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Abstrakt 

Tato práce se věnuje roli lidských práv v rozhodovacím procesu Evropského 

parlamentu. Diplomová práce vznikla jako reakce na ostrou kritiku Evropského 

parlamentu ve chvíli, kdy tento podepisuje Obchodní dohodu mezi EU a Kolumbií 

a Peru. Parlament byl kritizován za to, že při svém rozhodnutí nezohledňoval otázku 

lidských práv. Cílem této práce je ověřit, zda je či není Parlament ochráncem lidských 

práv. Odpověď na danou otázku je zjištěna na základě detailní analýzy samotné 

obchodní dohody, demokratické úrovně obou států, krocích, které podnikl Evropský 

parlament a analýzy diskurzu poslanců v roce 2012. Na základě analýzy je potvrzeno, 

že Parlament je strážcem lidských práv. Část práce se poté zabývá výhledem do 

budoucna, vývojem situace v Kolumbii od podepsání dohody a odhodláním 

Evropského parlamentu zasáhnout, v případě, že lidská práva budou porušována 

nadále. 

Klíčová slova: Evropská unie, Kolumbie, Peru, Obchodní politika EU, Dohoda o 

volném obchodu, Evropský parlament, lidská práva 

  



 
 

Abstract 

This paper focuses on the role of the human rights in the European Parliament 

decision process. It was created as a sort of reaction to blame on the European 

Parliament for not considering the human rights when voting for Free Trade 

Agreement between the EU and Colombia and Peru. The purpose of this paper is to 

find out whether the European parliament is the protector of human rights in the 

world or not. An in-depth examination of the Trade Agreement itself, level of 

democracy in both countries, actions taken by European Parliament and an extensive 

discourse analysis proves that the European parliament is the protector of human 

rights. Part of the paper is also devoted to the question of readiness of the 

Parliament to get involved and to intervene in case that the democratic situation in 

Colombia or Peru gets worse. 

 

Key words: European Union, Colombia, Peru, European Trade policy, Free Trade 

Agreement, European Parliament, Human Rights 
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Úvod 
Is the carrot better than the stick?  

Gay Mitchell (PPE)
1
 

Evropská unie ve svých oficiálních dokumentech deklaruje, že jedním z  jejích cílů je 

šířit své hodnoty ve světě, včetně ochrany lidských práv. Jedním z prostředků, jak 

podporovat lidská práva je společná obchodní politika EU. V roce 2012 byla schválena 

velmi kontroverzní obchodní dohoda mezi Evropskou unií, Kolumbií a Peru. Dohoda 

vzbudila vášnivé debaty především z důvodu nedostatečné úrovně lidských práv 

v obou zemích. Schválení dohody na půdě Evropského parlamentu proběhlo přesně 

den poté, co Evropská unie získala Nobelovu cenu za mír.2  

O obchodní smlouvě mezi Andským společenstvím, respektive Kolumbií a Peru na 

jedné straně a Evropskou unií na straně druhé byly vedeny mnohé debaty . Tématem 

bylo, zda smlouva nejde svou koncepcí proti lidským právům v partnerských zemích 

EU. Nejvášnivěji se o dohodě debatovalo na půdě Evropského parlamentu. Evropský 

parlament sám sebe prezentuje jako ochránce lidských práv. Je ochrana lidských práv 

v Evropském parlamentu jen deklarací, nebo se Parlament opravdu zajímá o lidská 

práva?  Zodpovězení otázky je cílem předložené práce. Odpověď na otázku přináší 

potvrzení několika hypotéz. K ověření pravdivosti hypotéz jsou zkoumány reálie 

samotné obchodní dohody, její podoba, právní implikace, situace lidských práv 

v obou zemích, přístup Evropského parlamentu k problematice. Následně je pak 

analyzována debata, která proběhla na půdě Evropského parlamentu v  roce 2012. 

Na základě analýzy výše zmíněných bodů práce dospěje ke zjištění, že Evropský 

parlament je ochráncem lidských práv. Lidská práva byla hlavním tématem během 

debat na půdě Evropského parlamentu a sehrála významnou roli v samotném 

schvalovacím procesu dohody Parlamentem. Tato dohoda respektuje hodnoty a cíle 

                                                                 
1
Evropský parlament, European Parliament explanation of votes, 10 December 2012 on the EU trade agreement 

with Colombia and Peru (Štrasburg: 10/12/2012, 2011/0249). 
2
 Nobelprize. Org [online]. The 2012 Nobel Peace Prize Award Ceremony. (10/12/2012). [cit. 11-5-2014]. 

Dostupné z: http://www.nobelprize.org/ceremonies/archive/video/ceremony_oslo/2012/. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B7-2012-0301&language=CS
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Evropské unie uvedené v článku 21 SEU. Poslanci navíc docílili doplnění dohody 

konkrétními plány na zlepšení demokratické situace vypracovanými kolumbijskou 

a peruánskou vládou. Parlament je velmi aktivním hráčem . Situaci v obou zemích 

monitorují jednotliví poslanci, stejně tak jako orgány založené dobrovolně Evropským 

parlamentem. Parlament je tak hráč odhodlaný a připravený zasáhnout v  případě, že 

státy nebudou dodržovat závazky vyplývající z  obchodní dohody. Pokud hovoříme 

o Parlamentu jako o strážci lidských práv, pak bez obav můžeme tvrdit, že této role se 

zhostily všechny úrovně Parlamentu, od jednotlivých poslanců, přes politické frakce 

a výbory. 

Práce vychází především z primárních zdrojů, záznamu debat v Evropském 

parlamentu, otevřených dopisů a vyjádření jednotlivých poslanců, rozhodnutí, 

usnesení, sdělení, záznamu hlasování. K získání těchto zdrojů byly využity stránky 

Evropského parlamentu, Evropské rady, Evropské Komise, serveru Europa – Press 

Releases Rapid, serveru Vote Watch Europe. Dále pak byly použity informace ze 

stránek, analýz a hodnocení neziskových organizací, ať již mezinárodních nebo 

kolumbijských a peruánských. Za zmínku stojí organizace Somos Defensores a USLEAP, 

které monitorují situaci lidských práv v Kolumbii. Dále byly extenzivně využity analýzy 

demokratické úrovně zemí Freedom House, The Economist Intelligence Unit´s Index of 

Democracy. Vedle výše uvedených pramenů, práce také vychází ze studijního pobytu 

autorky na Universidad de Lima a její stáže na České ambasádě v Limě na podzim 

roku 2012, tedy v době schvalovacího procesu studované dohody. Tyto zkušenosti 

přispěly k lepší orientaci v rámci tématu a zajištění relevantních místních zdrojů. 

Sekundární zdroje jsou druhým pramenem informací použitých v  této studii. Byly 

použity především časopisecké zdroje, z důvodu relativního mládí studované 

problematiky.  

Problematika práce je zkoumána ve čtyřech krocích. Úvodní kapitola se zabývá 

debatou nad vybraným tématem. Kapitola zkoumá evropský přístup k  lidským 

právům, zabývá se úlohou Evropského parlamentu v otázce lidských práv. 
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V neposlední řadě kapitola představuje hypotézy, na kterých je práce vystavena 

a způsob, jakým jsou ověřeny. 

V následující kapitole jsou studovány reálie obchodní dohody a jejího schvalovacího 

procesu. Společně se třetí kapitolou, která analyzuje debatu na půdě Evropského 

parlamentu, jsou tyto kapitoly vypracovány s  cílem vysvětlit roli lidských práv 

v rozhodovacím procesu Evropského parlamentu. 

Poslední kapitola práce se zabývá samotným potvrzením předložených hypotéz, 

odpovědí na stěžejní otázku práce, zda je Evropský parlament strážcem lidských práv 

a interpretací dalších poznatků. Kapitola se pokouší zhodnotit dosavadní efekty 

studované obchodní dohody, respektive lidsko-právní situaci v Kolumbii od podpisu 

dohody. 
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1. Role lidských práv ve schvalovacím procesu Obchodní dohody mezi EU, 

Kolumbií a Peru 
  

1.1. Zahraniční politika Evropské unie a ochrana lidských práv  
 

Evropská unie od rozpadu bipolárního světa převzala roli aktéra fungujícího na 

principech bezpečnosti, multilateralismus a liberální demokracie.3 EU na principech 

demokracie, potažmo ochrany lidských práv vystavila proces své vlastní integrace.4 

EU je zároveň jedním z hlavních světových aktérů rozšiřování demokracie a podpory 

lidských práv ve světě. Těmito principy jde příkladem světu v  mírové spolupráci mezi 

státy. Evropská unie tak není pasivním hráčem přihlížejícím mezinárodním událostem, 

ale ona sama se snaží pomocí své soft power šířit hodnoty, které tvoří jádro její 

podstaty. Evropská unie se chápe jako hnací motor podpory lidských práv ve světě.5   

Primární právo, které je základem právního řádu Evropské unie6 a je tvořeno 

zřizovacími smlouvami Evropského společenství a Evropské unie7, činí z Evropské unie 

aktéra postaveného na principech nedotknutelnosti a nezadatelnosti práv lidských 

bytostí, demokracie, rovnosti, svobody a právního státu. Tyto zásady fungování EU 

jsou součástí preambule Smlouvy o Evropské unii (SEU).8   

Zároveň ve smlouvách nalezneme poslání Evropské unie šířit své základní principy 

i v zahraničí. V SEU se definují principy zahraniční politiky Evropské unie. Hlava V, 

Obecná ustanovení o vnější činnosti Unie a zvláštní ustanovení o společné zahraniční 

                                                                 
3
 CARDWELL, P.,J., Mapping Out Democracy Promotion in the EU´s External Relations. European Foreign Affairs 

Review, 21-40, 2011, s. 22. 
4
 FOUCHER M., L´Europe et l´avenir du monde, (Paříž: Odile Jacob, 2009), 108-110. 

