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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o „lidských právech a technologiích: dopad systémů narušování a sledování na lidská 
práva ve třetích zemích“
(2014/2232(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv a Mezinárodní pakt o občanských
a politických právech, zejména na článek 19 tohoto paktu,

– s ohledem na strategický rámec Evropské unie pro lidská práva a demokracii, který 
přijala Rada dne 25. června 20151,

– s ohledem na obecné zásady EU v oblasti lidských práv ohledně svobody projevu online
a offline, které přijala Rada pro zahraniční věci dne 12. května 20142,

– s ohledem na zprávu Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) ze dne 
15. prosince 2011 s názvem „Svoboda projevu na internetu“3 a na zprávu zvláštního 
zástupce OBSE pro svobodu sdělovacích prostředků pravidelně předkládanou Stálé radě 
OBSE ze dne 27. listopadu 20144,

– s ohledem na zprávu, kterou dne 23. září 2014 předložil zvláštní zpravodaj OSN pro 
podporu a ochranu lidských práv a základních svobod v rámci boje proti terorismu 
(A/69/397)5,

– s ohledem na zprávu Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva ze dne 30. června 
2014 s názvem „Právo na soukromí v digitálním věku“6,

– s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a pro lidská práva Parlamentního 
shromáždění Rady Evropy ze dne 26. ledna 2015 o „hromadném sledování“7,

– s ohledem na své usnesení ze dne 12. března 2014 o programu agentury NSA (USA) pro 
sledování, subjektech členských států pro sledování a dopadech na základní práva 
občanů EU a na transatlantickou spolupráci v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí8,

– s ohledem na zprávu zvláštního zástupce generálního tajemníka OSN pro problematiku 
lidských práv a nadnárodních korporací a jiných podnikatelských subjektů ze dne 
21. března 2011 s názvem „Obecné zásady v oblasti podnikání a lidských práv: 

                                               
1 http://eeas.europa.eu/delegations/un_geneva/press_corner/focus/events/2012/20120625_en.htm.
2 http://eeas.europa.eu/delegations/documents/eu_human_rights_guidelines_on_freedom_of_expression_online_
and_offline_en.pdf.
3 http://www.osce.org/fom/80723?download=true.
4 http://www.osce.org/fom/127656?download=true .
5 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/545/19/PDF/N1454519.pdf?OpenElement.
6 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session27/Documents/A-HRC-27-37_en.doc.
7 http://website-pace.net/documents/19838/1085720/20150126-MassSurveillance-EN.pdf/df5aae25-6cfe-450a-
92a6-e903af10b7a2.
8 Přijatý text, P7_TA(2014)0230.
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provádění rámce OSN nazvaného ,Chránit, dodržovat, napravovat‘“1,

– s ohledem na směrnice OBSE pro nadnárodní podniky2 a výroční zprávu za rok 2014 
ohledně směrnic OBSE pro nadnárodní podniky3,

– s ohledem na výroční zprávu Internetového sdružení pro přidělování jmen a čísel za rok 
20134,

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 12. února 2014 s názvem 
„Politika v oblasti internetu a jeho správa: úloha Evropy při formování budoucnosti 
internetové správy“5,

– s ohledem na prohlášení ze zasedání NETmundial složeného z mnoha zúčastněných 
stran, které bylo přijato dne 24. dubna 20146,

– s ohledem na shrnutí předsedy devátého Fóra pro správu internetu, které se konalo
v Istanbulu ve dnech 2.–5. září 2014,

– s ohledem na restriktivní opatření EU zavedená proti Egyptu, Libyi, Íránu, Jižnímu 
Súdánu, Súdánu a Sýrii, která v některých případech zahrnují embargo na 
telekomunikační vybavení, informační a komunikační technologie (IKT) a monitorovací 
nástroje,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 599/2014 ze dne 
16. dubna 2014, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí 
režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží 
dvojího užití7,

– s ohledem na společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise ze dne 
16. dubna 2014 o přezkumu systému kontrol vývozu zboží dvojího využití8,

– s ohledem na sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 24. dubna 2014
s názvem „Přezkum politiky v oblasti kontrol vývozu: zajištění bezpečnosti
a konkurenceschopnosti v měnícím se světě“9,

– s ohledem na závěry Rady ze dne 21. listopadu 2014 o přezkumu politiky v oblasti 

