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Základní práva:
hlavní události v oblasti vývoje
práva a politiky v roce 2010
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Shrnutí letošní výroční zprávy
agentury FRA zahrnuje několik hlav
Listiny základních práv EU v tomto
barevném rozlišení:

la

Svobody
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ek

Rovnost

Azyl, přistěhovalectví a integrace
Ochrana hranic a vízová politika
Informační společnost a ochrana údajů
Práva dítěte a ochrana dětí
Rovnost a zákaz diskriminace
Rasismus a etnická diskriminace

Občanská
práva

Účast občanů EU na demokratickém
fungování Unie

Soudnictví

Přístup k účinnému a nezávislému
soudnictví
Ochrana obětí

Hlavní události v oblasti vývoje práva a politiky v roce 2010

ěř

Hlavní
otázka
Focus: téma:
Roma Romové
in the EUv EU
–a–
question
uskutečňování
práv
of fundamental základních
rights implementation

ov

Letošní výroční zpráva uvádí výzvy a úspěchy
v oblasti základních práv za období od ledna
do prosince 2010 (viz textový rámeček).
Analýzy pokroku v oblasti základních práv
v úplném znění zprávy naznačují, že jakkoli
v roce 2010 došlo k významnému vývoji, nelze
se s ním spokojit.

Výroční
zprávareport
agentury
FRA
The FRA annual
Fundamental
Základní
práva: výzvy
a úspěchy
rights: challenges
and achievements
vinroce
2010
strukturována
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is jestructured
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Agency’s tematických
main thematic
of
agentury
v období
2007–2012.It Je
work for the
periodlet2007-2012.
is
členěna
do 10
deseti
kapitol,
přičemž
divided into
chapters,
in addition
zvláštní
pozornost
je Roma
věnována
to
a particular
focus on
and
Romům
a jejich rights
situacisituation
v oblasti
their
fundamental
in
jejich
základních práv v Evropě.
Europe.
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Toto shrnutí upozorňuje na vybraná klíčová
témata uvedená ve výroční zprávě Agentury
Evropské unie pro základní práva (FRA) za
rok 2011. V doprovodných poznámkách
v celém dokumentu odkazuje na příslušné
publikace agentury FRA z roku 2010, které lze
všechny získat na prostřednictvím internetové
stránky
agentury
FRA
na
adrese
fra.europa.eu.
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Evropské unie (EU) a jejích členských států se
týkají různé problémy v oblasti základních
práv, jmenovitě: přetrvávající a extrémní
chudoba, jakož i sociální vyloučení v romských
komunitách; zhoršující se podmínky pro
žadatele o azyl v některých členských státech;
otevřený problém integrace migrantů; nové
otázky v oblasti ochrany údajů; porušování
práv dětí; nedostatečná rovnost mnohých lidí
v praxi a pokračující případy rasismu a
diskriminace;
nedostatečný
přístup
ke
spravedlnosti a málo rozvinutá ochrana obětí.

Př
ek

S ohledem na výše uvedené není žádným
překvapením, že v roce 2010 Evropský soud
pro lidská práva (ESLP) vydal 795 rozsudků
proti téměř všem 27 členským státům EU a
kandidátské zemi Chorvatsku – v 657 z těchto
rozsudků soud konstatoval alespoň jedno
porušení základních práv (viz tabulka 1).
Většina těchto případů nespadá do oblasti
působnosti práva EU. Soudem projednávané
případy však odhalují pouze „špičku ledovce“,
vzhledem k počtu neoznámených případů
porušení základních práv. Je též důležité
zdůraznit mezinárodní závazky týkající se
lidských práv, které musí EU a její členské
státy dodržovat, protože právo EU je úzce
provázáno s mezinárodním právem v oblasti
základních práv. V roce 2010 byly téměř
všechny členské státy EU sledovány v rámci
mechanismů jedné nebo více evropských
(Rada Evropy) a mezinárodních (Organizace

1. Asylum,
Azyl, přistěhovalectví
a
immigration and
integrace
integration
Ochrana
hranicand
a vízová
2. Border
control
visa
politika
policy

3. Informační
Informationspolečnost
society andadata
ochrana
protectionúdajů

4. Práva
dítěte
ochrana
dětí
The rights
of athe
child and
protection of children
5. Rovnost a zákaz
5. diskriminace
Equality and
non-discrimination
6. Rasismus a etnická
6. diskriminace
Racism and ethnic
discrimination
7. Účast občanů EU na
fungování
7. demokratickém
Participation of EU
citizens
Unie
in the Union’s democratic
functioning
8. Přístup k účinnému a
soudnictví
8. nezávislému
Access to efficient
and
independent justice
9. Ochrana obětí
9. Protection of victims
10. Mezinárodní závazky
10. International obligations
Toto shrnutí upozorňuje na vybraná
témata
letošnísummary
výroční highlights
zprávy
This 27-page
agentury
FRA. Úplné
zprávy,
selected issues
of thisznění
year’s
FRA
jakož
jednotlivé
kapitoly
Annual iReport.
The full
report, lze
as
stáhnout
a
well as vitsangličtině,
individualfrancouzštině
chapters, is
němčině
fra.europa.eu.
available na
foradrese:
download
in English,
Všechny
odkazy jsou
French bibliografické
and
German
at:
kfra.europa.eu.
dispozici na konci každé kapitoly
vBibliographical
hlavní zprávě. references are all
available at the end of each chapter
in the main report.
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spojených národů, OSN) úmluv. Je skutečností, že členské státy EU byly
v roce 2010 předmětem více než 50 monitorovacích zpráv v rámci
nejdůležitějších úmluv (viz tabulka 3 o mezinárodních monitorovacích
činnostech v roce 2010).

Evropská unie v roce 2010
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Rok 2010 byl prvním rokem, kdy byla základem činnosti EU její vlastní právně
závazná listina o právech – Listina základních práv Evropské unie.
Lisabonská smlouva, která vstoupila v platnost dne 1. prosince 2009, tvoří
novou právní páteř EU. Postupně zajistí zvýšený přístup ke spravedlnosti a
větší demokratickou účast občanů EU. Ačkoli Listina základních práv
nerozšiřuje pravomoci Unie, Evropský parlament ve svém usnesení ze dne
15. prosince 2010 o stavu a účinném provádění základních práv v Evropské
unii zdůraznil, že je nutné k Listině přihlížet při rozhodovacích procesech i při
provádění právních předpisů.
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„Prosazování Listiny vyvolává velký zájem a očekávání občanů. Listina
se však nevztahuje na všechny situace v Evropské unii, v nichž jde o
základní práva. V roce 2010 Komise obdržela od veřejnosti více než
4 000 dopisů týkajících se základních práv. Přibližně tři čtvrtiny těchto
dopisů pojednávaly o případech, jež nespadaly do působnosti práva
EU. Svědčí to o tom, že pokud jde o účel Listiny a situace, v nichž
může, či naopak nemůže být uplatněna, dochází často
k nedorozuměním. […] Listina se vztahuje na opatření přijímaná všemi
orgány a institucemi EU. Týká se to zejména legislativní práce
Evropského parlamentu, Rady a Komise […]. Na členské státy se
Listina vztahuje jen tehdy, pokud provádějí právo EU.“
Evropská komise, Zpráva o uplatňování Listiny základních práv Evropské unie za rok 2010, s. 3

Na základě tohoto nového právního prostředí Evropská komise ve svém
sdělení o strategii uplatňování základních práv na podzim roku 2010
konstatovala, že „[v]šechny předpoklady pro ambiciózní politiku základních
práv jsou tak splněny“. (KOM(2010) 573 v konečném znění). Všechny orgány
EU v roce 2010 zdůraznily a obnovily svůj závazek v oblasti základních práv
ve svých příslušných oblastech pravomoci.
Stojí například za zmínku, že od prosince 2009 má Rada Evropské unie
novou stálou pracovní skupinu pro „základní práva, občanská práva a volný
pohyb osob“. Úlohou této nové skupiny je zabývat se záležitostmi, které se
týkají základních a občanských práv včetně volného pohybu osob, jednáními
o přistoupení EU k Evropské úmluvě o lidských právech (EÚLP) a návaznými
zprávami agentury FRA.
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Hlavní události v oblasti vývoje práva a politiky v roce 2010

Tabulka 1:
Rozsudky ESLP z roku 2010,
které konstatovaly alespoň jedno
porušení základních práv, podle
zemí

Rok
2010
je
rovněž
milníkem,
který
předznamenává vstup Evropské unie po
Lisabonské smlouvě na mezinárodní scénu,
protože jednání připravila cestu k přistoupení EU
ke dvěma mezinárodním úmluvám o lidských
právech, jmenovitě k EÚLP Rady Evropy a
k Úmluvě Organizace spojených národů o
právech osob se zdravotním postižením.