5
 Například: Kodaňská kritéria, čl. 6,7 SEU, čl. 49 SEU, ECJ.;  

6
 Mezi primární právo řadíme zřizovací smlouvy, smlouvy o přistoupení nových členských s tátů, evropský obyčej 

a principy komunitárního práva; ŠLOSAŘČÍK I., Politický a právní rámec evropské integrace, (Praha: Institut pro 
evropskou politiku EUROPEUM, 2005), 64-65. 
7
 Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli, Smlouva zakládající Evropské hospodářské 

společenství, Smlouva zakládající Evropské společenství atomové energie,  Jednotný evropský akt, 
Maastrichtská smlouva/Smlouva o Evropské unii, Amsterodamská smlouva, Smlouva z  Nice, Lisabonská 
smlouva; ZILLER J., L´Union européenne -  Edition Traité de Lisbonne, (Paříž: Les notices, La documentation 

Francaise, 2008), 40-41. 
8
 Evropská komise. Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii. Brusel: Evropská komise. Preambule. 
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a bezpečností politice, článek 21 SEU říká: „Činnost Unie na mezinárodní scéně 

spočívá na zásadách, které se uplatnily při jejím založení, jejím rozvoji a jejím 

rozšiřování a které hodlá podporovat v ostatním světě…“.9 Evropská unie tak má za cíl 

prosazovat do svých zahraničních vztahů zásady, na kterých sama založila svoje 

fungování.  

Snaha Evropské unie prosazovat své hodnoty je patrná i v obecných strategických 

dokumentech, například ve společné strategii vůči základním bezpečnostním otázkám 

dnešního světa, Evropské bezpečnostní strategii. Evropská bezpečností strategie byla 

schválena v prosinci roku 2003 Evropskou radou.10 Hlavním cílem této strategie je 

identifikace a následná případná reakce na hlavní bezpečnostní hrozby, kterým EU 

musí čelit. Ochrana lidských práv ve světě je pak jednou ze strategií prevence 

potencionálních konfliktů definovaných ve strategii. Část s  názvem „Strategické cíle“ 

definuje principy prevence konfliktů následovně: “Nejlepší ochranou naší bezpečnosti 

je svět sestávající z odpovědně spravovaných demokratických států. Nejvhodnějším 

způsobem posílení mezinárodního řádu je šíření řádné správy věcí veřejných, podpora 

sociálních a politických reforem, boj proti korupci a zneužívání pravomocí, zavádění 

zásad právního státu a ochrana lidských práv.“11 Aktivní šíření demokracie, potažmo 

lidských práv, je tak jednou z hlavních strategií zahraniční politiky Evropské unie. 

Šíření demokracie je prevencí bezpečnostním hrozbám. 

Evropská unie si zakládá na tom, aby byly její hodnoty reflektovány i v  konkrétních 

politikách. V politice rozšiřování jsou hodnoty Evropské unie definovány v  rámci 

Kodaňských kritérií. Kodaňská kritéria vznikla v roce 1993 jako podmínky, které musí 

splňovat země ucházející se o členství v Evropské unii. Kritéria se týkají tří oblastí, 

úrovně demokratického státu, respektování lidských práv a fungování tržní ekonomie. 

Konkrétně se v oblasti demokracie jedná o kritéria svobodných a spravedlivých voleb, 

                                                                 
9
 Evropská komise. Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii. Brusel: Evropská komise. Článek 21. 

10
 Summaries of EU legislation. European Security Strategy. Europa.eu [online], 2006, [cit. 18-8-2013]. Dostupné 

z: http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_terrorism/r00004_en.htm. 
11

 Evropská rada, Evropská bezpečnostní strategie -  Bezpečná Evropa v lepším světě (Brusel: 12. 12. 2003), 9, 
[cit. 1-9-2013]. Dostupné z: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/031208ESSIICS.pdf. 

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_terrorism/r00004_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/031208ESSIICS.pdf
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fungování a nezávislost soudního systému, efektivní fungování státní správy, 

legislativního systému a proti-korupčních opatření. V rámci požadavku ochrany 

lidských práv se konkrétně hovoří o ratifikaci určitých mezinárodních smluv a z nich 

vyplývajících závazků, dodržování občanských a politických práv, zahrnující svobodu 

vyjadřování, nezávislost médií, potlačování policejní brutality, boj proti obchodu 

s lidmi. Na příkladu Kodaňských kritérií je jasně patrné, že zahraniční, potažmo 

politika vedená k nově přistupujícím zemím, je založena na principech ochrany 

lidských práv. 

Evropská unie již vytvořila i konkrétní nástroje, kterými se snaží dosáhnout šíření 

svých hodnot. Vytvořila například Evropský instrument pro demokracii a lidská práva, 

jehož primárním cílem je rozvoj a upevňování demokracie a podpora lidských práv 

v zahraničí. Instrument je zaměřen na finanční podporu v zemích mimo EU.12 Dále 

byla vypracována Agenda k podpoře demokracie v roce 2009 s cílem zlepšit 

efektivnost evropské podpory demokracie.13 Jedná se o klíčový dokument snahy 

Evropské unie podporovat šíření demokracie a jejich principů ve světě. V  této agendě 

se prvně přestává mluvit o šíření demokracie, ale o její podpoře.14 Evropská unie si 

uvědomuje, že principy demokracie se nedají do země vnést zvenčí, ale je potřeba 

podporovat domácí iniciativy, aby tyto daly samy vzniknout pevným základům 

demokracie.15 

Smlouva o fungování Evropské unie rozšiřuje aplikaci zásad Evropské unie i na 

společnou obchodní politiku EU. Je zde jasně definováno, že i obchodní politika musí 

vycházet ze zásad a cílů vnější činnosti Evropské unie, které jsou definovány 

                                                                 
12

  Europa: Přehledy právních předpisů EU. Nástroj pro financování podpory demokracie a l idských práv ve 
světě (2007-2013). Europa.eu [online], [cit. 8-2-2014]. Dostupné z: 
<http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/latin_america/l14

172_cs.htm>. 
13

 Evropská rada, Council conclusions on Democracy Support in the EU´s External Relations (Brusel: 17.11.2009), 
[cit. 1-9-2013]. Dostupné z: 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/gena/111250.pdf . 
14

 V angličtině „promote“ je nahrazeno „support“. 
15

 Ibid. 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/gena/111250.pdf
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v preambuli SEU.16 Veškeré zahraniční obchodní vztahy tak musí být vedeny 

s ohledem na zásady Evropské unie. 

Evropská unie ve svých zakládajících smlouvách jasně definuje své zásady, na kterých 

je vytvořena a na kterých funguje, zároveň v zakládajících smlouvách nalezneme 

poslání aplikovat zásady Evropské unie do zahraničních vztahů. Unie zásady uplatňuje 

v obecných strategiích, konkrétních politikách, vytvořila již několik nástrojů, jak své 

hodnoty ve světě šířit. Podpora těchto zásad má být přítomna i v  rámci obchodní 

politiky.   

 

1.2. Mnohostranná obchodní dohody EU s Kolumbií, resp. Peru a role 

lidských práv  

 

Jednou z posledních uzavřených dohod o volném obchodě, která vstoupila v  platnost, 

byla Mnohostranná obchodní dohoda mezi EU a Kolumbií a Peru. Dohoda funguje od 

roku 2013, na základě výše studovaného článku Smlouvy o fungování Evropské unie je 

jasné, že obchodní dohoda by za cíl měla mít nejen usnadnění vzájemného obchodu, 

ale také šíření hodnot Evropské unie, jakými je demokracie a lidská práva.    

Schvalování studované obchodní dohody probíhalo na základě schvalovacího procesu 

definovaného ve Smlouvě o fungování Evropské unie (SFEU). Sjednávání dohod se 

třetími zeměmi se řídí čl. 218 (6) SFEU. Na základě dotyčného článku je prvním 

aktérem Rada, která dává pokyn k zahájení jednání. Následně pak Komise připravuje 

Radě doporučení o vhodnosti schválení dohody. Na základě doporučení zahajuje Rada 

vyjednávání a pověřuje vyjednavače za EU. Dle vyjádření vyjednavačů a po schválení 

dohody Evropským parlamentem, Rada přijme finální rozhodnutí.17 V článku 207 SFEU 

                                                                 
16

 Evropská komise. Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie. Brusel: Evropská komise. Článek 

207. 
17

 Ibid. Článek 207 a 218 
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smlouvy dále stojí, že Evropský parlament a Rada přijímají opatření společné 

obchodní politiky na základě řádného legislativního procesu. 

V září 2011 Evropská komise připravuje návrh pro rozhodnutí Rady, ve kterém shrnuje 

dosavadní vývoj a okolnosti, za jakých obchodní dohoda vzniká, její hlavní cíle, hlavní 

ekonomické výhody. Evropská komise v tomto dokumentu doporučuje Radě smlouvu 

schválit a žádá Evropský parlament o její odsouhlasení.18 Poslední částí doporučení je 

analýza dopadu smlouvy na Evropský rozpočet, kdy Komise odhaduje dopad této 

smlouvy jako čistě ekonomicky kladný, předpokládaný zisk z efektů smlouvy je 137,5 

milionů eur za rok. V memorandu doprovázející návrh stojí, že požadavky na lidská 

práva, udržitelný rozvoj a životní prostředí jsou srovnatelné, ne-li náročnější než 

předchozí systém založený na GSP+.  

Na základě návrhu Evropské komise pak Rada EU vydává dne 31. května 2012 tiskové 

prohlášení a informuje o vůli schválit obchodní dohodu mezi EU, Kolumbií a Peru. 

V tomto prohlášení nejsou zmíněné podmínky demokracie, na kterých je smlouva 

postavena. Prohlášení shrnuje obchodní výhody smlouvy a zdůrazňuje, že nyní bude 

Evropská unie schopná v regionu hrát významnější roli a bude tak více 

konkurenceschopná ve srovnání se svými obchodními rivaly, jakými jsou například 

Spojené státy americké.19 

 

 

  

                                                                 
18

 Evropská komise, Proposal for a Council decision on the comclusion of the Trade Agreement between the 
European Union and Columbia and Peru, (Brusel: 22.9.2011, 2011/0249 COM(2011)569 final). 
19

 Rada Evropské unie, Council approves signing of free trade agreement with Colombia, Peru, (Brusel: 
31.5.2012, 10601/12 PRESSE 235). 
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1.3. Evropský parlament a lidská práva 

 

Poslední institucí, která rozhoduje o schválení této obchodní dohody je Evropský 

parlament. Evropský parlament by měl být „strážcem lidských práv v celém světě 

a uvnitř EU.“20 Jeho vliv na zahraniční politiku Evropské unie pak může mít několik 

podob. V rámci svých kompetencí má Evropský parlament dohlížet na to, aby všechny 

budoucí obchodní smlouvy EU se třetími zeměmi byly zajištěny efektivními klauzulemi 

respektujícími cíle Evropské unie. Cíle Evropské unie jsou definovány  v článku 21 SEU, 

kdy jedním z cílů je dodržování lidských práv a principů demokracie. Všechny nově 

uzavírané obchodní dohody by tak měly obsahovat články zajišťující dodržování 

lidských práv v partnerských zemích EU.21   

Další pravomoc získal Evropský parlament na základě Lisabonské smlouvy. Parlament 

má možnost zasahovat do samotného schvalování mezinárodních smluv. Parlament 

může smlouvu zablokovat nebo může požádat partnerskou zemi o zlepšení podmínek 

lidských práv. Plnění stanovených podmínek vede k  rozhodnutí Evropského 

parlamentu o schválení či zablokování schvalovacího procesu. Tyto podmínky pak 

tvoří součást vedlejších smluv.  

