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Pro Evropu lidských práv 
 
Manifest Evropské Asociace obránců lidských práv (AEDH) a jejích členů v kontextu 
nadcházejících voleb do Evropského Parlamentu 2014 
Brusel, 11. listopadu 2013  
 

1. Občanství, demokracie a respektování lidských práv 

Občanství na základě bydliště udělující stejná civilní a politická práva všem občanům EU. 

„Nejvyšší úroveň“  harmonizace fundamentálních práv v Evropské Unii, rozšiřující legislativní 

kompetence EU v oblasti fundamentálních práv. 

Demokratizace Unijních instituticí transformací Evropského Parlamentu do skutečně 

zákonodárného orgánu s právem iniciativy. 

 

2. Ekonomická, sociální a kulturní práva, a respekt k lidským právům 

Aby sociální Evropa byla upřednostněna před komerční Evropou, Evropská Unie musí 

zabezpečit rovný přístup k ekonomickým, sociálním a kulturním právům, a harmonizovat 

rozdílné sociální politiky na nejvyšší úrovni. 

Pro pobyt na základě sociálního občanství založeného na základní sadě společných práv. 

 

3. Minoritní práva, boj proti diskriminaci, a respekt k lidským pravům 

Nově navržená proti dikriminační směrnice, která byla na několik let pozastavena Radou, 

musí být adoptována, pokud si Evropa přeje zůstat důvěryhodná v  boji proti diskriminaci ve 

všech oblastech. Činnosti na podporu rovných práv, zejména rovnost žen a mužů, je 

základním prvkem v boji proti diskriminaci. 

Evropská Unie a její členské státy musí zajistit své největší menšině, Romům, místo, uznání 

a prostředky, které jim náleží. 

 

4. Azyl, imigrace, a respekt k lidským právům 

EU musí garantovat všem imigrantům plný výkon jejich práv, v  jejich univerzalitě a 

nedělitelnosti. Každý uchazeč o azyl musí být přijat s důstojností a musí mu být poskytnuty 

materiální a právní prostředky, aby  jeho žádost o ochranu byla slyšena, kdekoliv v  EU, kam 

přijede. Všechny členské státy musí nabídnout takové podmínky přijetí žadatelů o azyl, které 

umožňují mít důstojný životní standard po celou dobu azylového řízení. Integrace migrantů a 

uprchlíků musí být prioritou. 

 

5. Zadržení za porušování práva a respektu k lidským právům 

Zadržení zůstávájí občany, zbaveny výhradně a vyjímečně svobody v souladu s právem, a 

jsou určeny k obnově této svobody po vykonání trestu. Jako takové,  jejich právo na práci, 

školení, a sociální zabezpečení by mělo být udrženo.  

Všechny další formy trestů musí být zváženy před vzetím do vazby. 

Vazební podmínky musí být harmonizovány s nejvyššími standardy v celé Evropské Unii.  

 

6. Osobní data a respekt k lidským právům 

Ochrana osobních dat je fundamentálním právem, nikoliv prostředkem k  posílení 

hospodářského růstu. 

Ochrana osobních dat na Evropské úrovni musí být prováděna stejným způsobem a se 

stejnými zárukami podle jednotného právního textu, ve správní, sociální, obchodní a 

ekonomické oblasti, stejně tak v oblasti policie, soudnictví a interních záležitostech. 



Pro Evropu lidských práv 

   3 
 

3 
 

 

 
1. Občanství, demokracie a respekt k lidským právům 
 
Občanství na základě bydliště uděluje stejná občanská a politická práva všem občanům 
EU. 
„Nejvyšší úroveň“  harmonizace základních práv v Evropské Unii, rozšiřující legislativní 
kompetence EU v oblasti základních práv. 
Demokratizace institucí Evropské Unie transformací Evropského Parlamentu do 
skutečně zákonodárného orgánu s právem iniciativy. 
 

 

Občanství je základním právem spojeným s kvalitou lidského bytí. To je založeno pouze na 

vědomí člověka, že je občanem, a orgány by neměly mít pravomoc ho udělit, ale povinnost 

ho rozpoznat.  

Přesto několik milionů evropských občanů jsou obětmi diskriminačního odmítnutí uznání 

jejich občanství. To je případ 15 milionů osob ze třetích zemí, kteří mají bydliště v Unii, a více 

než 500 tisíc osob bez státní příslušnosti. 