Počet rozsudků

en

Země
Belgie

Bulharsko

4

69
9

Dánsko

0

Estonsko

1

ěř

Česká republika

16

Francie

28
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Finsko

Irsko

2

Itálie

61

Kypr

3

Litva

7

Lotyšsko

3

Lucembursko

5

Maďarsko
Malta
Německo
Nizozemsko

21
3
29
2

Polsko

87

Portugalsko

15

Rakousko

16

Rumunsko

135

Řecko

53

Slovensko

40

Slovinsko

3

Spojené království

14

Španělsko

6

Švédsko

4

Chorvatsko
Celkem

21
657

Zdroj: ESLP, výroční zpráva za rok 2010, Štrasburk, Rada
Evropy, 2011
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Azyl, přistěhovalectví a
integrace
Zaměřeno na migrační toky a
podmínky přijímání

ěř

Klíčové události v oblasti azylu,
přistěhovalectví a integrace:
•

ustanovení směrnice o
minimálních normách
(2004/83/ES) týkající se
způsobilosti pro postavení
uprchlíka, udělení a odnětí
postavení uprchlíka vyjasnily
rozsudky Soudního dvora
Evropské unie,

ov

Problémy při zajišťování vhodných
podmínek přijímání žadatelů o azyl jsou
hlášeny například u Belgie, Řecka a
Itálie. V důsledku toho státy často
přijímají opatření s cílem omezit celkový
počet žadatelů o azyl, což může mít
nepříznivý vliv na úroveň ochrany. Kromě
toho to může znamenat ztížení životních
podmínek například kvůli tlaku příliš
vysokého počtu osob. To lze pozorovat
v případě Řecka, které kritizovaly různé
mezinárodní orgány včetně Výboru Rady
Evropy pro prevenci mučení a nelidského
či ponižujícího zacházení nebo trestání.
Řecko bylo vystaveno značnému tlaku
příchozích migračních toků: ke zhruba
75 % všech zatčení nelegálních migrantů
na pozemní hranici EU v roce 2009 a
k téměř 90 % v roce 2010 došlo v Řecku.
Přitom je vývoj systému správy v oblasti
azylu a migrace v Řecku v začátcích a
pohraniční hlídky, zadržovací a přijímací
kapacity jsou omezené. V této situaci se
některé členské státy rozhodly dočasně
pozastavit transfery žadatelů o azyl do
Řecka.

en

Základní práva

členské státy na vnějších
hranicích EU se potýkaly
s problémy při zaručování
základních práv, když čelily
zvýšenému přílivu migrantů,
zejména pokud jde o podmínky
zajištění nelegálních migrantů,

•

přemisťování žadatelů o azyl do
Řecka podle nařízení Dublin II,
(343/2003/ES) bylo pozastaveno,
aby nebyla ohrožena základní
práva přemisťovaných osob,

•

podmínky zajištění nelegálních
migrantů včetně osob, kterým byla
zamítnuta žádost o azyl,
představovaly problém v oblasti
ochrany lidských práv,

•

postupy ochrany podle dohod o
zpětném přebírání osob vyvolaly
obavy ve věci zásady
nenavracení,

•

více členských států zavedlo
požadavky na integraci jako
podmínku udělení povolení
k trvalému pobytu,

•

několik málo členských států
jednalo o přiznání větších
politických práv migrantům.

Př
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•

PUBLIKACE AGENTURY FRA

Přístup k účinným opravným prostředkům: pohled
žadatelů o azyl, září 2010.
Povinnost informovat žadatele o azylovém řízení:
pohled žadatelů o azyl, září 2010.
Viz: http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/
publications_per_year/2010/pub_asylum-seekers_en.htm
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Zaměřeno na postupy navracení – zajišťování migrantů
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V roce 2010 dospěl ESLP k závěru, že Rumunsko, Řecko a Malta nesou
odpovědnost za nezákonné zajišťování nelegálních migrantů a žadatelů o
azyl a nelidské zacházení s nimi. Tyto rozsudky ESLP naznačují, že
zacházení s migranty v rámci zajištění a navracení nadále představuje citlivou
oblast na poli základních práv. Směrnice o navracení (2008/115/ES) stanoví
maximální dobu trvání zajištění o délce šesti měsíců, kterou lze za určitých
podmínek prodloužit až na celkovou dobu osmnácti měsíců. Směrnice
požadovala, aby její provedení ve vnitrostátních právních předpisech bylo
dokončeno do prosince 2010. Do listopadu 2010 nestanovilo zákonem
maximální dobu trvání zajištění před navrácením ani konkrétní druhy
takového zajištění osm členských států EU, a sice: Dánsko, Estonsko, Finsko,
Kypr, Litva, Malta, Spojené království a Švédsko.

Zaměřeno na přemístění podle
Dublinského režimu

Př
ek
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d
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PUBLIKACE AGENTURY FRA
Členské státy přemisťující žadatele o azyl
podle nařízení Dublin II zpět do přetížených
Zajištění státních příslušníků třetích zemí
států za účelem vyřízení jejich žádostí mohou
v řízeních o navrácení, září 2010.
riskovat, že žadatele vystaví nebezpečí
Viz: http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/
porušení jejich práv. Nařízení Dublin II musí
publications_per_year/2010/pub_de tentionen.htm
být stejně jako všechny nástroje EU
používáno v souladu se základními právy.
Nařízení samo dává členským státům
možnost v jednotlivých případech pozastavit přemístění do příslušných
členských států. Tato možnost by měla být využita v případech, kdy by takové
přemístění nebylo v souladu se závazky v oblasti lidských práv.
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Zdroj:
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Obrázek 1: Maximální doba zajištění, podle zemí (v měsících)

* Doby zajištění vyjádřené ve vnitrostátních právních předpisech ve dnech nebo týdnech jsou v grafu
uvedeny v měsících. V zemích, kde existuje více než jedna lhůta, byla zvolena nejdelší možná doba
zajištění. Do seznamu byly zařazeny země, které mají horní hranici jen pro určité situace zajištění
před navrácením – jedná se o Nizozemsko a Rumunsko.
FRA (2010), Zajišťování státních příslušníků třetích zemí při řízeních o navrácení, Vídeň, FRA
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Na počátku roku 2011 vydal velký senát ESLP svůj rozsudek ve věci M.S.S.
proti Belgii a Řecku. Věc se týkala navrácení afghánského žadatele o azyl
z Belgie do Řecka za použití nařízení Dublin II. ESLP konstatoval, že jak
Řecko, tak Belgie porušily články 3 (zákaz ponižujícího nebo nelidského
zacházení) a 13 (právo na účinný nápravný prostředek) EÚLP. Ke konci roku
2010 čekalo na rozhodnutí u ESLP
1 000 soudních věcí týkajících
PUBLIKACE AGENTURY FRA
použití nařízení Dublin II vůči
žadatelům o azyl. Většinou se
Řešení naléhavé situace v oblasti základních
týkaly žalob na Belgii, Finsko,
práv – situace osob, které překračují pozemní
Francii a Nizozemsko a napadaly
hranici Řecka nezákonným způsobem,
přemístění zpět do Řecka a Itálie.
únor 2011.
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Viz: http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/
publications_per_year/2011/pub_greek-border-situation_en.htm

Hlavní události v oblasti vývoje práva a politiky v roce 2010

Zaměřeno na revizi mandátu agentury
Frontex

Klíčové události v oblasti ochrany
hranic a vízové politiky:

dohody o spolupráci mezi
členskými státy EU a třetími
zeměmi, které umožňují zajištění a
navrácení migrantů na námořních
hranicích, představovaly riziko
v tom, že osobám, které potřebují
mezinárodní ochranu, bude
bráněno v podání žádosti o azyl,

ěř

•

Př
ek

la

d

ne

ov

Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost byla
přijata řada opatření s cílem zlepšit dodržování
základních práv během společných operací
několika členských států EU prováděných na
vnějších hranicích EU za koordinace Evropskou
agenturou pro řízení operativní spolupráce na
vnějších hranicích členských států Evropské unie
(Frontex). V únoru 2010 Evropská komise navrhla
změny zakládajícího nařízení agentury Frontex
(KOM(2010) 61 v konečném znění). Tyto změny
obsahují výslovné odkazy na lidská práva, zvláště
pokud jde o odbornou přípravu pohraničních
stráží a vedení společných operací. V oblasti
nucených vyhoštění například návrh požaduje
vypracování kodexu jednání jako vodítka pro
uskutečňování společných letů za účelem
navracení. Na žádost Rady Evropské unie byl
návrh pozměněn tak, aby agentuře Frontex
umožňoval zpracovávat osobní údaje osob
navracených
v rámci
společných
operací.
Evropský inspektor ochrany údajů uvedl, že tento
krok by vyžadoval, aby nařízení stanovilo jasný
právní základ, jakož i opatření na ochranu údajů.
Návrh byl ke konci roku 2010 stále projednáván
v Evropském parlamentu a Radě.

en

Ochrana hranic a vízová politika

Zaměřeno na reformu Schengenského
hraničního kodexu

•

byla přijata opatření s cílem zajistit
dodržování základních práv
v rámci operací koordinovaných
agenturou Frontex na vnějších
hranicích EU,

•

agentura Frontex na žádost Řecka
poprvé využila pohraničních
jednotek rychlé reakce (Rapid
Border Intervention Teams,
Rabits) na pozemní hranici
s Tureckem,

•

držitelům pasů s biometrickými
prvky z Albánie, Bosny a
Hercegoviny a držitelům
tchajwanských pasů bude
povoleno cestovat bez vízové
povinnosti.