Konečně Parlament má pravomoc zasahovat i do již existujících smluv a dohod. 

Článek 207 SFEU dává Evropskému parlamentu právo zasahovat do existujících 

obchodních vztahů EU ve chvíli, kdy chování zahraničního partnera nesplňuje cíle 

Evropské unie. V případě porušení lidských práv v dané zemi může Evropský 

parlament vyžadovat uplatnění odpovídajících sankcí, respektive kroků.   

Úkolem Evropského parlamentu je tedy zajištění respektu lidských práv v  nově 

vznikajících i stávajících obchodních vztazích Evropské unie. Parlament má zajistit, aby 

                                                                 
20

 Press Release, Martin Schulz on the meeting with UN High Commissioner for Human Rights, Navi Pil lay. Press 
Release [online]. (Ženeva: 22/3/2013), [cit. 27-4-2014]. Dostupné z:  http://www.europarl.europa.eu/the-
president/en/press/press_release_speeches/press_release/2013/2013-march/html/martin-schulz-on-the-
meeting-with-un-high-commissioner-for-human-rights-navi-pillay. 
21

 Evropský parlament, The European Parliament's role in relation to human rights in trade and investment 
agreements, (Brusel: Únor 2014, EXPO/B/DROI/2012-9). 
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obchodní dohody Evropské unie obsahovaly závazek dodržovat její cíle a hodnoty. 

Parlament má právo po smluvních partnerech Evropské unie požadovat další závazky, 

v případě, že situace lidských práv není v zemi vyhovující. Parlament může vyžadovat 

pozastavení nebo zrušení existujících dohod v  případě, že neshledává situaci lidských 

práv přijatelnou. Evropský parlament tak má prostředky k tomu, aby mohl být 

strážcem lidských práv v zahraničních vztazích Evropské unie. 

 

1.4. Metodologie 
 

Evropská unie demonstruje svou snahu šířit ve světě principy a hodnoty, na kterých je 

sama postavena. Obchodní politika EU je pak jedním z prostředků, jak toho docílit. 

Mezi nástroje obchodní politiky patří dohody o volném obchodě. Dohoda mezi 

Evropskou unií na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé, je jednou 

z posledních uzavřených dohod. Zároveň se o této dohodě vedly četné debaty na 

půdě Evropského parlamentu. Proto byla vybraná právě tato obchodní dohoda, jako 

případ ke studiu v diplomové práci. 

Evropský parlament má několik prostředků, kterými může vývoj obchodních vztahů se 

zahraničními partnery přímo ovlivnit. Zároveň se Evropský parlament prezentuje jako 

ochránce lidských práv v Unii i ve světě. Prosazuje Evropský parlament ochranu 

lidských práv aktivně a je opravdu strážcem lidských práv? Diplomová práce má za cíl 

odpovědět právě na otázku, zda je Evropský parlament strážcem lidských práv.  

Předpokládáme-li, že Evropský parlament je strážcem lidských práv, pak musíme 

předpokládat čtyři následující hypotézy:  

 

H1: „Lidská práva jsou podstatným tématem při rozhodování Evropského 

parlamentu.“ 
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H2: „Obchodní dohoda schválená Evropským parlamentem respektuje hodnoty 

Evropské unie“ 

H3: „Parlament je připravený zasáhnout do fungování již existující dohody.“ 

H4: „Role Evropského parlamentu jako strážce lidských práv je chápána na všech 

úrovních parlamentu.“ 

 

Je-li Evropský parlament strážcem lidských práv, pak jsou lidská práva důležitým 

faktorem při jeho rozhodování. Pokud jsou lidská práva důležitým faktorem při 

rozhodování Evropského parlamentu, znamená to konkrétně, že figurují během debat 

o schvalovaném tématu a že poslanci studují úroveň lidských práv v  partnerských 

zemích, se kterými chce EU vstoupit do užšího obchodního vztahu.  

K ověření hypotézy H1:  Lidská práva jsou podstatným tématem při  rozhodování 

Evropského parlamentu, budou studovány argumenty, které poslanci předkládali při 

debatách o schválení obchodní smlouvy mezi Evropskou unií, Peru a Kolumbií. 

Zajímavý pak bude také poměr argumentů týkajících se lidských práv a jiných faktorů, 

hrajících roli při rozhodování o schválení studované smlouvy u jednotlivých poslanců. 

Mezi povinnosti Evropského parlamentu patří zajistit, aby veškeré obchodní smlouvy 

Evropské unie byly vázány klauzulemi, které ukládají všem signatářům respektovat 

lidská práva. Uvažujeme-li, že obchodní dohoda s Peru a Kolumbií byla schválena 

Evropským parlamentem, pak lze předpokládat H2: Obchodní dohoda schválená 

Evropským parlamentem respektuje hodnoty Evropské unie.  

Dle možných scénářů představených v předchozí kapitole, souhlas Evropského 

parlamentu se smlouvou byl možný, jelikož smlouva odpovídala jeho požadavkům 

nebo jelikož Parlament dokázal do smlouvy či do vedlejších dohod doplnit chybějící 

požadavky. K ověření H2 bude analyzována podoba samotné dohody. Zároveň budou 

studovány změny, kterých Evropský parlament docílil. 
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Parlament má pravomoci ovlivňovat nejen schvalování budoucích smluv a dohod, ale 

může také zasahovat do již existujících dohod. Obchodní dohoda mezi EU a Kolumbií 

a Peru vstoupila v roce 2013 v platnost. Oba partnerské státy EU jsou v regionu, kde 

dochází k častým změnám politických režimů a lidská práva zde trpí výraznými 

deficity. Proto je podstatné, aby situace v obou zemích byla monitorována a v případě 

nedodržení podmínek obchodní dohody, musí Parlament neprodleně zasáhnout 

a uchýlit se k pozastavení nebo zrušení obchodní dohody. 

K ověření H3: Parlament je připravený zasáhnout do fungování již existující dohody, 

budou studovány úmysly a plány poslanců, zda se hodlají situaci lidských práv 

v zemích nadále zabývat. Zároveň budou zkoumány konkrétní aktivity poslanců 

a Evropského parlamentu v roce 2013 a v prvním čtvrtletí roku 2014. Úmysly 

a připravené mechanismy Evropského parlamentu monitorovat situaci v  obou zemích 

odpoví na otázku, zda je Parlament připravený se aktivně věnovat dalšímu vývoji 

partnerských zemí od podepsání smlouvy. 

Evropský parlament není homogenní skupina, v  parlamentu existují ideologické 

odnože, politická uskupení, výbory reprezentující konkrétní zájmy a jednotliví 

poslanci. Je možné, že v případě nových voleb do Evropského parlamentu se názory 

a ideje Evropského parlamentu změní? K tomu, aby Evropský parlament byl skutečně 

ochránce lidských práv, je nutné, aby platila H4: „Role Evropského parlamentu jako 

strážce lidských práv je chápána na všech úrovních parlamentu.“ 

K potvrzení H4 je nutné zodpovědět tyto otázky. Je poslání být strážcem lidských práv 

posláním přítomným na všech úrovních Evropského parlamentu? Jakou roli zaujímají 

jednotlivé strany a výbory při schvalování obchodních dohod? Odpovědi na 

předestřené otázky budou hledány v argumentaci jednotlivých poslanců, jednotlivých 

politických frakcí a ve vyjádření angažovaných výborů EP. 

Práce je vystavena na analýze diskurzu. V debatách vedených na půdě Evropského 

parlamentu týkajících se schválení studované obchodní dohody jsou hledány podoby 

argumentů jednotlivých poslanců, stěžejní témata jejich debat. Zároveň práce bude 
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postupovat na základě prediskurzivní reality, bude tedy zkoumat realitu, ze které pak 

debaty vznikají.  

Realitou smlouvy jsou okolnosti, za kterých byla smlouva schvalována, zkoumání 

lidsko-právní situace v partnerských zemích EU, konkrétní podoba obchodní dohody, 

proměny podoby této dohody, vyjádření jednotlivých výborů Evropského parlamentu, 

množství a podoba schůzek pořádaných EP za účelem monitorování či podpory lidsko -

právní situace v Peru a Kolumbii. 

Výběr zkoumaných diskurzů je vytvořen na základě nenáhodného účelového 

vzorkování (purposive sampling). Konkrétně budou zkoumány tři jediné debaty, které 

proběhly na půdě Evropského parlamentu a které se věnovaly problematice obchodní 

dohody. Jedná se o debatu v parlamentu 22. května 2012, kdy došlo k  rozpravě 

poslanců s komisařem pro obchod, debata byla reakcí na otázky Evropského 

parlamentu položené Komisi dne 16. května. Druhá debata proběhla za účelem 

vyjádření se k návrhu usnesení Evropského parlamentu vydaného 11. června, debata 

proběhla 13. června 2012, kdy Parlament přijímá usnesení 2012/2628(RSP).22 

Poslední debatou je debata z jedenáctého prosince, kdy byla dohoda odsouhlasena. 

Dále bude zkoumán konkrétní diskurz několika poslanců Evropského parlamentu, 

kteří jako první odmítali obchodní dohodu podepsat. Prvním jejich veřejným 

vyjádřením odporu k obchodní dohodě byla iniciativa s názvem „Společný postoj 

poslanců Evropského parlamentu o smlouvě o volném obchodu s  Kolumbií 

a o lidských právech,“ jednalo se o publikaci veřejného dopisu odsuzující stav lidských 

práv v Peru a Kolumbii publikovaného v roce 2010. Dalšími jejich projevy byly právě 

příspěvky na třech debatách o obchodní dohodě v  roce 2012.  