AEDH žádá: 

- 1.1.  Uznání všeobecného práva na občanství; 

- 1.2. Vytvoření evropského občanství na základě pobytu, aby evropské občanství 

přestalo být jen  „příloha“ a „doplněk“ k národnímu občanství. 

V předvečer klíčových voleb do Evropského parlamentu, AEDH zdůrazňuje odpovědnost 

Evropských autorit k následujícím bodům:  

- 1.3. Evropské občanství může být prostředkem pouze, když je „inkluzivní“: všem 

rezidentním občanům Evropy musí být garantována fundamentální práva, zvláště 

ekonomická a sociální práva; 

- 1.4. Evropské občanství na základě pobytu  rovněž předpokládá vysokoúrovňovou 

harmonizaci fundamentálních práv a společný soubor práv zaručených Unií pro 

všechny své obyvatele; 

- 1.5. Evropská Unie a její členové by měli ratifikovat a plně implementovat Konvenci 

Organizace Spojených Národů z roku 1961 o Snížení „bezstátnosti“ a Konvenci 

Evropské Rady z roku 1997 o Státnosti; 

- 1.6. Občantsví a demokracie nemůžou být účinná v Evropské Unii bez vzníku 

evropského politického života, to je, skutečně nadnárodní politické síly,  a to 

prostřednictvím urgentní demokratizace institucí, zejména právo legislativní iniciativy 

pro Evropský parlament, a posílení evropské občanské společnosti a její uznání jako 

hráče v politickém a legislativním rámci EU.   

-  
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2. Ekonomická, sociální a kulturní práva a respekt k lidským právům 

 

Aby sociální Evropa byla upřednostněna před komerční Evropou, Evropská Unie musí zabezpečit 

rovný přístup k ekonomickým, sociálním a kulturním právům, a harmonizovat rozdílné sociální 

politiky na nejvyšší úrovni. 

Pro pobyt na základě sociálního občanství založeného na základní sadě společných práv. 

 

 

AEDH konstatuje, že Evropská Unie má tendenci klást požadavky Evropy obchodu před 

potřeby Evropy společnosti, dosažením velkých sociálních a ekonomických rozdílů v EU. 

V této souvislosti AEDH pevně trvá ve prospěch, kde je: 

- 2.1. Rovný přístup k hospodářským a sociálním právům, a stejná kvalita služeb je pro 

všechny; 

- 2.2. Hospodářský růst, který je silně spojen s lidským rozvojem; 

- 2.3. Vývoj solidárních vazeb mezi národy Evropy, které by měly převládat mezi 

Členskými státy; 

- 2.4. Propagace hodnoty multikulturní povahy naší společnosti a od Evropské Unie: 

Evropská kulturní díla, v jejich rozmanitosti, jsou přínosem pro evropské občanství a 

musí být trvalé a chráněné EU a jejími členskými státy. 

AEDH požaduje: 

- 2.5. Přijetí účinných politik pro vytváření pracovních míst a zhodnocení práce; 

- 2.6.  Politika zajišťující přístup k důstojnému bydlení; 

- 2.7. Právo veřejného, svobodného a světského vzdělání; 

- 2.8. Právo každého jednotlivce na zdravotní péči a sociální ochranu, tváří tvář 

v pokusu o přeměnu zdraví ve zboží, jako každé jiné; 

- 2.9. Externí politika zakazující import zboží ze třetích zemí, které nerespektují lidská 

práva a bezpečnost pracovníků; 

- 2.10. Zahájení harmonizace, s přesným harmonogramem, různých sociálních politik 

směrem k nejvyšším standardům skrze solidnární systém (minimální mzda, zaručený 

minimální příjem, zdravotní a sociální pojištění nezaměstanosti, a důchody), s  cílem 

vytvoření sociálních ochranných pater; 

- 2.11. Zahájení evropské sociální politiky k boji proti vyloučení a chudobě a podpory 

větší integrace obyvatel EU; 

- 2.12. Rozvoj prostředků pro sociální Evropu, která by mohla mít prospěch z boje proti 

daňovým únikům, daňovým rájům a korupci; 

- 2.13. Sociální občanství na základě rezidence se všemi základními právy pro 

všechny. 
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3. Minoritní práva, boj proti diskriminaci a respekt k lidským právům 

 

Nově navržená proti dikriminační směrnice, která byla na několik let pozastavena Radou, musí být 

adoptována, pokud si Evropa přeje zůstat důvěryhodná v  boji proti diskriminaci ve všech oblastech. 