V dubnu 2010 přijala Rada Evropské unie rozhodnutí, kterým se doplňuje
Schengenský hraniční kodex a stanoví pravidla a pokyny pro operace
námořního dohledu koordinované agenturou Frontex (2010/252/EU). Pokyny
se týkají otázek souvisejících s pátracími a záchrannými operacemi a
vyloďováním zachráněných či zajištěných osob, přičemž upřednostňováno je
vylodění ve státě, z něhož dané osoby vypluly. V případě, že by nebylo
možné vylodit zachráněné či zajištěné osoby ve státě, z něhož vypluly, mělo
by k vylodění dojít v hostitelském členském státě dané operace. Tento nový
soubor pravidel, který přezkoumává Soudní dvůr Evropské unie, vedl Maltu
k oznámení, že nebude hostitelským státem pro společné operace agentury
Frontex.
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Klíčové události v oblasti informační
společnosti a ochrany údajů:

•

nové technologie vyvolaly nové
obavy týkající se základních práv a
vedly k požadavkům na
modernizaci právních předpisů EU
v oblasti ochrany údajů,

ov

V roce 2010 pokračovala jednání o
dodržování základních práv ve směrnici
o uchovávání údajů (2006/24/ES).
Směrnice, která byla přijata v roce
2006, stanoví telefonním a internetovým
společnostem povinnost shromažďovat
údaje o veškeré komunikaci jejich
zákazníků. Společným dopisem ze dne
22. června 2010 více než 100
organizací z 23 členských států EU
požádalo
komisařky
EU
Malmströmovou,
Redingovou
a
Kroesovou, aby „navrhly zrušení
požadavků EU týkajících se uchovávání
údajů ve prospěch systému zrychleného
uchovávání a cíleného shromažďování
provozních údajů“. V členských státech
se konaly vnitrostátní kampaně proti
provedení směrnice – například v Belgii,
Bulharsku, Německu a Rakousku.
V říjnu 2009 rumunský ústavní soud
(Curtea
Constituţională)
svým
rozhodnutím
č. 1258
prohlásil
vnitrostátní právní předpis provádějící
směrnici za neústavní. V březnu 2010
rozsudek
německého
spolkového
ústavního
soudu
(Bundesverfassungsgericht,
BVerfG)
zrušil
německý
právní
předpis
provádějící směrnici o uchovávání údajů
a ve svém rozhodnutí BvR 256/08 soud
uvedl, že předpis představoval „závažné
narušení“ práv na osobní soukromí.
Mezitím Evropská komise oznámila, že
probíhá
přezkum
směrnice
o
uchovávání údajů z roku 2006.

ěř

Zaměřeno na provádění
směrnice o uchovávání údajů

en

Informační společnost a ochrana
údajů

ne

•

•

na politické i právní úrovni byly
vyjádřeny obavy ve věci nárůstu
povinného uchovávání údajů o
komunikaci (telefonické a
internetové) soukromými
společnostmi,

•

nezávislost orgánů ochrany údajů
se stala problémem, kterým se
zabýval Soudní dvůr Evropské
unie,

•

pokračovala politická diskuse o
důsledcích používání tělesných
skenerů jako bezpečnostních
zařízení na letištích,

•

rovnováha mezi aspekty ochrany
údajů a právem na informace se
stala specifickým tématem a byla
projednávána u Soudního dvora
Evropské unie.

d

la

Př
ek
10

prohloubila se shoda na tom, že
ochrana údajů představuje klíčovou
významnou otázku
v mezinárodních dohodách, zvláště
v případě dohod, které se zabývají
jmennou evidencí cestujících
(PNR) a systémem Swift,

Hlavní události v oblasti vývoje práva a politiky v roce 2010

Zaměřeno na nové technologie a související problémy

ne

ov

ěř

en

Důsledky nových technologií se zabývala různá prohlášení Rady Evropy.
Příkladem vývoje, který vyvolal jisté obavy,
je aplikace Google Street View. Ta nabízí
panoramatické pohledy z různých pozic na
PUBLIKACE AGENTURY FRA
ulicích mnoha měst po celém světě.
Používání tělesných skenerů: 10 otázek a
K tomu účelu společnost Google vysílá do
odpovědí, červenec 2010.
měst zvlášť upravená vozidla. To vedlo
k diskusím a v několika členských státech
Viz: http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/
EU
včetně
Rakouska,
Německa,
opinions/op-bodyscanner_en.htm
Španělska, Slovinska a Itálie k soudním
řízením. V Německu spolkový komisař pro
ochranu údajů a svobodu informací
(Bundesbeauftragter für den Datenschutz
und die Informationsfreiheit, BfDI) požadoval centrální rejstřík stížností
týkajících se zveřejnění osobních údajů na internetu, a to včetně služeb, jako
je Google Street View. Spolková rada (Bundesrat) přijala návrh zákona,
kterým
se
pozměňuje
spolkový
zákon
o
ochraně
údajů
(Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) s cílem zajistit lepší ochranu údajů, pokud
jde o geografické informační služby na internetu, jako je Google Street View.

d

Na úrovni EU byla podrobně projednávána otázka tělesných skenerů. Dne
15. června 2010 Evropská komise zveřejnila své sdělení o používání
bezpečnostních skenerů na letištích EU (KOM(2010) 311). Tvrdila, že pouze
jednotný evropský přístup může zajistit harmonizaci s přihlédnutím k normám
základních práv EU týkajícím se používání takových skenerů.

la

Zaměřeno na postavení orgánů ochrany údajů

Př
ek

Obavy v roce 2010 vyvolala nezávislost, pravomoci a zdroje orgánů ochrany
údajů v členských státech EU. Ve věci Komise proti Německu (C-518/07) se
Soudní dvůr Evropské unie poprvé vyjádřil
k nezávislosti orgánů ochrany údajů.
Stanovil přísná kritéria a konstatoval, že
PUBLIKACE AGENTURY FRA
německé instituce ochrany údajů na
úrovni spolkových zemí (Länder), které
Ochrana údajů v EU: úloha vnitrostátních
jsou povinny monitorovat zpracování
orgánů ochrany údajů, květen 2010.
osobních
údajů
neveřejnoprávními
Viz: http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/
subjekty, nejsou dostatečně nezávislé,
publications_per_year/2010/pub_data_protection_en.htm
protože podléhají státnímu dozoru.
V červnu 2010 Evropská komise požádala
Spojené království, aby posílilo pravomoci
svého vnitrostátního orgánu ochrany
údajů, úřadu komisaře pro informace (Information Commissioner’s Office,
ICO) s cílem dosáhnout souladu s právem EU. V prosinci 2010 Evropská
komise žalovala Rakousko u Soudního dvora Evropské unie z důvodu
nedostatečné nezávislosti jejího orgánu ochrany údajů. Podle údajů, které
shromáždila agentura FRA, byly ve Francii, Německu a Španělsku orgánům
ochrany údajů v období let 2007–2010 značně navýšeny lidské a finanční
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Zaměřeno na boj proti
pohlavnímu zneužívání a
vykořisťování dětí

•

Evropská komise přijala počátkem
roku 2011 agendu EU v oblasti práv
dítěte, včetně jedenácti akčních
opatření,

•

na úrovni EU bylo dosaženo dohody
o konečném znění směrnice o
prevenci obchodování s lidmi, boji
proti němu a o ochraně obětí, která
věnuje zvláštní pozornost ochraně
dětí,

•

Rada Evropy přijala pokyny o justici
vstřícné k dětem a doporučení o
deinstitucionalizaci a životě
v komunitě dětí se zdravotním
postižením,

ov

V březnu 2010 Evropská komise s cílem
revidovat stávající rámec přijala návrh
směrnice o boji proti pohlavnímu
zneužívání a pohlavnímu vykořisťování
dětí
a
proti
dětské
pornografii
(KOM(2010) 94 v konečném znění).
Návrh se zabývá trestním právem
včetně kriminalizace závažných forem
pohlavního zneužívání a vykořisťování,
které právní předpisy EU dosud
neupravovaly, trestním vyšetřováním a
zahajováním trestního řízení a vývojem
v prostředí informačních technologií
včetně
klasifikace
nových
forem
pohlavního zneužívání a vykořisťování,
které umožňuje používání internetu,
jako trestných činů. Kromě toho návrh
obsahuje
zřízení
vnitrostátních
mechanismů pro blokování přístupu na
internetové
stránky
s dětskou
pornografií spolu s opatřeními pro
vymazání obsahu u zdroje pod
dohledem soudních složek nebo policie.

en

Práva dítěte a
ochrana dětí

Klíčové události v oblasti práv dětí:

ěř

zdroje. Značný pokles v této oblasti byl
zaznamenán v Estonsku, Irsku, Litvě,
Lotyšsku a na Slovensku.