Časově je téma řazeno ve dvou liniích. Hlavní část práce se věnuje schvalovacímu 

procesu obchodní dohody a jejímu následnému monitoringu. Proto je hlavním 

                                                                 
22 Evropský parlament. Legislative observatory – Resolution on the EU trade Agreement with Colombia and 

Peru. (Brusel: 2012/2628(RSP)). 
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studovaným obdobím, období od roku 2012 do konce prvního čtvrtletí roku 2014. 

Podkapitola věnující se stavu a vývoji demokracie v partnerských zemích EU zkoumá 

stav lidských práv od roku 1999 do roku 2013. 

Práce je strukturována do dvou hlavních částí. První částí je výzkumná část práce, na 

jejíchž závěrech a poznatcích je pak vystavena druhá část diplomové práce, která 

interpretuje nové poznatky. Výzkumná část práce je složena ze dvou hlavních kapitol. 

První kapitola zkoumá okolnosti studované dohody, nejprve konkrétní podobu 

dohody, poté demokratickou situaci v partnerských zemích Evropské unie, konečně 

pak aktivity Evropského parlamentu během schvalovacího procesu, ale především pak 

po schválení dohody. Druhá kapitola analyzuje diskurz na půdě Evropského 

parlamentu, je rozvržena do čtyř kapitol. Nejprve jsou studovány tři klíčové debaty na 

půdě Evropského parlamentu, které ovlivnily finální hlasování, čtvrtá kapitola 

přibližuje vývoj argumentace několika poslanců Evropského parlamentu od roku 2010 

do roku 2012. Jsou to poslanci, kteří již v  roce 2010 aktivně jako první vystupovali 

proti schválení obchodní dohody. 
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2. Reálie schvalovacího procesu obchodní dohody 

 

2.1. Mnohostranná obchodní dohoda EU s Kolumbií a Peru  
 

Evropská unie představuje pro Kolumbii a Peru druhého největšího obchodního 

partnera.23 Vztahy mezi Kolumbií, Peru a Evropskou unií formálně probíhají od roku 

1983, kdy byl založen Společný výbor evropského a andského společenství. V  roce 

1993 byla smluvena Dohoda o spolupráci mezi Evropským společenstvím a CAN. 

Následně pak byly vztahy podpořeny Římskými deklaracemi z roku 1996 

a Memorandem o vzájemném porozumění z roku 2009.24 Na politické úrovni by 

vztahy měly být institucionalizovány na základě Politického dialogu a dohodě 

o spolupráci mezi Evropskou unií a Andskými zeměmi, který stále čeká na ratifikaci.25 

Dále jsou vztahy mezi Kolumbií a Evropskou unií podpořeny vzájemným dialogem o 

lidských právech.  

Nové ekonomické sblížení v podobě mnohostranné obchodní dohody EU a Kolumbie 

a Peru, bylo původně zamýšleno jako regionální asociační dohoda mezi Evropskou 

unií a Andským společenstvím. Jednání o této dohodě bylo zahájeno v  roce 2007, 

poté co v březnu Rada schválila přistoupení k jednání. Nicméně o smlouvě se 

uvažovalo již od roku 2004. Jednání byla v  roce 2008 pozastavena z důvodu neshody 

jednotlivých států na klíčových otázkách vzájemného obchodu. Komise v  prosinci 

2008 doporučuje Radě pokračovat v jednání pouze s těmi státy, které mají shodné 

vize o vzájemném obchodě, tj. obchodě kompatibilním s principy Světové obchodní 

organizace (WTO). Prezidenti Kolumbie, Peru a Ekvádoru píší v  lednu 2009 José 

Barrosovi, že mají zájem pokračovat v obchodních jednáních. Evo Morales, prezident 

                                                                 
23

 Evropská komise, European Union – Trade in goods with Colombia. (Brusel: 7/11/2013) [cit. 28-3-2014]. 
Dostupné z: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113367.pdf.  
24

 Evropský parlament. Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the One Part, 
and Colombia and Peru, of the Other Part. (Brusel: 20/3/2012), [cit. 21-2-2014]. Dostupné z: 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=691. 
25

 Evropská komise, Proposal for a Council decision on the signature of a Political Dialogue and Cooperation 

Agreement betweeen the European Community and its member states, of the one part, and the Andean 
community and its countries, of the other part. (Brusel: 14/11/2003, COM (2003) 695 final). 
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Bolívie, se staví k navrhovaným obchodním vztahům velmi kriticky a odstupuje 

z jednání. Jednání jsou tak zahájena se třemi státy. Nicméně po čtvrtém kole jednání 

se stahuje i Ekvádor. Konečná podoba smlouvy je uzavřena v květnu 2010 jen s Peru 

a Kolumbií. V polovině prosince roku 2012 byl dán souhlas Evropského parlamentu 

přistoupit k uzavření této smlouvy. Začátkem srpna 2013 smlouva vstoupila 

v platnost.26 

V rámci ekonomických vztahů spadají obě partnerské země EU od roku 2005 pod 

Všeobecný systém celních preferencí (General System of Preferences Plus, GSP+). 

GSP+ znamená pro exportéry třetích zemí výhody vstupu na evropský trh, například 

v podobě odstranění cel na jejich vyvážené produkty. V  rámci GSP+ se však státy musí 

zároveň uvázat k ratifikaci a plnění 27 mezinárodních konvencí ošetřujících podmínky 

lidských a pracovních práv, respektování životního prostředí a principů řádné správy 

věcí veřejných.27 Obchod s těmito státy je monitorován a ve chvíli, kdy stát neplní 

předepsané podmínky, dohoda může být ukončena. Zároveň je stát beneficientem 

preferenčních tarifů, dokud nepřesáhne určitý, dopředu definovaný, práh obchodní 

výměny, v tento okamžik se studuje, zda je již stát konkurenceschopný. Pokud je, pak 

se preferenční tarify ruší.28 Fungování vzájemného obchodu pod systémem GSP+ 

bude fungovat do roku 2015. Během dvou let se tak překrývá s  Mnohostrannou 

obchodní dohodou EU s Kolumbií, Peru, která vstoupila v platnost v roce 2013. 

Obchodní partneři všech třech stran mají dva roky k adaptaci na nový systém. 

Obchodní dohoda je pak pro třetí státy výhodnější než systém GSP + a to z  toho 

důvodu, že GSP+ může být kdykoli v rámci pravidelných revizí smluv vypovězeno, buď 

protože je stát již konkurenceschopný nebo proto, že neplní předepsané podmínky. 

V obchodní dohodě jsou naopak konkrétní podmínky vypovězení jasně definovány 

v textu smlouvy a samotné vypovězení není zdaleka jednoduché. Dohoda je tak 

                                                                 
26

 Evropský parlament, Legislative observatory – statistics, (Brusel:  2012/2628(RSP). 
27

 Evropská komise, Generalised Scheme of Preferences (GSP). (DG Trade, 6/2/2014). [cit. 20-4-2014]. Dostupné 
z: http://ec.europa.eu/trade/policy/countries -and-regions/development/generalised-scheme-of-
preferences/index_en.htm. 
28

 CIHELKOVÁ, E. Evropská ekonomická integrace: procesy, politiky governance. Praha: Oeconomica, 2011, str. 
256. ISBN 978-80-245-1835-0. 
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výhodná pro partnerské státy Evropské unie a zájmové obchodní skupiny jak 

evropské, tak především kolumbijské a peruánské, které tak prosazují co nejrychlejší 

podepsání obchodní dohody. Hlavním důvodem je, že smlouva velmi pozitivně 

přispěje k rozvoji obchodu v oblasti služeb, strojírenství, chemického 

a automobilového průmyslu. Na druhou stranu méně přísné podmínky obchodní 

dohody pro partnerské státy EU a skoro nemožné vypovězení smlouvy29 vedly ke 

vzniku silného proudu odpůrců smlouvy. Proti smlouvě se velmi negativně 

vyjadřovaly neziskové organizace, občanské spolky a odborové organizace 

s argumentem, že smlouva nedostatečně zajišťuje ochranu lidských práv v  Kolumbii 

a Peru.30   

 

2.1.1. Protichůdné názory na obchodní dohodu mezi EU, Kolumbií a Peru 
 

V této schizofrenní situaci, kdy jsou Evropskému parlamentu prezentovány dva 

rozdílné názory na obchodní dohodu si Evropský parlament nechává vypracovat studii 

od London School of Economics s názvem „Evropská unie: „obchodní smlouva“ 

s Kolumbií a Peru“.31 Studie detailně analyzuje všechny body smlouvy a předkládá 

jistá doporučení, v čem je nutné se smlouvy obávat a co je naopak bezpředmětné. 

Ve studii nalezneme jasně definované obavy občanské společnosti, neziskových 

organizací a zhodnocení jejich relevantnosti. Zatímco evropské velké neziskové 

organizace se především bojí dopadu dohody na lidská práva a životní prostředí, 

                                                                 
29 Manifesto of central America, Andean and Europeran Organizations, Netwroks, and Social Movements . Say 

no to the ratification of the Agreementsnegotiated by the European Union with Cenrtal A merica, Colombia and 
Peru. (Únor, 2011), [cit. 16-3-2014]. Dostupné z: http://www.fta-eu-latinamerica.org/wp-

content/uploads/2011/07/Manifeste-ANG.pdf, bod. 6. 
30

 STEVENS, CH., a kol. Study:  European Union. ´´Trade Agreement´´ with Colombia and Peru . (Brusel: INTA, LSE, 

DV/896710, 20.3.2012), 56. 
31

 Ibid. 
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menší organizace pocházející z Latinské Ameriky se obávají asymetrických výhod 

plynoucích z dohody a možného ohrožení státní suverenity.32 

V otázce lidských práv autoři shrnují obavy do několika bodů. Za prvé se jedná 

o obavu, že podepsání smlouvy bude znamenat implicitní souhlas EU s  porušováním 

lidských práv, které probíhá v obou zemích, především ale v Kolumbii. Se smlouvou 

v tomto směru nesouhlasí odborové organizace v Kolumbii, Peru i v EU, konkrétně 

například Evropská odborová unie konfederace (European Trade Union 

Confederation, ETUC), stejně jako Mezinárodní odborová unie konfederace 

(International Trade Union Confederation, ITUC).33 Odborové organizace poukazují 

především na úroveň zacházení s odboráři. Kolumbie je nejnebezpečnější zemí pro 

odboráře na světě. Další porušování lidských práv je pro organizace násilné vysídlení 

obyvatelstva uvnitř země, odhaduje se, že tímto bylo zasaženo přibližně deset 

procent obyvatelstva v Kolumbii. V neposlední řadě je znepokojující moc policie 

a milic v obou státech. Neziskové organizace operují s  údaji, že okolo 1100 lidí bylo 

v posledních třech letech uneseno tajnou policií. Stejně tak příslušníci 

paramilitantních skupin se dopustili přes 30 000 zločinů, z toho přes 20 000 vražd 

a nikdo z nich nebyl souzen.34  

Dále veřejné organizace shledávají, že dohoda znamená neorganizovaný nárůst 

zahraničních investic do důlního průmyslu, které se negativně promítnou na životní 

