dítěte
a především třetího opčního protokolu k této úmluvě, který umožní dětem předkládat 
své stížnosti Výboru OSN pro práva dítěte;

Činnost EU v oblasti migrace a uprchlíků 
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74. zdůrazňuje naléhavou potřebu vyvinout na unijní úrovni silnější politiku, která bude 
řešit naléhavá témata týkající se migrantů, uprchlíků a žadatelů o azyl způsobem, který 
bude v souladu s mezinárodními lidskoprávními předpisy a základní lidskou důstojností,
a vyzývá EU, aby zaručila efektivní společné normy pro postupy přijímání v celé Unii, 
aby se tak ochránili ti nejzranitelnější; vybízí vysokou představitelku, místopředsedkyni 
Komise, komisaře pro migraci, vnitřní věci a občanství a ESVČ, aby vystupovali 
ve skutečném duchu spolupráce a rovnocenného sdílení zátěže mezi členskými státy
s cílem řešit mnohonásobné výzvy, které v tomto ohledu vyvstávají; připomíná závazek 
Komise rozvinout adekvátní zákonné migrační cesty a za tímto účelem vyzývá
k přezkumu Dublinského nařízení, které uvaluje nepřiměřenou odpovědnost na členské 
státy nacházející se na vnějších hranicích Unie a omezuje možnost migrantů žádat
o azyl a získat jej; 

75. žádá, aby se Komise a ESVČ aktivně účastnily debaty o termínu „klimatický uprchlík“,
a to včetně možného právního vymezení tohoto pojmu v mezinárodním právu či
v jakékoli právně závazné mezinárodní dohodě; 

Lidská práva a rozvoj

76. vyzývá ke koordinované činnosti EU řešící problém zabírání půdy; konstatuje, 
že odepření přístupu k půdě a přírodním zdrojům chudým osobám žijícím na venkově
i ve městě je jednou z klíčových příčin hladu a chudoby na světě, což má dopad na to, 
do jaké míry mohou místní komunity požívat svých lidských práv, především práva 
na přiměřenou výživu; vítá zapojení EU do vývoje globálních dobrovolných pokynů pro 
odpovědné řízení využívání půdy, rybolovu a lesního hospodářství, jež byly přijaty pod 
záštitou OSN; zdůrazňuje však naléhavou potřebu začlenit problematiku lidských práv
a snižování chudoby do rozhodovacích procesů s ohledem na to, jak investoři získávají 
dlouhodobý nájem velkých půdních ploch; domnívá se, že reakce EU na tuto otázku je 
důležitým testem jejího závazku sledovat přístup založený na právech v rámci své 
politiky rozvojové spolupráce; 

Posílení činnosti Evropského parlamentu v oblasti lidských práv

77. opakuje svůj závazek spočívající v průběžném zlepšování vlastních parlamentních 
postupů, procesů a struktur s cílem zajistit, aby v jádru jeho činností a politik figurovala 
lidská práva a demokracie; dále se domnívá, že k tomu, aby splnil svou úlohu 
definovanou v jednacím řádu, tj. „zajišťovat soudržnost mezi všemi vnějšími politikami 
Unie a její politikou v oblasti lidských práv“, se od podvýboru pro lidská práva 
požaduje účinná celoparlamentní spolupráce a zohlednění lidských práv; 

78. žádá přezkum Obecných zásad pro meziparlamentní delegace Evropského parlamentu
o prosazování lidských práv a demokracie, který by měla ve spolupráci s podvýborem 
pro lidská práva provést Konference předsedů delegací; v této souvislosti doporučuje 
systematičtější praxi, co se týče zmiňování lidskoprávních otázek, především
v konkrétních případech uvedených v usneseních Parlamentu, v průběhu cest delegací 
do třetích zemí a podávání písemných zpráv o krocích, které učinil podvýbor pro lidská 
práva, případně – je-li to z politického hlediska možné – v rámci konkrétních 
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informačních schůzek;      

79. zdůrazňuje potřebu průběžného zvažování toho, jaké jsou nejvhodnější způsoby, jak 
maximalizovat věrohodnost, viditelnost a efektivitu usnesení Parlamentu o porušování 
lidských práv, demokracie a právního státu;  

80. podporuje diskusi o začlenění různých nástrojů, jež má Parlament k dispozici ohledně 
podpory a prosazování lidských práv, do konkrétního strategického dokumentu 
přijatého Parlamentem na plenárním zasedání; 

* * *
81. 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 69. zasedání Valného 
shromáždění OSN, předsedovi Rady OSN pro lidská práva, vysoké komisařce OSN 
pro lidská práva i vedoucím delegací EU.