Př
ek

la

d

ne

•

evropská linka pomoci pro
pohřešované děti na čísle 116 000
byla v provozu pouze ve třinácti
členských státech EU,

•

znepokojivé výsledky přineslo šetření
v různých členských státech EU
zaměřené na zneužívání dětí
páchané v ústavech nebo
zaměstnanci ústavů,

•

zjištění agentury FRA upozornila na
to, že děti odloučené od rodiny
v migračních nebo azylových
souvislostech často nemají
odpovídající ubytování, po příjezdu
jim nejsou vždy k dispozici lékařské
prohlídky, postupy rozhodování o
azylu nejsou vždy k dětem vstřícné a
kvalita opatrovnictví se v jednotlivých
členských státech EU značně liší,

V červenci 2010 vstoupila v platnost
•
přetrvával nedostatek komplexních
Úmluva Rady Evropy o ochraně dětí
disagregovaných údajů o
před pohlavním vykořisťováním a
obchodování s dětmi pro účely
pohlavním zneužíváním (úmluva Rady
pohlavního nebo pracovního
Evropy (CETS) č. 261). Tato úmluva je
zneužívání; tam kde jsou tyto údaje
prvním mezinárodním nástrojem, který
evidovány, byl počet obětí
má řešit všechny formy pohlavního
nelegálního obchodování stále velmi
násilí na dětech. Úmluva se zabývá
nízký.
sexuální turistikou a navazováním
kontaktů s dětmi za účelem pohlavního
zneužití prostřednictvím informačních a
komunikačních technologií (tzv. „grooming“). Dánsko, Francie, Řecko a
Nizozemsko byly jediné členské státy EU, které úmluvu ratifikovaly do konce
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roku 2010.

en

Zaměřeno na práva dětí bez doprovodu a odloučených od
rodiny

publications_per_year/2010/pub_sep_asylum_en.htm

Př
ek

la

d

ne

ov

ěř

Děti odloučené od obou rodičů nebo primárních pečovatelů jsou zvláště
zranitelné, a to zejména v migrační situaci. Akční plán Komise pro nezletilé
osoby bez doprovodu na období let 2010–2014, přijatý dne 6. května 2010,
určuje několik problémů a navrhuje řešení (KOM(2010) 213 v konečném
znění). K hlavním směrům opatření patří: prevence přistěhovalectví, k němuž
dochází za nebezpečných okolností, a obchodování s lidmi; přijímání a
procedurální záruky v EU – což zahrnuje i posouzení věku a pátrání po
rodinných příslušnících; a identifikace trvalých řešení – včetně otázek
slučování rodin. Tyto kroky mají být prováděny prostřednictvím souboru
opatření, která nebudou omezena jen na politiky v oblasti přistěhovalectví, ale
jejichž cílem je také řešit základní příčiny migrace. Akční plán podporuje
přijímání společných norem pro opatrovnictví a právní zastupování a
doporučuje, aby rozhodnutí o budoucnosti každé nezletilé osoby bez
doprovodu přijal příslušný orgán co nejdříve, nejlépe do šesti měsíců.
Rozhodnutí by mělo přihlédnout k povinnosti členských států pokusit
se vypátrat rodinné příslušníky, prověřit jiné
možnosti opětovného začlenění dítěte v jeho
vlastní společnosti a posoudit, které řešení je
PUBLIKACE AGENTURY FR
v nejlepším zájmu dítěte. To by mohlo
Odloučené děti žádající o azyl v členských
zahrnovat i poskytnutí statusu mezinárodní
státech Evropské unie, souhrnná zpráva, duben
ochrany a znovuusídlení v EU. Sdělení
2010.
Komise připomíná, že navracení dětí je
pouze jednou z možností „protože tato
Odloučené děti žádající o azyl v členských
záležitost je mnohem složitější, má více
státech Evropské unie, srovnávací zpráva,
rozměrů a existují jasné hranice, jak mohou
prosinec 2010.
členské státy zacházet s nezletilými osobami
Viz: http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/
bez doprovodu“.
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Klíčové události v oblasti rovnosti a zákazu diskriminace:

en

Rovnost a zákaz diskriminace
v Radě Evropské unie stále probíhají jednání o „horizontální“ směrnici,

•

členské státy EU pokračují v zavádění nových právních předpisů i ve změnách právních předpisů
stávajících s cílem provést ve vnitrostátním právu směrnice o rovnosti, jmenovitě směrnici o
rasové rovnosti (2000/43/ES), směrnici o rovnosti v zaměstnání (2000/78/ES), směrnici o rovnosti
mužů a žen v přístupu ke zboží a službám (2004/113/ES) a směrnice o rovnosti mužů a žen
(přepracované znění) (2006/54/ES),

•

počet stížností, které obdržely orgány pro rovné zacházení, se v celé Evropské unii nadále lišil. I
přes nárůst počtu stížností oznámených ve dvanácti členských státech EU se celkový počet jevil
jako nízký. Působnost některých orgánů pro rovné zacházení byla rozšířena, aby obsáhla více
důvodů diskriminace,

•

byly přijaty směrnice o rodičovské dovolené (2010/18/EU) a o rovnosti mezi muži a ženami
samostatně výdělečně činnými (2010/41/EU), jakož i pětiletá strategie prosazující rovnost žen a
mužů na období 2010–2015. Jednání o směrnici o těhotných pracovnicích nadále probíhají,

•

formálně byla zahájena činnost Evropského institutu pro rovnost žen a mužů (EIGE),

•

v roce 2010 EU ratifikovala Úmluvu Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním
postižením, stejně jako další čtyři členské státy, což zvýšilo celkový počet členských států, které
úmluvu ratifikovaly, na šestnáct. Evropská komise zahájila svou Evropskou strategii pro pomoc
osobám se zdravotním postižením (KOM(2010) 636 v konečném znění) a některé členské státy
pokročily v provádění opatření nezávislého života a otevřeného vzdělávání pro osoby se
zdravotním postižením,

la

d

ne

ov

ěř

•

Výbor ministrů Rady Evropy přijal velmi významné doporučení týkající se diskriminace na základě
sexuální orientace a pohlavní identity ((CM/Rec(2010) 5), zatímco Parlamentní shromáždění
přijalo na toto téma doporučení a usnesení (doporučení 1915 a usnesení 1728). Judikatura ESLP
a opatření v některých členských státech urychlila vývoj v oblasti práv párů stejného pohlaví, práv
transsexuálně orientovaných osob a konání pochodů hrdosti,

•

diskriminaci na základě náboženského vyznání se věnovala soudní rozhodnutí týkající se
vystavování náboženských symbolů na pracovišti a náboženských tříd ve školách,

•

prosazování účasti starších i mladých osob na trhu práce se dostalo pozornosti v iniciativách
Evropské komise,

•

u soudů některých členských států a orgánů pro rovné zacházení byl pozorován pokrok směrem
k projednávání diskriminace z více důvodů.