úroveň domorodého obyvatelstva, respektive pak na násilném zestátnění pozemků 

a nedostatku pitné vody, která je masivně spotřebovávaná během samotného 

důlního procesu.35 Konkrétně se obava týká faktu, že konvence ILO C 169, které se 

                                                                 
32

 STEVENS, CH., a kol. Study:  European Union. ´´Trade Agreement´´ with Colombia and Peru . (Brusel: INTA, LSE, 

DV/896710, 20.3.2012), 21, [cit. 16-3-2014]. Dostupné z: 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/inta/dv/896/896710/896710en.pdf. 
33

 Ibid. 
34

 Transnational Institute. Time for Europe to put values and human rights above commercial advantage. 
(Březen 2011) , [cit. 1-2-2014]. Dostupné z: http://www.tni.org/sites/www.tni.org/files/download/EU-
Colombia-Peru-FTA%20Policy%20Brief.pdf. 
35

 GLENNIE, J. Colombia is the latest addition to pantheon of free trade foll ies . The Guardian, (19/9/2013). [cit. 

28-3-2014]. Dostupné z: http://www.theguardian.com/global -development/poverty-
matters/2013/sep/19/colombia-free-trade.  

http://www.theguardian.com/global-development/poverty-matters/2013/sep/19/colombia-free-trade
http://www.theguardian.com/global-development/poverty-matters/2013/sep/19/colombia-free-trade
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tato problematika týká, není zahrnuta do textu obchodní dohody. Systém nové 

obchodní smlouvy tak pokrývá menší záběr požadavků na úroveň lidských práv 

a pracovních podmínek, než dosavadní GSP+. S tím souvisí také kritika, že sliby 

prezidenta Santose z roku 2010 se nestaly realitou. Návrh zákona o Restituci pozemků 

nešel dost daleko a neřeší humanitární krizi v zemi vzniklou z nuceně vysídleného 

obyvatelstva. 

V neposlední řadě kritizují veřejné organizace fakt, že hodnoty jako dodržování 

principů demokracie a lidských práv nejsou ve smlouvě závazné. Není zde ustanoven 

monitorovací systém dodržování závazků ze smlouvy vyplývajících a s  tím souvisí i to, 

že ve smlouvě není jasně nastavený systém řešení případných sporů. 

2.1.2. Zajištění lidských práv v obchodní dohodě 
 

Na většinu těchto bodů lze dle studie ve smlouvě najít odpověď. V článku č. 1 této 

dohody stojí: „Úcta k demokratickým zásadám a základním lidským právům 

stanoveným ve Všeobecné deklaraci lidských práv a k zásadě právního státu je 

základem vnitřních i vnějších politik stran. Úcta k těmto zásadám představuje základní 

prvek této dohody.“36 Tento odstavec lze chápat tak, že do Všeobecné deklarace 

lidských práv spadají občanská, ekonomická práva a pracovní standardy, tudíž 

i podpis Konvence ILO 169. 

Smlouva ukládá za povinnost každé straně plnit podmínky, ke kterým se zavázala 

a dohlížet na jejich dodržování v celém státě, tedy nejen na vládní úrovni, ale i na 

úrovních regionálních a místních. „Každá strana odpovídá za dodržování všech 

ustanovení této dohody a přijme veškerá nezbytná opatření k provedení závazků, 

které z ní plynou, včetně jejich dodržování ústředními, regionálními nebo místními 

                                                                 
36

 Evropský parlament. Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the One Part, 

and Colombia and Peru, of the Other Part. (Brusel: 20/3/2012), [cit. 21-2-2014]. Dostupné z: 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=691 , čl. 1. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=691
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vládami a orgány.“37 Strany tak nejsou zavázány dodržovat plnění lidských práv jen 

samy, ale mají jejich dodržení zajistit v rámci celé své jurisdikce.38 

Smlouva dále zavádí monitorovací systém. Ve smlouvě stojí, že organizace občanské 

společnosti budou závazky dodržování lidských práv monitorovat a v  případě jejich 

nedodržení budou strany podléhat rozhodčímu řízení. Nicméně v  samotné smlouvě 

nenalezneme ani určení, vyjmenování organizací, které by situaci měly monitorovat, 

ani systém zmíněného rozhodčího řízení.39 Jediný orgán, který na základě smlouvy 

vzniká, je výbor pro obchod. Jeho hlavním úkolem je, že „posuzuje výsledky 

uplatňování této dohody, zejména vývoj obchodu a hospodářských vztahů mezi 

stranami.“40 Tento orgán může zřizovat další specializované subjekty a pověřovat je 

úkoly, nicméně tyto nejsou ve smlouvě vyjmenovány a doposud nevznikl žádný 

monitorující demokratickou situaci země.41  

Smlouva má zároveň nabízet efektivní a rychlé řešení případných sporů. Řešení 

případných sporů má probíhat na základě mezinárodního práva. Konkrétně pak má 

být do patnácti dnů svoláno zasedání všech smluvních stran a zavedou se potřebná 

opatření do skončení porušovaní smlouvy. Článek č. 8 říká, že každá strana může 

použít přiměřená opatření, v případě, že druhá strana poruší své závazky. „Aniž jsou 

dotčeny stávající mechanismy politického dialogu mezi stranami, může kterákoli 

                                                                 
37

Evropský parlament. Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the One Part, 
and Colombia and Peru, of the Other Part. (Brusel: 20/3/2012), [cit. 21-2-2014]. Dostupné z: 

http://trade.ec.europa.eu/docl ib/press/index.cfm?id=691, čl . 8 (1). 
38

 STEVENS, CH., a kol. Study:  European Union. ´´Trade Agreement´´ with Colombia and Peru . (Brusel: INTA, LSE, 
DV/896710, 20.3.2012), 51, [cit. 16-3-2014]. Dostupné z: 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/inta/dv/896/896710/896710en.pdf. 
39

 Evropská Komise. EU signs comprehensive trade agreement with Colombia and Peru, (2012/2628(RSP)) 

(Brusel: 26.6.2012, IP/12/690). Stejně tak v: Evropská komise. EU-Colombia trade agreement takes effect on 1 

August (Brusel: 26.7.2013, IP/12/749). 
40

 Evropský parlament. Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the One Part, 
and Colombia and Peru, of the Other Part. (Brusel: 20/3/2012), [cit. 21-2-2014]. Dostupné z: 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=691 , čl. 13. 
41 Olivet, C., Novo, P., Time for the EU to put Values and Human Rights above Commercial Advantage, Policy 

Brief: Why the EU-Colombia/Peru Free Trade Agreement Should Note be Ratified  (2011) [cit. 21-3-2014]. 
Dostupné z: http://www.tni.org/sites/www.tni.org/files/download/EU-Colombia-Peru-
FTA%20Policy%20Brief.pdf. 
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strana okamžitě přijmout vhodná opatření v souladu s mezinárodním právem, poruší -

li jiná strana zásadní prvky uvedené v článcích 1 a 2 této dohody. Tato jiná strana 

může požádat o urychlené svolání zasedání dotčených stran do patnácti dnů, aby se 

důkladně přezkoumala situace a byla nalezena přijatelná řešení. Opatření budou 

úměrná porušení závazků. Přednostně se použijí taková opatření, která nejméně 

narušují fungování této dohody. Tato opatření se zruší, jakmile pominou důvody 

jejich přijetí.“42 

 

Primárním cílem této smlouvy je růst vzájemného obchodu. Konkrétně se pak jedná 

o snížení cel na nulu u většiny produktů. Jedná se zároveň o tzv. obchodní smlouvu 

druhé generace, jejímž cílem není jen odstranění cel, ale také liberalizace služeb, 

přístup k veřejným zakázkám a investicím, vyšší úroveň ochrany práv k  duševnímu 

vlastnictví, odstranění technických bariér omezujících obchod. Nicméně občanská 

společnost a neziskové organizacemi jsou hlavními kritiky obchodní dohody, bojí se, 

že lidská práva nejsou ve smlouvě dostatečně zajištěna a smlouva povede k  degradaci 

již tak nedostatečných lidských práv v Peru a Kolumbii.  

Analýza LSE sumarizuje smlouvu tak, že tato splňuje požadavky na Dohody o volném 

obchodě. Vzhledem k tomu, že se Evropská unie snaží šířit principy demokracie ve 

světě a její vyjednávací pozice v rámci této smlouvy byla dobrá, podařilo se do 

smlouvy začlenit doložky zavazující signatáře k plnění pracovně-právních standardů, 

k ochraně lidských práv, stejně tak jako například k  ochraně životního prostředí. 

Smlouva obsahuje článek zavazující signatáře plnit cíle Evropské unie definované 

v článku 21 SEU. Lidská práva mají být dle dohody střežena na všech úrovních vládní 

správy. V rámci otázky lidských pak autoři říkají, že záleží čistě na politickém úsudku, 

                                                                 
42

 Evropský parlament. Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the One Part, 

and Colombia and Peru, of the Other Part. (Brusel: 20/3/2012), [cit. 21-2-2014]. Dostupné z: 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=691 , čl . 8. 
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zda realitu interpretovat jako schválení neadekvátní situace lidských práv nebo 

odměnu za změny, které dosud vlády vykonaly.  