Činnosti na podporu rovných práv, zejména rovnost žen a mužů, je základním prvkem v  boji proti 

diskriminaci. 

 

Evropská Unie a její členské státy musí zajistit své největší menšině, Romům, místo, uznání a 

prostředky, které jim náleží. 

 

 

AEDH žádá: 

- 3.1. Evropskou Unii, aby uplatnila své právo pronásledovat členské státy, zejména 

z důvodu porušování práv Romů; 

- 3.2. Potvrzení Evropské Unie, že má jasnou a silnou politickou vůli k boji proti 

diskriminaci na Evropské úrovni, a aby Evropská politika byla v oblasti diskriminace 

rozvinuta a posílena; 

- 3.3. Podpora přijetí horizontální „antidiskriminační“ směrnice; 

- 3.4. Evropskou Unii, aby ratifikovala Evropskou úmluvu o lidských právech; 

- 3.5. Evropskou Unii a její členské státy, aby ratifikovali a plně implementovali 

Rámcovou úmluvu Evropské rady o ochraně národnostních menšin; 

- 3.6. Evropskou Unii a její členské státy, aby implemetovali revidovanou Evropskou 

Sociální Chartu  

- 3.7. Evropskou Unii a a její členské státy, aby ratifikovali a plně implementovali 

Společenskou smlouvu Organizace Spojených Národů z roku 1996;  

- 3.8. Evropskou Unii, aby propagovala politiky na integraci a sociální začleňování 

s cílem dosažení většího zapojení migrantů a menšin v demokratickém procesu.  
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4. Azyl, imigrace, a respekt k lidským právům 

EU musí garantovat všem imigrantům plný výkon jejich práv, v  jejich univerzalitě a 

nedělitelnosti. Každý uchazeč o azyl musí být přijat s  důstojností a musí mu být poskytnuty 

materiální a právní prostředky, aby  jeho žádost o ochranu byla slyšena, kdekoliv v  EU, kam 

přijede. Všechny členské státy musí nabídnout takové podmínky přijetí žadatelů o azyl, které 

umožňují mít důstojný životní standard po celou dobu azylového řízení. Integrace migrantů a 

uprchlíků musí být prioritou. 

 

 

AEDH odmítá: 

- 4.1. Imigrační politiku založenou výhradně na užitečnosti migrantů jako pracovníků; 

- 4.2. Kriminalizace migrantů, i když jsou bez dokumentů; 

- 4.3. Zadržování migrantů, zejména  zranitelných osob, žadatelů o azyl a nezletilých; 

- 4.4. Rozvoj politik zadávající hraniční kontroly a služby řízení migrace, zváště 

prostřednictvím dohod o zpětném přebírání se zeměmi, které neposkytují plné záruky, 

že budou dodržována lidská práva migrantů a uprchlíků; 

- 4.5. Užívání seznamu bezpečných zemí původu a bezpečných třetích zemí jako 

prostředek k zamítnutí nebo odepření žádosti o azyl; 

- 4.6. Užívání termínu „nelegální“ k popisu migrantů nebo migrace. 

AEDH žádá:  

- 4.7. Eliminaci krátkodobých víz; 

- 4.8. Eliminaci nařízení Dublin III a politiky Evropské solidarity v přijetí žadatelů o azyl; 

- 4.9. O občany-orientovaný, parlamentární přehlédnutí dohled nad ostrahou vnějších 

hranich a agenturou FRONTEX; 

- 4.10. Evropský parlament, aby měl významnou úlohu při dohledu nad implementací 

směrnic; 

- 4.11. Evropskou Unii a jeji členské státy, aby plně implementovali Úmluvu Organizace 

Spojených Národů o redukci „bez státní příslušnosti“ z roku 1961 a Evropskou 

úmluvu Rady Evropy o státní příslušnosti z roku 1997. 
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5. Zadržení za porušování práva a respektu k lidským právům 

Zadržení zůstávájí občany, zbaveny výhradně a vyjímečně svobody v souladu s právem, a jsou 

určeny k obnově této svobody po vykonání trestu. Jako takový, jejich právo na práci, školení, a 

sociální zabezpečení by mělo být udrženo.  