Př
ek
•
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Zaměřeno na (ne)rovnou úroveň ochrany a reformu orgánů
pro rovné zacházení

ne

ov

ěř

en

Na úrovni EU nadále pokračovala jednání o
„horizontální
směrnici“
v Radě.
Tato
směrnice by rozšířila rozsah ochrany proti
PUBLIKACE AGENTURY FRA
etnické diskriminaci, který v současné době
EU-MIDIS Zaostřeno na údaje 3: Povědomí o
zajišťuje právo EU, na všechny ostatní formy
právech a orgány pro rovné zacházení,
diskriminace. Na vnitrostátní úrovni byla
květen 2010.
„hierarchie“, která rasovému a etnickému
původu poskytuje lepší ochranu než jiným
Viz: http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/
důvodům diskriminace, v různých členských
publications/publications_per_year/pub_dif3_en.htm
státech zrušena. V důsledku toho v roce
2010 pouze devět členských států zachovávalo různé úrovně ochrany na
základě různých druhů diskriminace. Pokud jde o orgány pro rovné
zacházení, bylo možné v roce 2010 pozorovat důležitý vývoj. Dvanáct
z jedenadvaceti členských států, pro něž byly k dispozici údaje za rok 2010,
zaznamenalo zvýšení počtu stížností nebo žádostí o pomoc. K institucionální
reformě stávajících mechanismů včetně rozšíření mandátu pro zahrnutí
dalších důvodů diskriminace došlo v Dánsku, Estonsku a ve Francii. Orgány
pro rovné zacházení se rovněž dostávají pod zvýšenou kontrolu ze strany
orgánů úmluvy OSN, jmenovitě Výboru pro odstranění všech forem rasové
diskriminace (CERD), v rámci procesu periodického přezkumu.

d

Zaměřeno na zesílený boj proti diskriminaci na základě
zdravotního postižení

Př
ek

la

V prosinci 2010 se EU poprvé stala vedle svých členských států smluvní
stranou úmluvy OSN o lidských právech: Úmluvy Organizace spojených
národů o právech osob se zdravotním postižením. V roce 2010 ratifikovaly
úmluvu další čtyři členské státy, konkrétně Francie, Lotyšsko, Litva a
Slovensko, což zvýšilo celkový počet ratifikací na 16 z 27 členských států.
Diskriminace na základě zdravotního postižení byla nadále hlášena na
vnitrostátní úrovni. To také odráží postoj přijatý v únoru 2010 v doporučení
Výboru ministrů Rady Evropy o deinstitucionalizaci a životě v komunitě dětí se
zdravotním postižením (CM/Rec(2010) 2).

Zaměřeno na nový vývoj týkající se sexuální orientace a
práv transsexuálně orientovaných osob
V roce 2010 přijal Výbor ministrů Rady Evropy doporučení týkající se opatření
k boji proti diskriminaci na základě sexuální orientace nebo pohlavní identity,
které stanoví dosud nejrozsáhlejší politický závazek k ochraně práv lesbicky,
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob na mezivládní
úrovni (CM/Rec(2010) 5). Na úrovni soudu ESLP ve věci Schalk a Kopf proti
Rakousku zdůraznil, že otázka toho, zda povolit nebo nepovolit sňatky osob
stejného pohlaví, je ponechána na státech. Současně soud uznal, že dochází
k „rychlému vývoji společenských postojů vůči párům stejného pohlaví“ a že
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PUBLIKACE AGENTURY FRA
Homofobie, transfobie a diskriminace na
základě sexuální orientace a pohlavní
identity, 2010, aktualizace – srovnávací
právní analýza, listopad 2010.

en

společná domácnost páru stejného
pohlaví žijícího ve stabilním de facto
partnerství, spadá do pojmu „rodinný
život“.

Př
ek

la

d

ne

ov

ěř

K důležitému vývoji došlo v roce 2010 i
v oblasti
práv
transsexuálně
orientovaných osob. Ve Francii byla
Viz: http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/
transsexualita vyřazena se seznamu
publications_per_year/2010/pub-lgbt-2010-update_en.htm
„dlouhodobých psychiatrických stavů“.
V Portugalsku byl přijat nový zákon o
právním uznání změny pohlaví. A v Německu byl po rozsudku spolkového
ústavního soudu (Bundesverfassungsgericht, BVerfG) zrušen požadavek na
rozvod jako podmínka změny evidovaného pohlaví v úředních dokladech.
V Rakousku soudy konstatovaly, že chirurgická operace nemůže být ukládána
jako podmínka změny jména a pohlaví osoby v příslušných dokladech. A
konečně, na Maltě rozsudek ústavního osudu došel k závěru, že absence
práva transsexuálně orientované ženy uzavřít manželství se svým mužským
partnerem porušovala článek 12 EÚLP na právo uzavřít manželství. Pokud
jde o azylové právo, šest členských států EU – Finsko, Lotyšsko, Malta,
Polsko, Portugalsko a Španělsko – rozšířilo ochranu na lesbicky,
homosexuálně a bisexuálně orientované oběti, čímž se celkový počet
členských států výslovně poskytujících ochranu lesbicky, homosexuálně a
bisexuálně orientovaným obětem pronásledování zvýšil na dvacet tři zemí.
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Zaměřeno na etnickou
diskriminaci a potřebu
shromažďování údajů

en

Rasismus a etnická diskriminace
Klíčové události v oblasti rasismu a
etnické diskriminace:

nadále převládala diskriminace v oblasti
zaměstnání, přičemž jednotlivé případy
se týkaly diskriminace v inzerci volných
pracovních míst, náborových postupech,
pracovních podmínkách a při
propouštění,

ěř

•

přístup ke zdravotní péči nadále závisel
na snaze překonat jazykové překážky a
přizpůsobit se kulturní rozmanitosti.
V případě nelegálních migrantů přístup
závisel na tom, zda byli zdravotníci
povinni hlásit úřadům osoby bez
dokladů,

ov

Zdá se, že v různých členských státech EU
narůstá
povědomí
o
potřebě
shromažďování údajů. Například ve Francii
sčítání obyvatel neobsahuje žádné údaje o
etnickém původu, nehledě na doporučení
Výboru pro odstranění všech forem rasové
diskriminace, které bylo zopakováno
v srpnu 2010. Francouzský komisař pro
rozmanitost a rovnost (Commissaire à la
diversité et à l’égalité des chances) však
zřídil Výbor pro měření a vyhodnocování
rozmanitosti a diskriminace (Comedd).
Výbor v únoru 2010 zveřejnil svá zjištění a
vydal
několik
doporučení
včetně
doporučení
podpořit
výzkum
a
experimentální
šetření
pomocí
alternativních prostředků pro měření
diskriminace,
například
na
základě
příjmení, pozorování na místě a případně
otázek na etnický původ definovaný
samotnou osobou. Důležité údaje lze
rovněž shromažďovat pomocí testování
diskriminace. Výsledky první systematické
studie testující diskriminaci v Německu od
poloviny 90. let byly zveřejněny v únoru
2010 a naznačovaly, že žadatelé s turecky
znějícím jménem čelí diskriminačním
překážkám v přístupu na trh práce.
Výzkumní pracovníci testovali 528 veřejně
inzerovaných nabídek na studentské stáže
a zjistili, že šance žadatelů s tureckým
jménem na to, že je zaměstnavatel
kontaktuje, byly o 14 % nižší než šance
„německých“ testujících osob, přičemž míra
diskriminace byla výrazně vyšší v malých
podnicích.

Př
ek

la

d

ne

•

PUBLIKACE AGENTURY FRA
Rasismus, etnická diskriminace a vyloučení migrantů a
menšin ve sportu: srovnávací přehled situace
v Evropské unii, říjen 2010.
Viz: http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/
publications_per_year/2010/pub-racism-in-sport_en.htm

•

ačkoli formální právní a správní překážky
přístupu k sociálnímu bydlení existovaly
pouze v několika málo členských
státech, dostupné důkazy naznačovaly,
že menšiny nadále žijí v méně kvalitním
bydlení v důsledku přímé i nepřímé
diskriminace,

•

segregace ve vzdělávání se nadále jevila
jako problém postihující v některých
členských státech hlavně romské děti.
Překážky přístupu ke vzdělávání
přetrvávaly pro děti migrantů bez
dokladů v některých členských států, kde
jsou školské úřady povinny
shromažďovat informace a podávat
zprávy o legálním postavení studentů a
jejich rodičů,

•

řada členských států začala přistupovat
ke shromažďování údajů členěných
podle rasy či etnického původu, což je
důležitý vývoj v rámci snahy o evidování
a identifikaci potenciálně diskriminačních
postupů,

•

většina členských států, které
shromažďují údaje o rasově motivované
trestné činnosti, vykázala nárůst
evidovaných počtů trestných činů.
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en

Zkušenosti s diskriminací, sociální
marginalizací a násilím: srovnávací studie
muslimské a nemuslimské mládeže ve třech
členských státech EU, říjen 2010.

Viz: http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/
publications_per_year/2010/pub-racism-marginalisation_en.htm

PUBLIKACE AGENTURY FRA

Pochopení a prevence diskriminačního
etnického profilování: průvodce, říjen 2010.

ov

Do 28. listopadu 2010 byly členské
státy
EU
povinny
provést
ve
vnitrostátním právu toto opatření EU,
které stanoví sbližování právních
předpisů členských států týkajících se
trestných činů souvisejících s rasismem
a xenofobií (2008/913/SVV). Rasistické
a xenofobní chování musí být trestným
činem ve všech členských státech a
musí být možné za ně uložit účinné,
přiměřené a odrazující tresty odnětí
svobody s horní hranicí trestní sazby
nejméně 1 až 3 roky. Na konci roku
2010 členské státy oznamovaly svá
prováděcí opatření. Jakmile bude tento
proces dokončen a budou k dispozici
překlady, Evropská komise zahájí svou
analýzu provádění rámcové směrnice
ve vnitrostátním právu.