Dále předložená analýza Evropskému parlamentu říká, že aby smlouva byla přínosem 

v oblasti lidských práv, pak musí parlament její implementaci po několik let 

monitorovat. Monitorování ochrany lidských práv má být zajištěno organizacemi 

občanské společnosti, či speciálně zřízenými subjekty. Nicméně samotná smlouva 

v danou chvíli nezřizuje monitorující orgány, ani nepověřuje konkrétní občanské 

organizace situaci monitorovat. V případě porušení některé z povinností vyplývající ze 

smlouvy mohou na základě společného zasedání smluvních stran vzniknout dočasná 

opatření reagující na vzniklou situaci. V případě že efekty smlouvy shledá jako 

neadekvátní, musí Evropský parlament trvat na doplnění zvláštního orgánu pro 

sledování lidských práv, a to v případě že Dohoda o politické spolupráci a dialogu 

nebude ještě ratifikována.43 
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 STEVENS, CH., a kol. Study:  European Union. ´´Trade Agreement´´ with Colombia and Peru . (Brusel: INTA, LSE, 

DV/896710, 20.3.2012), 56, [cit. 16-3-2014]. Dostupné z: 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents /inta/dv/896/896710/896710en.pdf. 
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Tabulka č. 1:  Argumentace třetích stran o obchodní smlouvě 

Zdroj: Evropská unie: „obchodní smlouva“ s  Kolumbií a Peru a reporty Programa Somos Defensores  

  

 Argumenty proti smlouvě Potvrzení Vyvrácení 

1. 

Podepsání smlouvy bude 
znamenat implicitní souhlas EU 
s porušováním lidských práv 

Ochrana obyvatel je zajištěna 
skrze článek 1. dohody 

Otázka není, zda je 
dostatečně zajištěno ve 
smlouvě, ale zda je EU 
připravena mechanismy 
používat 

2. 
Sliby prezidenta Santose z roku 
2010 se nestaly realitou 

Zákon o restituci pozemků a 
ochrana ohroženého 
obyvatelstva proběhly 

Zákon o restituci pozemků 
není schopen vyřešit 
humanitární krizi v zemi. 
Ochranu nedostanou všichni 
potřební. 

3. 

Systém nové obchodní smlouvy 
pokrývá menší záběr požadavků 
na úroveň lidských práv a 
pracovních podmínek, než 
dosavadní GSP+ 

V rámci článku č. 1 lze chápat, 
že klauzule o lidských právech 
zahrnuje i pracovní standardy 

 

4. 

Investice do důlního průmyslu 
se negativně promítnou na 
životní úroveň domorodého 
obyvatelstva 

Ochrana obyvatel je zajištěna 
skrze článek 1. dohody 

Znečištění vody, konfiskace 
půdy je špatně prokazatelná a 
odehrává se v obou zemích 
nepřetržitě. 

5. 
Není jasně nastavený systém 
řešení případných sporů 

Existuje monitorovací a 
výkonný orgán podvýbor pro 
Obchod a udržitelný 
rozvoj//Klauzule o lidských 
právech zmocňuje strany v 
případě porušení dohody 
zavést přiměřená řešení 

Je otázkou, jak je EU 
připravena mechanismy 
používat 
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2.2. Stav lidských práv v Kolumbii a Peru v době podpisu dohody 

 

„Smlouva o volném obchodě byla podepsána i přesto, že v  zemi byla vážně 

porušována práva odborových svazů.“ 

Manifest organizací a sociálních sítí Střední Ameriky, Andských a Evropských zemích
44

 

 

Stav lidských práv v Kolumbii a Peru byl ústředním tématem debat probíhajících 

na půdě parlamentu v roce 2012 a na půdě nevládních a neziskových organizací. 

Odpůrci obchodní dohody od roku 2010 kritizují stav demokracie v obou zemích 

a obchodní smlouvu nechtějí podpořit kvůli neutěšené lidsko-právní situaci. Na druhé 

straně se mezi poslanci obhajujícími obchodní dohodu objevují argumenty, že situace 

lidských práv v Kolumbii a Peru se za posledních několik let výrazně proměnila a je 

potřeba státy za jejich pokroky odměnit. Podívejme se tedy, jak vypadala situace 

lidských práv v Kolumbii a Peru do roku 2012, tedy do roku, kdy byla obchodní 

dohoda schválena.  

Změřit úroveň lidských práv v zemi je obtížné, jelikož se jedná o abstraktní veličiny, 

těžce převoditelné na kvantitativní měřitelné hodnoty. Neexistuje zavedené 

univerzální pravidlo měření lidských práv. Nicméně neziskové organizace se snaží 

lidská práva, potažmo demokracii převést na různé proměnné a tak je moci měřit 

a hodnotit. Hodnocení jsou tak orientační. 

Existuje řada hodnocení a žebříčků lidských práv a demokracie. Přestože většina 

žebříčků a hodnocení se shodují na teoretické podstatě, jejich výzkumy se soustředí 

na různé veličiny.45 Některé se drží základních definic, jiné koncepty zkoumají další 

                                                                 
44 Manifesto of central America, Andean and Europeran Organizations, Netwroks, and Social Movements . Say 

no to the ratification of the Agreementsnegotiated by the European Union with Cenrtal America, Colombia and 
Peru. (Únor, 2011), [cit. 16-3-2014]. Dostupné z: http://www.fta-eu-latinamerica.org/wp-

content/uploads/2011/07/Manifeste-ANG.pdf, bod. 6. 
45

 KRIESI, H. - BOCHSLER, D. Varieties of democracy. NCCR Democracy [online]. (Březen 2012), [cit. 29-12-2013]. 
Dostupné z <http://www.democracybarometer.org/Papers/Bochsler_Kriesi_2012.pdf>, str. 103. 
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projevy demokratického státu a lidských práv jako je ekonomický vývoj či úroveň 

životního prostředí.  

Současná vědecká debata primárně dělí koncepty zkoumání demokracie, potažmo 

stavu lidských práv na minimalistické a široké koncepty.46 Minimalistické koncepty se 

drží chápání demokracie odpovídající konceptu polyarchie Roberta Dahla, který 

charakterizuje demokracii jako vládnutí tří a více osob. Dahl rozvíjí teorii vlády většiny 

několika podmínkami, které jsou chápány jako definice demokracie, většina 

dospělých jedinců má právo volit, skoro všichni dospělí jedinci mohou být voleni, 

političtí vůdci mají právo soupeřit o hlasy voličů, volby jsou svobodné a spravedlivé, 

všichni dospělí občané mohou svobodně tvořit a participovat v  politických stranách 

a jiných organizacích, platí svoboda slova, občané mají přístup k  různým 

zdrojům informací, politika se řídí volbami a jinými projevy preferencí.47 

Nejznámějším hodnocením vystavěným na minimalistické koncepci je hodnocení 

Freedom House: Freedom in the World Reports (Dům Svobody: Reporty o Světové 

svobodě48). Dále do této skupiny patří například hodnocení Liverpoolské univerzity, 

Democracy Audit (Audit demokracie)49 nebo klasifikace politických systémů dle Polity 

IV Project (Politické zřízení projekt IV).50 

Na druhé straně ostatní teorie, tzv. teorie obsáhlé, zahrnují další aspekty . Obsáhlé 

teorie přistupují k demokracii jako k multidimenzionálnímu konceptu, kdy je 

demokracie hodnocena na základě politických i nepolitických svobod. Mezi 

nepolitické svobody je zahrnut ekonomický blahobyt, vzdělání, zdravotnictví, životní 

prostředí a rovnost pohlaví. Hlavním představitel obsáhlých teorií je hodnocení The 

                                                                 
46

 COPPEDGE, M. Political Concepts: Defining and Measuring Democracy. The Committee on Concepts and 
Methods.  (Březen 2005), [cit. 05-1-2014]. Dostupné z: http://www.scribd.com/doc/48061331/1-Defining-and-

Measuring-Democracy-Michael-Coppedge. 
47

 DAHL, R. a kol. The Democracy Sourcebook. (Cambridge Mass.:MIT Press 2003), str. 48, ISBN 0-262-04217-7. 
48

 Freedom House [online]. Washington DC. [cit. 31-12-2013]. Dostupné z  http://freedomhouse.org/ 
49

 Democratic Audit UK [online]. Liverpool. [cit. 31-12-2013]. Dostupné z  http://www.democraticaudit.com/. 
50

 Polity IV Project [online]. Maryland: Political regimes Characteristics and Trans itions, 1800-2012. [cit. 31-12-
2013]. Dostupné z:  http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.html. 

http://www.democraticaudit.com/
http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm


34 
 

Economist Intelligence Unit´s index of democracy.51 Toto hodnocení zohledňuje 

celkem 60 faktorů z 5-ti sfér (volební proces, občanská práva, vládní schopnosti, 

politická kultura, politická participace). Od minimalistických teorií se liší tím, že kromě 

politických a občanských práv zohledňuje také společenskou a politickou kulturu 

v jednotlivých zemích. Dalšími žebříčky založenými na obsáhlých teoriích je hodnocení 

Global Democracy Index52 nebo Sustainable Governance Indicators 2011 (Indikátory 

udržitelného vládnutí).53 

K posouzení demokratičnosti zkoumaných států použijeme jedno hodnocení 

minimalistické teorie a druhé obsáhlé teorie. Prvním je hodnocení vydávané 

každoročně od roku 1972 pro celkem 195 zemí světa. Jedná se o žebříček Freedom 

House vypracovaný americkou neziskovou organizací. Základní principy  polyarchie 

Freedom House dělí do dvou skupin, politická a občanská práva. Pod pojmem 

politická práva je chápán politický proces, pluralita, participace a principy fungování 

vlády. Pod občanská práva spadá svoboda projevu, svoboda shromažďování 

a participace v politických a jiných sdruženích, právní stát, osobní svoboda a lidská 

práva. Tento žebříček řadí státy do tří hlavních kategorií, státy svobodné, státy 

částečně svobodné a státy nesvobodné. Zároveň jsou státy hodnoceny stupnicí od 1 

do 7, kdy 1 až 2.5 je hodnocení odpovídající svobodným státům, stupnice 3 až 5 

odpovídá částečně svobodným státům a konečně státy nesvobodné jsou hodnoceny 

stupnicí 5,5 až 7. 

V rámci obsáhlých teorií použijeme hodnocení The Economist Intelligence Unit´s 

index of democracy. Toto hodnocení řadí státy do čtyř kategorií. Plné demokracie, 

nedokonalé demokracie, hybridní režimy a autoritářské státy. Hodnocení je na 

základě žebříku 0-10, přičemž 10 je nejvyšší možné skóre. Plné demokracie se 
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 The Economist [online].. Democracy Index 2012, democracy at the standstil l. [cit. 01-01-2014]. Dostupné z: 
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Global Democracy Ranking [online]. Vídeň: Democracy Ranking, 2012 [cit. 31-12-2013]. Dostupné z 
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v celkovém skóre pohybují mezi 8-10 body, nedokonalé demokracie mezi 6-8 body, 

hybridní režimy mezi 4-6 body a autoritářské státy pak mají celkové hodnocení pod 

4 body.54 

2.2.1. Stav lidských práv v Kolumbii 
 

Kolumbie od roku 2009 získává od Freedom House hodnocení 3 v oblasti politických 

práv a 4 v oblasti občanských svobod. Překvapivě rok 2009, kdy došlo ke změně 

hodnocení, neznamenal zlepšení v oblasti lidských práv, ale naopak jejich zhoršení 

(tabulka č. 2). V roce 2008 byla Kolumbie v obou kategoriích hodnocena číslem 3. 