Všechny další formy trestů musí být zváženy před vzetím do vazby. 

Vazební podmínky musí být harmonizovány s nejvyššími standardy v celé Evropské Unii.  

 

AEDH žádá, aby: 

- 5.1. Zbavení svobody bylo v kombinaci se sociálním reintegračním programem; 

- 5.2. Zadrženým byly zachovány civilní a politická práva; jejich právo na práci, školení 

a jejich příslušnost k systému sociálního zabezpečení; 

- 5.3. Příprava na propuštění a sociální asistence se stala prioritou; 

- 5.4. Zadržení bylo poslední možností po zvážení alternativních trestů; 

- 5.5. Rozpočty a personál byly dostatečné pro splnění těchto cílů; 

- 5.6. Vazební podmínky byly harmonizovány s nejvyššími standardy; 

- 5.7. Evropský zatýkací rozkaz nesměl být použit, dokud nejsou harmonizovány 

trestné činy a jsou zaručena individuální práva; 

- 5.8. Evropská vězeňská pravidla (EPR) byla užívána; 

- 5.9. Alternativní sankce byly aplikovány na jedince trpícími zdravotními problémy, 

které by se mohli zhoršit v případě odnětí svobody; 

- 5.10. Mentálně nemocní vězni byli zadržováni v jiných než vězeňských zařízeních; 

- 5.11. Věznice zůstaly v odpovědnosti státu, a aby se jejich výstavba a řízení nestalo 

lukrativní ekonomickou aktivitou. 
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6. Osobní data a respekt k lidským právům 

Ochrana osobních data je základním, „nikoliv prostředkem k posílení hospodářského růstu“1. 

Ochrana osobních dat na Evropské úrovni musí být prováděna stejným způsobem a se stejnými 

zárukami podle jednotného právního textu, ve správní, sociální, obchodní a ekonomické oblasti, 

stejně tak v oblasti policie, soudnictví a interních záležitostech. 

 

AEDH konstatuje. Že Evropská Unie se stále více zabývá otázkami bezpečnosti – zejména 

těch souvisejících s ochranou hranic, imigrační kontroly a terorismu – nepříměřeným sběrem 

osobních dat a užitím sledovacích systémů (Eurodac, Eurosur, Smart Borders, SIS II, VIS, 

atd.). 

Kromě toho, právo na ochranu osobních údajů je stále častěji považováno za prostředek 

zneužívaný volným trhem než základním právem v této éře digitalizace a globalizace. 

 AEDH požaduje: 

- 6.1. Aby ochrana osobních dat zůstala fundamentálním právem a ne prostředkem 

k posílení hospodářského růstu; 

- 6.2. Garanci ochrany osobních dat jediným právním textem, v administrativní, 

sociální, obchodní a hospodářské oblasti; stejně tak v policejních, justičních a  

vnitřních záležitostech; 

- 6.3. Aby nezávislá, účinná opatření dozoru byla implementována na národní a 

Evropské úrovni s cílem zajištění individuálního práva; 

- 6.4. Aby vzájemná operativnost a vzájemné propojení databází pro bezpečnostní 

důvody byly limitovány na základě principů legálnosti a proporcionality; 

- 6.5. Aby užití biometrických údajů bylo přísně regulováno a zakázáno v privátním 

sektoru; 

- 6.6. Aby užití bezpečnostních kamer,  včetně bezpilotních letounů vybavených 

kamerami, byly subjekty k přísné regulaci a dohledu; předchozí povolení soudu by 

mělo být vyžadován; 

- 6.7. Revidování směrnice 2006/24/EC o uchovávání dat z elektronických komunikací 

pro bezpečnostní důvody, z důvodu lepší garance občanských práv; 

- 6.8. Evropská Unie propagovala osvětové kampaně, zvláště ty zaměřené na děti, 

týkající se nebezpečí pro osobní život vzhledem k užívání sociálních sítí a internetu.  

                                                                 
1 Viz například: the  European  Commission’s  press  release:“Data  is  the  new  currency:  the  value  of  EU  
citizens' data was €315 billion in 2011[…]”  (v: “Data protection reform: restoring trust and building the digital  
single  market”.European  Commission  -Viviane  Reding,  17.09.2013.  Available  at:  
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-720_en.htm?locale=FR) 