PUBLIKACE AGENTURY FRA

ěř

Zaměřeno na rámcové
rozhodnutí Rady o rasismu a
xenofobii

la

d

Dopad směrnice o rasové rovnosti: Stanoviska
odborů a zaměstnavatelů v Evropské unii, listopad
2010.

Př
ek

Viz: http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/
publications_per_year/2010/pub_racial_equal_directive_en.htm
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EU-MIDIS Zaměřeno na údaje 4: Policejní
kontroly a menšiny, říjen 2010.

ne

PUBLIKACE AGENTURY FRA

Viz: http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/
publications_per_year/2010/pub_ethnic-profiling_en.htm

Viz: http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/
publications_per_year/2010/pub_dif4_en.htm
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Klíčové události v oblasti
účasti:

ěř

Zaměřeno na omezení hlasovacích
práv osob se zdravotním
postižením

en

Účast občanů EU na
demokratickém fungování Unie

Př
ek

la

d

ne

ov

Výzkum provedený agenturou FRA ukázal, že
•
v důsledku nízké míry účasti občanů
ve většině členských států jsou osoby se
EU, kteří nejsou státními příslušníky
zdravotním postižením, které ztratily právní
daného státu, v obecních volbách a
způsobilost, zbavovány svých hlasovacích
volbách
do Evropského parlamentu,
práv. Tato zjištění vyvolávají otázku
byly
zahájeny
diskuse o volební
slučitelnosti s normami OSN, které zaručuje
reformě v této oblasti,
článek 29 Úmluvy OSN o právech osob se
zdravotním postižením. Podobné obavy byly
•
ESLP rozšířil svou judikaturu o právo
vzneseny u ESLP. Ve věci Alajos Kiss proti
na svobodné volby (článek 3
Maďarsku (č. 38832/06) tento soud shledal,
protokolu č. 1 EÚLP),
že automatické zbavení volebního práva
•
na základě politického konsenzu o
v případě
osoby,
které
bylo
určeno
nařízení o občanské iniciativě na
opatrovnictví
kvůli
duševní
poruše,
konci roku 2010 bylo nařízení
představuje porušení článku 3 protokolu č. 1
formálně přijato v únoru 2011 a je
EÚLP. Podle maďarské ústavy nemá osoba,
použitelné od 1. dubna 2012.
které bylo určeno opatrovnictví, právo volit.
ESLP odmítl platnost absolutního zákazu
hlasování
ukládaného
kterékoli
osobě
s částečným opatrovnictvím bez ohledu na její skutečné schopnosti. Soudci
ESLP měli za to, že omezení hlasovacích
práv stěžovatele mohlo legitimizovat pouze
PUBLIKACE AGENTURY FRA
individuální soudní zhodnocení.
Právo osob s duševními poruchami a osob
s mentálním postižením na účast na politickém
životě, listopad 2010.

Zaměřeno na Evropskou
občanskou iniciativu

Viz: http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/
publications_per_year/2010/pub-vote-disability_en.htm

Evropskou občanskou iniciativou zavedla
Lisabonská smlouva novou formu účasti veřejnosti v EU. Čl. 11 odst. 4
Smlouvy o Evropské unii (SEU) stanoví, že „nejméně jeden milion občanů
Unie pocházejících z podstatného počtu členských států se může ujmout
iniciativy a vyzvat Evropskou komisi, aby v rámci svých pravomocí předložila
vhodný návrh k otázkám, k nimž je podle mínění těchto občanů nezbytné
přijetí právního aktu Unie pro účely provedení Smluv“. Podrobnosti fungování
tohoto nového nástroje přímé demokracie stanoví nařízení Evropského
parlamentu, které Rada Evropské unie schválila na konci roku 2010. Nařízení
bylo oficiálně přijato dne 14. února 2011. Stanoví, že požadovaný jeden milion
podpisů musí pocházet alespoň z jedné čtvrtiny všech členských států.
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•

směrnice EU o právu na tlumočení a
překlad v trestním řízení (2010/64/EU)
byla přijata jako první krok v provádění
cestovní mapy EU pro posílení
procesních práv podezřelých nebo
obviněných osob v trestním řízení
(„cestovní mapa“),

ov

Se vstupem Lisabonské smlouvy
v platnost byl dřívější třetí pilíř –
policejní
a
justiční
spolupráce
v trestních věcech – zařazen do
řádného legislativního postupu, a
především
do
oblasti
pravomoci
Soudního dvora Evropské unie. V roce
2010 byly předloženy různé legislativní
iniciativy, které mají jistý význam pro
přístup k soudnictví na vnitrostátní
úrovni. V říjnu 2010 byla přijata
směrnice o právu na tlumočení a
překlad v trestním řízení (2010/64/EU).
Ta zaručuje podezřelým a obviněným
právo na písemné překlady příslušných
částí všech podstatných dokumentů a
na tlumočení všech soudních jednání a
výslechů, jakož i na tlumočení při

Klíčové události v oblasti přístupu
k soudnictví:

ěř

Zaměřeno na nové iniciativy
EU v oblasti trestních řízení

en

Přístup k účinnému a
nezávislému soudnictví

ne

•

několik členských států přijalo kroky
k posílení či vytvoření vnitrostátních
institucí pro lidská práva.

d

•

několik členských států zahájilo reformu
svých soudů včetně opatření určených
ke zkrácení doby soudních řízení a
zvýšení nezávislosti,

Př
ek

la

schůzkách s právními zástupci. Svých
práv se tyto osoby nemohou vzdát,
aniž by obdržely právní poradu nebo
Stanovisko agentury FRA k návrhu směrnice
byly plně informovány o následcích
o evropském vyšetřovacím příkazu,
takového kroku. Je na soudci, aby
únor 2011.
v jednotlivém případě posoudil, zda
byly kvalita a rozsah tlumočení a
Viz: http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/opinions/
překladu dostačující. V červenci 2010
op-eio_en.htm
Evropská komise přijala návrh týkající
se „písemného poučení o právech“ pro
osoby
podezřelé
ze
spáchání
trestného činu s cílem zavést společné
minimální normy pro právo na informace v trestním řízení (KOM(2010) 392
v konečném znění). K dalším návrhům patří podnět sedmi členských států ve
věci evropského vyšetřovacího příkazu (JAI(2010) 3).

Zaměřeno na přístup k soudnictví jako zásadní otázku
základních práv
Přístup k soudnictví je sám s sobě právem a je důležitý jako prostředek
uplatňování
ostatních
významných
základních práv. Přístup k nezávislému a
účinnému soudnictví však není vždy
PUBLIKACE AGENTURY FRA
Přístup k účinným opravným prostředkům:
pohled žadatelů o azyl, září 2010.
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Viz: http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/
publications_per_year/2010/pub_asylum-seekers_en.htm
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ov

ěř

en

zaručen. V roce 2010 konstatoval ESLP porušení práva v 636 věcech
vedených proti 26 členským státům EU, z nichž 115 zahrnovalo porušení
práva na spravedlivý proces. Výbor ministrů Rady Evropy, který uznal rozsah
tohoto problému, přijal doporučení členským státům o účinných právních
prostředcích nápravy nepřiměřených průtahů řízení (CM/Rec(2010) 3);
doporučení doprovází Průvodce správnou praxí. Výroční zpráva agentury
FRA určuje opatření, kterými je tento problém řešen v jednotlivých členských
státech včetně: Bulharska (ustanovení „záložních advokátů“), Kypru (stížnosti
na délku řízení jsou možné na všech stupních soudů), Německa (návrh
zákona o odškodnění za hmotnou a nehmotnou újmu v důsledku prodlení) a
Lotyšska (soudům bylo dovoleno ukládat nižší tresty v případech, kdy řízení
nebylo dokončeno v přiměřené lhůtě). Kromě toho výroční zpráva upozorňuje
na různé příklady opatření přijatých v členských státech s cílem posílit
nezávislost soudnictví.

Zaměřeno na vnitrostátní instituce pro lidská práva a orgány
pro rovné zacházení

la

d

ne

Vnitrostátní instituce pro lidská práva společně
s vnitrostátními orgány pro rovné zacházení
mají významný potenciál usnadňovat nebo
zajišťovat přímý přístup k soudnictví. Lepší
možnost plnit tuto úlohu mají vnitrostátní
instituce pro lidská práva, které plně dodržují
pařížské zásady (tedy instituce se statusem A).
Pařížské
zásady,
které
přijalo
Valné
shromáždění OSN v roce 1993, stanoví
směrodatné pokyny týkající se požadovaných
pravomocí nezávislých a efektivních institucí,
jejichž úlohou je ochrana a prosazování
lidských práv na vnitrostátní úrovni.