K tomuto zhoršení došlo kvůli rostoucí míře interně vysídlených osob, mimosoudních 

procesů a rostoucímu násilí vůči demonstrantům a organizátorům demonstrací. 

V tomto směru se situace do roku 2012 nezměnila. Což je samozřejmě v  rozporu 

s tvrzením Evropské unie, která naopak vnímá Kolumbii jako velmi progresivně se 

vyvíjející demokracii v posledních letech. 

Druhým typem přístupu nahlížení na životní úroveň obyvatel je zhodnocení i dalších 

proměnných jakými jsou ekonomický blahobyt, vzdělání, zdravotnictví, životní 

prostředí a rovnost pohlaví. Dle hodnocení The Economist (graf č. 3) se situace 

posledních let v Kolumbii vyvíjí pozitivně, konkrétně pak Kolumbie od roku 2006 , kdy 

získala 6,4 bodů, získává každým rokem body další a v posledním hodnocení z roku 

2012 dosáhla 6,63 bodů. Pokud se podíváme na konkrétní parametry v  roce 2012, 

nejkritičtější je politická kultura a účast ve veřejném životě, obě tyto kategorie jsou 

hodnoceny známkami 3,75 a 3,89, tedy hodnocením odpovídajícím autoritářským 

státům. Naopak velmi pozitivně je hodnocen volební proces a pluralismus v  zemi. 
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Tabulka č. 2:  Hodnocení úrovně demokracie v Kolumbii dle Freedom House 

Rok Politická práva Občanská práva Hodnocení 

2014 3 4 Částečně svobodný 

2013 3 4 Částečně svobodný 
2012 3 4 Částečně svobodný 
2011 3 4 Částečně svobodný 
2010 3 4 Částečně svobodný 
2009 3 4 Částečně svobodný 
2008 3 3 Částečně svobodný 

2007 3 3 Částečně svobodný 
2006 3 3 Částečně svobodný 
2005 4 4 Částečně svobodný 
2004 4 4 Částečně svobodný 
2003 4 4 Částečně svobodný 
2002 4 4 Částečně svobodný 

2001 4 4 Částečně svobodný 
1999 4 4 Částečně svobodný 
1998 3 4 Částečně svobodný 
Zdroj: Freedom House [online]. Washington DC. [cit. 31-12-2013]. Dostupné z http://freedomhouse.org/ 

 

Hlavní argumentací odpůrců podpisu smlouvy byl počet zabitých odborářů či zastánců 

lidských práv. Tato problematika byla užívána oběma názorovými tábory poslanců.  

Jednotlivé referáty poslanců situaci ohrožení odborářů hodnotily jako vysoce se 

zlepšující či naopak jako velmi neuspokojivou. Zkoumat reálnou situaci kolumbijských 

odborářů je složité a lze najít obdobná protichůdná tvrzení. Většina mezinárodních 

organizací cituje především dva zdroje informací o ohrožení kolumbijských odborářů. 

První z nich je organizace Somos defendores,55 druhou pak USLEAP.56 Jejich údaje se 

však znatelně liší (graf č. 1). Zatímco dle USLEAP můžeme soudit, že každým rokem je 

situace výrazně lepší, Somos defendores naopak předkládá údaje, kdy počet 

zavražděných odborářů neustále roste, jeho údaje jsou pak blíže údajům 
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Mezinárodního výboru Červeného kříže, dle kterého v  roce 2012 bylo v Kolumbii 

49 zavražděných odborářů. Na druhé straně zdroj Human Rights Watch se přiklání 

k nižšímu číslu 26 mrtvých odborářů.57 Dají se tedy najít dvě skupiny zdrojů 

předkládajících různé informace.  

V každém případě je z obou zdrojů patrné, že počet zavražděných odborářů se oproti  

roku 2002 výrazně snížil. Od roku 2007 je však další vývoj k lepšímu nepatrný, nebo se 

situace zhoršuje, fenomén pak záleží na zdroji. 

 

Graf č. 1: Počet zavražděných kolumbijských odborářů od roku 2002 do roku 2012

Zdroj: Programa Somos Defensores [online]. Bogota 2014, [cit. 01-01-2014]. Dostupné z: 

http://www.somosdefensores.org/ a Proyecto de Solidaridad Laboral Las Americas, USLEAP [online]. 

Washington DC, 2014, [cit. 01-01-2014]. Dostupné z: http://www.usleap.org/ 

 

2.2.2. Stav lidských práv v Peru 

 

V debatách, které probíhaly na půdě Evropského parlamentu a v argumentaci 

neziskových organizací, se ve většině případů hovořilo jen o stavu lidských práv v 

Kolumbii. Lidská práva v Peru nebyla součástí diskurzu. Na tento fenomén 
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upozorňoval i poslance za stranu zelených Raül Romeva i Rueda nebo poslanec 

Helmut Scholz, během debat v červnu 2012, litovali, že na Peru není obrácena 

pozornost, jelikož lidská práva i v této zemi si jí žádají.58 

Dle analýzy Freedom House je Peru svobodným státem od roku 2002. V  tomto roce 

došlo k odchodu prezidenta Alberta Fujimoriho z funkce, který byl vystřídán na 

základě demokratických a férových voleb Alejandrem Toledou.59 Fujimoriho vláda 

byla proslulá zastrašováním, vězněním a fyzickým týráním nejen politických 

oponentů, ale i novinářů a potažmo členů rodiny samotného Fujimoriho. Fujimori je 

stále v Peru fenoménem, o kterém se vede nesčetně vášnivých debat, píšou knihy 

a natáčí se filmy. Na jednu stranu dokázal nastartovat peruánskou ekonomiky 

a vypořádat se s teroristickou, marxistickou skupinou Sendero Luminoso, která Peru 

sužovala od osmdesátých let minulého století a jejíž následovníci v  Peru operují 

dodnes. Nicméně na základě stanného práva a udělení pravomoci Obranným 

výborům zneškodnit kohokoli podezřelého bez uvedení důvody se podařilo teroristy 

zatlačit a vyvraždit jejich hlavní špičky. Nicméně došlo zároveň k  zabití okolo 70 000 

civilistů, což je dalším bodem, který se Fujimorimu vyčítá.60 

Hodnocení Peru se o rok později o jeden stupeň zhoršilo a to z  důvodů nedostatečné 

otevřenosti a transparentnosti peruánské vlády. Od té doby je Peru standardně 

hodnoceno jako svobodný stát s hodnocením 2 pro politická práva a 3 pro občanská 

práva. Toto hodnocení skutečně není znepokojující, vezmeme-li v potaz, že například 

Rumunsko a Bulharsko, členské státy Evropské unie jsou standardně hodnoceny 

bodem 2 pro lidská práva a 2 pro občanská práva.61  
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Tabulka č. 3: Hodnocení úrovně demokracie v Peru dle Freedom House 

Rok Politická práva Občanská práva Hodnocení 

2014 2 3 Svobodný 
2013 2 3 Svobodný 

2012 2 3 Svobodný 

2011 2 3 Svobodný 

2010 2 3 Svobodný 

2009 2 3 Svobodný 

2008 2 3 Svobodný 

2007 2 3 Svobodný 

2006 2 3 Svobodný 

2005 2 3 Svobodný 

2004 2 3 Svobodný 

2003 2 3 Svobodný 

2002 1 3 Svobodný 

2001 3 3 Částečně svobodný 

1999 5 4 Částečně svobodný 

Zdroj: Freedom House [online]. Washington DC. [cit. 31-12-2013]. Dostupné z http://freedomhouse.org/ 

 

Nicméně dle hodnocení The Economist je Peru v roce 2012 hodnoceno jako 61. stát 

na světě zohledňujeme-li jeho demokratickou vyspělost. V celkovém hodnocení tedy 

dopadlo hůře než Kolumbie, která je na 57. příčce. I v  předešlých letech byla 

Kolumbie v rámci hodnocení vždy o trochu lépe hodnocená. 

Na druhou stranu při pohledu na jednotlivé parametry je jasně patrné, že žádný 

z jednotlivých faktorů hodnocení nedopadl kritickým hodnocením horším než 4, tudíž 

lze situaci v Peru chápat jako situaci, která se musí zlepšit, nicméně v  žádném 

parametru se nejedná o alarmující hodnoty.  

Proto i na základě tohoto hodnocení a na základě hodnocení House of Freedom se lze 

domnívat, že nebylo nutné věnovat Peru takovou pozornost jako Kolumbii. I tak je to 

ale demokracie, kterou je nutné monitorovat a tlačit na její představitele, aby situaci 

lidských práv v Peru nadále zlepšovali. 
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Graf č. 2: Hodnocení The Economist Peru a Kolumbie, 2006 - 2012 

Zdroj: The Economist [online].. Democracy Index 2012, democracy at the standstill. [cit. 01-01-

2014]. Dostupné z: http://www.economist.com/node/8908438 

 

Graf č. 3: Hodnocení The Economist Peru a Kolumbie, 2012 jednotlivé faktory  

 
Zdroj: The Economist [online].. Democracy Index 2012, democracy at the standstill. [cit. 01-01-

2014]. Dostupné z: http://www.economist.com/node/8908438 
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2.2.3. S jakými demokracie má EU dohody o volném obchodě doposud? 
 

Evropská unie do roku 2012 uzavřela několik dohod o volném obchodu, které 

vstoupily v platnost, konkrétně se jedná o Dohodu o volném obchodě s  Chile, Jižní 

Koreou, Mexikem, Jižní Afrikou a multilaterální dohodou se Střední Amerikou. 