                                               
1

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf?v=1392752313000/_/jcr:
system/jcr:versionstorage/12/52/13/125213a0-e4bc-4a15-bb96-9930bb8fb6a1/1.3/jcr:frozennode
2 http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
3 http://www.oecd-
ilibrary.org/docserver/download/2014091e.pdf?expires=1423160236&id=id&accname=ocid194994&checksum
=D1FC664FBCEA28FC856AE63932715B3C
4 https://www.icann.org/en/system/files/files/annual-report-2013-en.pdf
5 COM(2014)0072.
6 http://netmundial.br/wp-content/uploads/2014/04/NETmundial-Multistakeholder-Document.pdf
7 Úř. věst. L 173, 12.6.2014.
8 Úř. věst. L 173, 12.6.2014.
9 COM(2014)0244.
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kontroly vývozu,

– s ohledem na své usnesení ze dne 11. prosince 2012 o strategii digitální svobody
v zahraniční politice EU1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 13. června 2013 o svobodě tisku a sdělovacích 
prostředků2,

– s ohledem na svá usnesení o naléhavých případech porušování lidských práv, 
demokracie a právního státu, v nichž byly vyjádřeny obavy ohledně digitálních svobod,

– s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských právech a probíhající jednání o přistoupení 
EU k této úmluvě,

– s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie,

– s ohledem na článek 52 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A8-0000/2015),

A. vzhledem k tomu, že technologický vývoj a přístup k otevřenému internetu umožňují 
lépe dodržovat lidská práva a základní svobody a mají pozitivní dopad, protože rozšiřují 
prostor pro svobodu projevu, přístup k informacím, právo na soukromí a svobodu 
shromažďování po celém světě;

B. vzhledem k tomu, že technologické systémy jsou stále častěji využívány jako nástroje 
pro porušování lidských práv prostřednictvím cenzury, dohledu, nepovoleného přístupu
k zařízením, rušení signálu, narušování soukromí, sledování a dohledávání informací
a jednotlivců;

C. vzhledem k tomu, že porušování lidských práv se dopouštějí vlády, zločinné organizace, 
teroristické sítě i soukromé subjekty;

D. vzhledem k tomu, že kontext, v jakém jsou IKT využívány, do značné míry určuje, zda 
fungují jako nástroj podpory, nebo porušování lidských práv;

E. vzhledem k tomu, že v digitální oblasti hrají soukromé subjekty stále významnější roli;

F. vzhledem k tomu, že opatření v oblasti (kybernetické) bezpečnosti a protiteroristická 
opatření zahrnující IKT nebo monitorování internetu mají zpravidla výrazně negativní 
dopad na lidská práva na celém světě, zejména při neexistenci právního základu, 
porušení zásady nezbytnosti a přiměřenosti nebo při neexistenci demokratického
a soudního dohledu;

G. vzhledem k tomu, že digitální bezpečnost a digitální svoboda jsou obě klíčové, 
nemohou být vzájemně zaměňovány, ale měly by jedna druhou posilovat;

                                               
1 Přijate texty, P7_TA(2012)0470.
2 Přijaté texty, P7_TA(2013)0274.
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H. vzhledem k tomu, že Evropská unie může jít v oblasti digitálních svobod příkladem, 
pouze pokud je bude sama zaručovat;

1. uznává, že lidská práva a základní svobody jsou univerzální a měly by být globálně 
chráněny;

2. vyzývá Komisi, aby zajistila soudržnost mezi vnější činností EU a jejími vnitřními 
politikami souvisejícími s IKT;

3. zdůrazňuje, že otázka role IKT by měla být začleněna do všech politik a programů EU 
za účelem podpory ochrany lidských práv;

4. vyzývá k aktivnímu vývoji a rozšiřování technologií, které pomáhají chránit lidská 
práva a zajišťovat lidem digitální svobody a bezpečnost;

5. vyzývá Komisi a Radu, aby poskytovaly podporu, školení a pomoc obhájcům lidských 
práv, aktivistům občanské společnosti a nezávislým novinářům, kteří využívají IKT při 
své činnosti, a aby prosazovaly související základní práva na soukromí, svobodu 
projevu, svobodu shromažďování a svobodu sdružování na internetu;

6. naléhavě vybízí Radu a Komisi, aby trvaly na nutnosti zaručovat a dodržovat digitální 
svobody a neomezený přístup k internetu při veškerém styku se třetími zeměmi, včetně 
přístupových a obchodních jednání, dialogů o lidských právech a diplomatických styků;

7. žádá, aby do všech smluv se třetími zeměmi byly začleňovány podmiňovací doložky, 
které výslovně požadují zaručování a dodržování digitálních svobod a neomezený 
přístup k internetu;