PUBLIKACE AGENTURY FRA
Vnitrostátní instituce pro lidská práva
v členských státech EU, květen 2010.
Viz:
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/
publications_per_year/2010/pub_national_hr_inst_en.ht
m

Př
ek

V roce 2010, kdy status A získala vnitrostátní instituce pro lidská práva ve
Skotsku, dosáhl celkový počet vnitrostátních institucí pro lidská práva se
statusem A v EU dvanácti institucí v deseti různých členských státech,
přičemž Spojené království má tři vnitrostátní instituce pro lidská práva. Ve
čtyřech členských státech bez akreditovaných institucí – Finsko, Itálie, Kypr a
Švédsko – byly v roce 2010 podniknuty rozhodné kroky ke zřízení
vnitrostátních institucí pro lidská práva schopných získat status A.
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Tabulka 2:
Vnitrostátní instituce pro lidská
práva v členských státech EU a
Chorvatsku, podle statusu akreditace

C
Neakreditovány

Rumunsko
Bulharsko, Česká
republika, Estonsko,
Finsko, Itálie, Kypr,
Litva, Lotyšsko,
Maďarsko, Malta a
Švédsko

* Komise pro rovnost a lidská práva (Equality and Human
Rights Commission) má v Mezinárodním koordinačním
výboru vnitrostátních institucí pro lidská práva společné
křeslo s Komisí pro lidská práva Severního Irska a
Skotskou komisí pro lidská práva.
Země uvedené tučnými písmem vyznačují plánovanou
změnu statusu akreditace vnitrostátních institucí pro
lidská práva v blízké budoucnosti.
Mezinárodní koordinační výbor vnitrostátních institucí pro
lidská práva, tabulka statusu vnitrostátních institucí,
1 ledna 2010

Př
ek

la

d

Zdroj:

Belgie,
Nizozemsko,
Rakousko,
Slovensko,

ne

Pozn.:
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en

B

Dánsko, Francie,
Irsko, Lucembursko,
Německo, Polsko,
Portugalsko, Řecko,
Spojené království*,
Španělsko,
Chorvatsko

ěř

A

Země

ov

Status
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•

na úrovni EU vznikly iniciativy s cílem
zlepšit legislativní ochranu obětí,
například směrnice o obchodování
s lidmi (KOM(2010) 95 v konečném
znění), navrhovaný evropský ochranný
příkaz (JAI(2010) 2) a jednání o nové
směrnici o obětech,

ov

Na konci roku 2010 Evropský parlament a
Rada Evropské unie projednaly směrnici o
obchodování
s lidmi,
kterou
navrhla
Evropská komise. Tato směrnice v reakci na
obchodování s lidmi uplatňuje tzv. přístup „tří
P“ (prevention, protection and prosecution),
tedy prevenci, ochranu a trestní stíhání, a
snaží se posílit prvky pomoci a podpory pro
oběti. Platí to zejména pro tři konkrétní
články týkající se dětských obětí. Kromě toho
je nyní projednáván návrh evropského
ochranného příkazu, k němuž dalo podnět
dvanáct členských států (JAI(2010) 2). Návrh
se zaměřuje na násilí mezi osobami a jeho
cílem
je
zajistit
ochranu
obětem
v přeshraničních případech v rámci EU.
V prosinci 2010 návrh prošel prvním čtením
v Evropském parlamentu. A v neposlední
řadě v roce 2010 probíhala i jednání, která
měla určit, jak by bylo možné změnit nebo
nahradit stávající právní předpisy EU, aby
lépe naplňovaly potřeby obětí. Potřebami
obětí se v současné době zabývá rámcová
směrnice o postavení obětí v trestním řízení
(2001/220/SVV) a směrnice o odškodňování
obětí trestných činů (2004/80/EC). Pokud jde
o normy Rady Evropy, v roce 2010 řada
členských států EU ratifikovala Úmluvu Rady
Evropy o opatřeních proti obchodování
s lidmi z roku 2005, včetně Irska, Itálie,
Nizozemska a Švédska. Výbor ministrů Rady
Evropy rovněž přijal pokyny o justici vstřícné
k dětem; pokyny slouží k ochraně práv dítěte
v rámci soudního řízení.

Klíčové události v oblasti ochrany
obětí:

ěř

Zaměřeno na rozvoj norem
v oblasti práv obětí na evropské
úrovni

en

Ochrana obětí

ne

•

•

na vnitrostátní úrovni došlo k vývoji,
který měl zlepšit postavení obětí,
včetně přístupu k odškodnění a
informování obětí o jejich právech
v rámci soudního řízení,

•

Rada Evropské unie i Evropská
komise vyvíjely snahu o řešení otázky
násilí na ženách,

•

byla přijata opatření ke zlepšení
shromažďování údajů na úrovni EU i
na vnitrostátní úrovni.

d
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Př
ek

byly stanoveny silnější normy pro
ochranu obětí, například Rada Evropy
přijala pokyny o justici vstřícné
k dětem a několik členských států
ratifikovalo Úmluvu o opatřeních proti
obchodování s lidmi,

Zaměřeno na informování a odškodňování obětí na
vnitrostátní úrovni
Letošní výroční zpráva agentury FRA identifikuje řadu událostí na vnitrostátní
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úrovni včetně vybudování celostátní sítě pro pomoc obětem (Polsko),
zavedení jednodušších a transparentnějších postupů v rámci odškodňování
obětí (Německo), zavedení povinnosti pachatele přispět do fondu pro oběti
trestné činnosti (Finsko) a zajištění možnosti požádat o odškodnění
prostřednictvím internetu (Švédsko). V Irsku byla zveřejněna Charta obětí a
Průvodce systémem trestního soudnictví. V této souvislosti hraje svou úlohu i
internet: Švédsko zveřejnilo svůj didaktický internetový úvod do soudnictví pro
oběti v anglické verzi.
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Výhled
Výroční zpráva agentury na téma Základní práva: výzvy a úspěchy v roce
2010 určuje pro bezprostřední budoucnost různé výzvy týkající se celé řady
témat.

ov

ěř

V oblasti azylu má být do roku 2012 dokončen společný evropský azylový
systém. Proto bude v příštím roce nutné dosáhnout značného pokroku.
V návaznosti na rozsudek ESLP ve věci M.S.S. členské státy, které dosud
nepozastavily přemisťování žadatelů o azyl do Řecka podle nařízení Dublin II,
tak pravděpodobně učiní v roce 2011. Zůstává nejasné, zda v této oblasti
vzniknou další iniciativy založené na solidaritě a kolektivní odpovědnosti.
Výzvy v oblasti základních práv týkající se navracení osob se budou
upřesňovat s tím, jak budou členské státy nadále přejímat směrnici o
navracení do svého vnitrostátního práva a budou ji provádět.

ne

Pokud jde o pohraniční kontrolu, poskytne vyhodnocení prvního využití
pohraničních jednotek rychlé reakce (Rabits) v Řecku užitečné poučení pro
budoucí operace tohoto druhu. Úzká spolupráce mezi agenturami Frontex,
FRA a Evropským podpůrným úřadem pro otázky azylu, jakož i větší
zdůraznění základních práv v mandátu agentury Frontex otevře dveře
k začlenění základních práv jakožto nedílné složky správy hranic.