8. zdůrazňuje, že účinná politika EU v oblasti rozvoje a lidských práv vyžaduje, aby byly 
otázky IKT začleňovány do všech činností a aby byly překonány digitální rozdíly, a to 
vytvořením základní technologické infrastruktury, usnadněním přístupu ke znalostem
a informacím a podporou počítačové gramotnosti po celém světě;

9. zdůrazňuje, že digitální shromažďování a šíření důkazů o porušování lidských práv 
může přispět k celosvětovému boji proti beztrestnosti; domnívá se, že takový materiál 
by měl být podle mezinárodního (trestního) práva přípustný jako důkaz pro soudní 
řízení;

10. velmi lituje skutečnosti, že informační a komunikační technologie a služby pocházející
z EU jsou používány ve třetích zemích k porušování lidských práv prostřednictvím 
cenzury, hromadného dohlížení, rušení signálu, narušování soukromí, monitorování
a sledování a dohledávání občanů a jejich činností přes (mobilní) telefony a internet;

11. domnívá se, že hromadné sledování je za všech okolností nepřiměřené, tudíž 
představuje porušení zásady nezbytnosti a proporcionality, a jedná se tedy o porušení 
lidských práv;

12. zdůrazňuje, že zásady sociální odpovědnosti podniků a lidská práva jakožto součást 
projektových kritérií, což jsou technologická řešení a inovace zajišťující ochranu 
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lidských práv, by se měly stát součástí právních předpisů EU, aby se zajistilo, že 
poskytovatelé internetových služeb, vývojáři softwaru, výrobci hardwaru, služby 
sociálních sítí/médií a další přistupují k lidským právům koncových uživatelů globálně;

13. zdůrazňuje potřebu provádět a monitorovat nařízení a sankce EU týkající se IKT na 
úrovni EU, včetně využití všeobsáhlých mechanismů, aby bylo zajištěno dodržování 
právních předpisů ze strany všech členských států a byly zachovány rovné podmínky 
pro všechny;

14. vybízí v této souvislosti Komisi, aby urychleně předložila návrh účinné a inteligentní 
politiky pro regulaci vývozu technologií dvojího užití, který se bude zabývat 
potenciálně škodlivým vývozem produktů a služeb IKT do třetích zemí, jak bylo 
ujednáno ve společném prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise v dubnu 
2014;

15. zdůrazňuje, že by Komise měla být schopna co nejrychleji poskytnout společnostem, 
které váhají, zda požádat o vývozní licenci, aktuální informace o legalitě a potenciálních 
negativních důsledcích obchodních transakcí;

16. vyzývá Komisi, aby předložila návrhy na revizi toho, jak by mohly být využity normy 
EU pro IKT v rámci prevence před potenciálními negativními dopady vývozu těchto 
technologií nebo dalších služeb do třetích zemí, kde pojmy jako „zákonem povolené 
zachycování sdělení“ mají jiný význam nebo kde neexistuje právní stát;

17. žádá o rozvíjení politik umožňujících regulovat prodej technologií s tzv. chybami 
nultého dne (zero-day exploits), aby se zabránilo jejich využívání ke kybernetickým 
útokům nebo neoprávněnému přístupu k zařízením, což vede k porušování lidských 
práv;

18. hluboce nesouhlasí s tím, že některé evropské společnosti a mezinárodní společnosti 
činné v EU aktivně působí v zemích, kde jsou porušována lidská práva;

19. veřejně žádá Komisi, aby společnosti zapojené do těchto činností vyloučila z veřejných 
zakázek EU a z řad příjemců finančních prostředků na výzkum a vývoj a všech dalších 
finančních podpor;

20. vyzývá Komisi a Radu, aby během fór pro správu internetu aktivně hájily otevřený 
internet, rozhodovací postupy za účasti mnoha zainteresovaných stran a digitální 
svobody;

21. vyzývá Komisi, aby zapojila občanskou společnost a nezávislé odborníky v oblasti IKT
a tím zajistila, že bude mít k dispozici aktuální odborné znalosti, které by měly vést
k tvorbě politiky, jež obstojí i v budoucnu;

22. zdůrazňuje, že je nutné vyvarovat se nezamýšlených důsledků, jakými jsou omezení 
výzkumu, výměny informací a přístupu k nim nebo vývozu technologií, což je naopak
v zájmu posílení lidských práv;

23. domnívá se, že celosvětová spolupráce mezi vládami a soukromými subjekty v digitální 
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oblasti si žádá přehlednou kontrolu a rovnováhu a nesmí vést k oslabení 
demokratického a soudního dohledu;

24. pověřuje svého předsedu, aby předal tuto zprávu Radě, Komisi, místopředsedkyni 
Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
a ESVČ.