Př
ek
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d

V oblasti ochrany údajů pravděpodobně v blízké budoucnosti zůstanou na
programu důsledky nového technického vývoje, které zřejmě přispějí
k probíhající zastřešující diskusi o modernizaci rámce ochrany údajů v EU, ať
již ve vztahu k tělesným skenerům, jmenné evidenci cestujících, databázím či
jiným souvislostem. Na pozadí Lisabonské smlouvy budou v blízké
budoucnosti zásadní dvě témata: dodržování norem základních práv
(například v kontextu uchovávání údajů) a rozšíření oblasti působnosti
obecného rámce ochrany údajů, aby zahrnoval oblasti policejní a justiční
spolupráce v trestních věcech.
Pokud jde o práva dětí, je klíčovou výzvou situace dětí ve zranitelném
postavení. Tyto problémy zahrnují děti, které utíkají z domova, děti se
zdravotním postižením, romské děti, děti odloučené od rodiny v kontextu
migrace či azylu a dětské oběti obchodování s lidmi pro účely pohlavního a
pracovního vykořisťování. Prvořadým hlediskem opatření EU pro zvýšení
ochrany těchto dětí musí být nejlepší zájem dětí. Jejich názory a stanoviska
by měly být vyslechnuty a posouzeny a měla by být řádně zohledněna
psychická a fyzická pohoda dětí, jakož i jejich právní, sociální a ekonomické
zájmy. Agenda Komise pro práva dítěte v tomto ohledu vytyčuje náročný
pracovní program.
V oblasti rovnosti jsou nadcházející roky pro členské státy novou příležitostí
k posílení ochrany před diskriminací na základě náboženského vyznání či
víry, sexuální orientace, zdravotního postižení a věku mimo oblast
zaměstnání. Vodítkem v tomto smyslu budou události jako ratifikace Úmluvy
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Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením,
doporučení Rady Evropy o opatřeních pro boj s diskriminací na základě
sexuální orientace nebo pohlavní identity a pětiletá strategie EU prosazující
rovnost žen a mužů. Navíc vícenásobná diskriminace zůstává skutečností,
která se do značné míry neodráží v právním rámci EU a jejích členských států
ani v přístupu soudů a orgánů pro rovné zacházení. Zvyšovat chápání
vícenásobné diskriminace a povědomí o ní a začlenit tento pohled do
právního procesu, znamená v nadcházejících letech důležitou výzvu.
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Pokud jde o rasismus a etnickou diskriminaci, některé členské státy
úspěšně využily testování diskriminace jako prostředek monitorování výskytu
diskriminace a prokazování diskriminačních praktik v oblasti zaměstnání a
bydlení. Na základě předešlých úspěchů se očekává, že se takové testování
stane běžnějším v celé EU. Kromě toho zůstává pro mnoho členských států
otevřenou výzvou shromažďování údajů členěných podle rasového nebo
etnického původu v souladu s doporučeními Evropské komise proti rasismu a
nesnášenlivosti při Radě Evropy (ECRI) a Výboru OSN pro odstranění všech
forem rasové diskriminace (CERD). Rovněž v oblasti trestního práva,
vzhledem k tomu, že rasově motivovaná trestná činnost nadále představuje
problém ve velké části EU, musí členské státy stále usilovat o řešení rasově
motivované trestné činnosti v souladu s rámcovým rozhodnutím EU a
Úmluvou Rady Evropy o kyberkriminalitě.

la

d

V souvislosti s účastí občanů EU na demokratickém fungování Unie bylo
zásadním průlomem přijetí nařízení o evropské občanské iniciativě. Na
základě tohoto nařízení musí členské státy organizovat struktury a postupy na
vnitrostátní úrovni, aby usnadnily shromáždění jednoho milionu podpisů
potřebných k zahájení evropské občanské iniciativy. Občanská iniciativa by
však měla pomoci zvýšit povědomí občanů EU o důležitých otázkách
evropské integrace.

Př
ek

V oblasti přístupu k soudnictví jsou nadále v členských státech nutné
pokračující reformy soudních systémů, zvláště pokud jde o přílišnou dobu
trvání řízení. Tato otázka by měla být posuzována v kontextu reforem
probíhajících u ESLP s cílem řešit nadměrně zpožděné případy. Pouze
zajištěním přiměřenosti vnitrostátních soudních systémů bude možné zmírnit
pracovní zátěž ESLP. Současně posílení jiných vnitrostátních mechanismů,
zejména orgánů pro rovné zacházení a vnitrostátních institucí pro lidská
práva, může napomoci řešení systémových problémů na vnitrostátní úrovni.
To, zda členské státy EU budou v situaci převládajících úsporných opatření
nadále postupovat směrem k posilování vnitrostátních institucí, se teprve
ukáže.
A konečně, v oblasti ochrany obětí dochází na úrovni EU i na vnitrostátní
úrovni ke slibnému vývoji. Iniciativám týkajícím se práv podezřelých a
obviněných osob (zejména „cestovní mapa“) by přinesl prospěch souběžný
rozvoj v oblasti práv obětí, což by umožnilo jasnější a komplexnější právní
předpisy, které by se zabývaly právy podezřelých a obviněných osob i právy
obětí a svědků. Nadcházející „evropský průzkum bezpečnosti“ spolu
s šetřením agentury FRA na téma násilí na ženách, které zahrnuje i násilí
v dětství a vzorce ohlašování u obětí, osvětlí to, jak oběti svých práv využívají
v praxi.
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Celkem
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FCNM



ECRML



ECPT



UPR

CRC-OP
-SC



Belgie
Bulharsko
Česká republika
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Irsko
Itálie
Kypr
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko
Malta
Německo
Nizozemsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Řecko
Slovensko
Slovinsko
Spojené království
Španělsko
Švédsko
Chorvatsko*

CRC

CAT

CEDAW

CESCR

HRC

CERD

Tabulka 3: Přehled monitorovacích zpráv vydaných o členských státech EU a Chorvatsku
v rámci monitorovacích postupů OSN a Rady Evropy v roce 2010, podle zemí
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4
3
2
2
3
1
3
0
3
1
0
0
2
3
1
1
3
2
0
3
2
0
3
2
1
2
1
3
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Pozn.: * podle článku 28 nařízení o zřízení agentury FRA (ES) č. 168/2007 se Chorvatsko
jako kandidátská země může účastnit činností agentury.
 = monitorovací zpráva přijata v roce 2010

Výbor pro odstranění všech forem rasové diskriminace
Výbor pro lidská práva (monitorovací orgán Mezinárodního paktu o
občanských a politických právech, ICCPR)
CESCR Výbor pro hospodářská, sociální a kulturní práva,
CEDAW Výbor pro odstranění diskriminace žen
CAT
Výbor proti mučení
CRC
Výbor pro práva dítěte
CRC-OP-SC Výbor pro práva dítěte (monitorování opčního protokolu o
obchodu s dětmi)
UPR
Všeobecný periodický přezkum
ECPT
Evropská úmluva o zabránění mučení
ECRML Výbor expertů pro regionální a menšinové jazyky
FCNM
Poradní výbor pro národnostní menšiny
ECRI
Evropská komise proti rasismu a nesnášenlivosti
CERD
HRC
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Doplňující informace o Agentuře Evropské unie pro základní práva jsou k dispozici
na internetu. Jsou přístupné prostřednictvím domovské stránky agentury na adrese
fra.europa.eu.

Jak získat publikace EU
Bezplatné publikace:

prostřednictvím stránek EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu),

•

v zastoupeních a delegacích Evropské unie. Jejich kontaktní údaje naleznete
na internetu (http://ec.europa.eu) nebo si je můžete vyžádat faxem na čísle
+352 2929-42758.
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Placené publikace:

prostřednictvím stránek EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

ne

•

Předplatné (např. roční řady Úředního věstníku Evropské unie, sbírky rozhodnutí Soudního dvora
Evropské unie):

la

d

u některého z prodejců Úřadu pro publikace Evropské unie
(http://publications.europa.eu/others/agents/index_en.htm).
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HELPING TO MAKE FUNDAMENTAL RIGHTS A REALITY FOR EVERYONE IN THE EUROPEAN UNION
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Rok 2010 byl prvním rokem, kdy byla základem činnosti EU její vlastní právně závazná listina – Listina
základních práv Evropské unie. Letošní shrnutí výroční zprávy Agentury Evropské unie pro základní práva
se zaměřuje na vybrané hlavní události v oblasti vývoje práva a politiky v EU a jejích členských státech, které
se snaží učinit své závazky v oblasti základních práv živou realitou. Ke krokům vpřed v roce 2010 mimo
mnoho dalších patřilo posílení kontroly legislativních návrhů EU z hlediska základních práv a přijetí nařízení
o občanské iniciativě – důležitém novém nástroji účasti na demokracii v EU. Tento obrázek doplnily kroky
několika členských států k posílení nebo zřízení vnitrostátních institucí pro lidská práva a ratifikace Úmluvy
Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením Evropskou unií.

ne

Uspokojení však není na místě. EU nadále čelí nejrůznějším výzvám na poli základních práv, jako je
přetrvávající a extrémní chudoba, jakož i sociální vyloučení v romských komunitách a zhoršující se podmínky
žadatelů o azyl v některých členských státech. V roce 2010 vynesl Evropský soud pro lidská práva více než
600 rozsudků ve věci porušení lidských práv a vydal rozhodnutí proti téměř všem 27 členským státům EU.
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Toto shrnutí upozorňuje na vybrané hlavní otázky v oblasti základních práv a zahrnuje tato témata: azyl,
přistěhovalectví a integrace; ochrana hranic a vízová politika; informační společnost a ochrana údajů; práva
dítěte a ochrana dětí; rovnost a zákaz diskriminace; rasismus a etnická diskriminace; účast občanů EU na
demokratickém fungování Unie; přístup k účinnému a nezávislému soudnictví a ochrana obětí.

AGENTURA EVROPSKÉ UNIE PRO ZÁKLADNÍ PRÁVA
Schwarzenbergplatz 11 - 1040 Vídeň – Rakousko
Tel. +43 (1) 580 30-60 - Fax +43 (1) 580 30-693
fra.europa.eu - info@fra.europa.eu
facebook.com/fundamentalrights
twitter.com/EURightsAgency