Dohoda je dále vyjednávána, ale zatím neschválena se Spojenými státy americkými, 

Čínou, Kanadou, Japonskem, sdružením států ASEAN, Indií, státy Mercosuru, 

Ukrajinou, Singapurem.62 Podíváme-li se na tyto státy, se kterými byly uzavřeny 

obchodní dohody skrze hodnocení Freedom House a The Economist zjistíme, že 

všechny státy, které měly obchodní dohodu podepsanou do prosince 2012, dosahují 

lepších výsledků v oblasti demokracie, než státy Peru a Kolumbie a to v  obou 

hodnoceních. Horších, případně stejných výsledků dosahují státy, jejichž obchodní 

dohodu schválil Evropský parlament stejného dne jako dohodu s  Peru a Kolumbií. 

V prosinci 2012 tak dochází k jasně patrnému posunu snížení akceptovatelné míry 

demokracie států, se kterými Evropská unie uzavírá obchodní dohody. Kromě Mexika 

byly na základě Freedom House všechny dosavadní beneficienti obchodních dohod 

svobodnými státy, na základě hodnocení The Economist pak Mexiko dosahuje vyšších 

hodnot, než Peru a Kolumbie (graf č. 4 a 5). 

 

Dle dvou hodnocení demokracie, je patrné, že úroveň demokracie v  Kolumbii od roku 

1998 relativně stagnuje. Byly zaznamenány pokroky v  počtu zavražděných odborářů 

mezi léty 2002 a 2005, od té doby je však počet zavražděných odborářů relativně 

konstantní. Situace v Peru se naopak vyvíjela pozitivně, k radikálnímu zlepšení 

dochází po odchodu prezidenta Fujimoriho. Je odůvodnitelné, proč Peru nebylo 

středem vášnivých debat na půdě Evropského parlamentu při schvalování těchto 

dvou smluv. Rok 2012 a schválení obchodní dohody s Peru a Kolumbií znamenají 

                                                                 
62 Evropská komise. The EU´s bilateral trade and investment agreements – where we are? (Brusel, 3/12/2013, 

MEMO/13/1080).  
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milník v mechanismu obchodních dohod Evropské unie, ta touto dohodou snižuje 

demokratickou úroveň států, se kterými je ochotna navázat bližší ekonomické vztahy.  

Graf č. 4: Porovnání demokratické úrovně států mající Dohodu o volném obchodě 
s EU, 2012, Freedom House 

 
Zdroj: Freedom House [online]. Washington DC. [cit. 31-12-2013]. Dostupné z: 
http://freedomhouse.org/ 
 
 

Graf č. 5: Porovnání demokratické úrovně států mající Dohodu o volném obchodě 
s EU, 2012, The Economist 

 
Zdroj: The Economist [online].. Democracy Index 2012, democracy at the standstill. [cit. 01-01-2014]. 
Dostupné z: http://www.economist.com/node/8908438. 
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2.3. Role Evropského parlamentu ve schvalovacím procesu obchodní 

dohody  

 

2.3.1. Aktéři schvalovacího procesu v Evropském parlamentu 
 

Schvalovací proces v Evropském parlamentu začíná přidělením zpravodajů z výborů, 

kterých se legislativní proces týká. Zvolen je hlavní zpravodaj týmu, který je za 

legislativní proces daného návrhu zodpovědný. Dále jsou zvoleni stínoví 

zpravodajové, kteří spolupracují s hlavním zpravodajem. Stanoviska jednotlivých 

angažovaných výborů jsou předkládána plénu Evropského parlamentu. Výbory 

o předložených stanoviscích hlasují prostou většinou. Vliv na hlasování uvnitř 

jednotlivých výborů má i příslušnost poslanců v politických frakcí Evropského 

parlamentu.63  

Dohoda o volném obchodě mezi Evropskou unií, Peru a Kolumbií získala tři 

zpravodaje, jejichž úkolem bylo zkoumat dopady smlouvy a podat svým výborům 

závěrečné zprávy shrnující jejich stanoviska k dohodě. O dohodu se tak detailně stará 

výbor pro zahraniční věci, výbor pro mezinárodní obchod a výbor pro rozvoj. Lze 

předpokládat, že výbor pro zahraniční věci, pod který spadá podvýbor pro lidská 

práva, se bude více zabývat adekvátností smlouvy v  oblasti lidských práv, zatímco 

výbor pro mezinárodní obchod bude zohledňovat především ekonomické výhody 

plynoucí z této obchodní dohody. 

Hlavním zpravodajem pro obchodní dohodu mezi EU a Kolumbií a Peru byl zvolen 

zpravodaj z výboru pro mezinárodní obchod, David Mário, v prosinci 2011. O čtyři 

měsíce později byli zvoleni dva stínoví zpravodajové z výboru pro zahraniční věci 

a výboru pro rozvoj, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra a Pino Arlacchi.  

                                                                 
63

 KRUTÍLEK, O.  Fáze legislativního procesu v EU. Europskop.cz. [cit. 14-02-2014]. Dostupné z: 
https://www.euroskop.cz/8898/sekce/faze-legislativniho-procesu-v-eu/. 
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Výbor pro mezinárodní obchod 

 
Výbor pro mezinárodní obchod (Committee on International Trade, INTA) se zabývá 

úkoly společné obchodní politiky EU a zahraničních hospodářských vztahů Evropské 

unie obecně. Konkrétně pak do jeho povinností spadají úkoly, jako je harmonizace 

technických podmínek zahraničního obchodu, vztahy s  mezinárodními organizacemi 

zabývající se hospodářským růstem, vztahy se Světovou obchodní organizací. Je to 

právě výbor pro mezinárodní obchod, který jedná s příslušnými delegacemi třetích 

zemí v otázkách obchodní a hospodářské politiky,64 a v jehož gesci jsou obchodní 

parametry studované obchodní dohody. 

V červenci 2012 předkládá výbor pro mezinárodní obchod první návrh zprávy 

o obchodní dohodě.65  Zpravodaj Mário David v návrhu doporučuje uzavření obchodní 

smlouvy s Peru a Kolumbií. Odvolává se na ekonomickou podstatu smlouvy a její 

výhody pro všechny participující strany. David dodává, že i v  oblasti demokracie 

a lidských práv je smlouva dostačující. Zmiňuje zde článek jedna, který říká, že respekt 

pro demokratické principy a lidská práva je klíčový pro obě strany smlouvy.  Dále 

dodává, že smlouva zmiňuje udržitelný rozvoj včetně dodržování pracovně-právních 

standardů dle Mezinárodní organizace (ILO). Nicméně v závěru svého návrhu shrnuje, 

že je nezbytné, aby všechny strany dohody poskytovaly dostatečnou technickou 

a finanční podporu s cílem zajistit standardy definované ve smlouvě. K  tomuto je 

nezbytné zařídit monitorovací a hodnotící orgán. V listopadu 2012 se o návrhu hlasuje 

ve výboru, kde je návrh schválen.66 Na konci listopadu pak ýbor předkládá zprávu 

plénu Evropského parlamentu.  

                                                                 
64

 Evropský parlament: Rules of Procedure of the European Parliament: Annex VII Powers and responsibilities of 
standing committees, (Brusel: 6/5/2009), [cit. 16-3-2014]. Dostupné z: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getLastRules.do?language=EN&reference=ANN-07. 
65

 Evropský parlament, Návrh k doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Obchodní dohody mezi 
Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé (Brusel: A7-
0388/2012, Výbor pro mezinárodní obchod, 31.05.2012). 
66

 Evropský parlament, Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Obchodní dohody mezi Evropskou unií 

a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé (Brusel: A7-0388/2012, Výbor pro 
mezinárodní obchod, 27.11.2012). 
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Výbor pro zahraniční věci 

 
V Evropském parlamentu je v otázce lidských práv klíčovým hráčem výbor pro 

zahraniční věci (Committee on Foreign Affairs, AFET). Výbor střeží vyjednávané 

smlouvy. V případě, že smlouvy nedostatečně reflektují lidská práva a demokracii, pak 

požaduje modifikaci smluv. Výbor pro zahraniční věci se zabývá zahraniční 

a bezpečnostní politikou, evropskou bezpečnostní a obrannou politikou. Jeho úkolem 

je koordinace vztahů s ostatními institucemi EU, stejně jak tak jako s dalšími 

mezinárodními organizacemi. Mezi jeho další povinnosti spadá posilování vztahů se 

třetími zeměmi, jednání o přistoupení k Unii. V neposlední řadě se výbor zabývá 

lidskými právy ve třetích zemích. V oblasti lidských práv je mu nápomocen podvýbor 

pro lidská práva.67 

Podvýbor pro lidská práva (Subcommittee on Human Rights, DROI) vznikl v roce 2004, 

je součástí výboru Parlamentu pro zahraniční věci. Náplní jeho činnosti jsou slyšení 

a debaty, jejichž cílem je šířit povědomí o hlavních případech porušování lidských 

práv ve světě a přispívat do mezinárodní diskuze na toto téma. Společně s  výborem 

pro zahraniční věci brání lidská práva mimo území Evropské unie.68 

Podvýbor pro lidská práva EP byl jedním z hráčů schvalování studované obchodní 

smlouvy a zároveň stáje je hlavním hráčem monitorujícím situaci v  partnerských 

zemích po uzavření smlouvy. V listopadu 2013 podvýbor pro lidská práva například 

uspořádal slyšení v Evropském parlamentu na téma obchodní dohody a lidských práv.  

Odpovědným zpravodajem za AFET byl zvolen José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, 

ten předkládá 20. září 2012 výboru pro mezinárodní obchod názor výboru pro 
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 Evropský parlament: Rules of Procedure of the European Parliament: Annex VII Powers and responsibilities of 
standing committees, (Brusel: 6/5/2009), [cit. 16-3-2014]. Dostupné z: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getLastRules.do?language=EN&reference=ANN-07. 
68

 Ibid. 
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zahraniční vztahy.69 AFET respektive jeho zpravodaj oceňují, že smlouva zahrnuje 

doložku o demokratických principech v prvním  článku smlouvy. Dále poznamenává, 

že smlouva obsahuje řadu důležitých momentů, které podporují rozvoj a konsolidaci 

demokracie, lidských práv, udržitelného ekonomického, sociálního růstu  a tyto je 

nutné technicky a finančně podporovat jak ze strany vlád třetích států, tak ze strany 

Evropské unie. Zpravodaj se domnívá, že článek jedna smlouvy hovořící o dodržování 

principů a cílů Evropské unie, jasně umožňuje pozastavit nebo zrušit smlouvu ve 

chvíli, kdyby docházelo k jejich porušení. Dále připomíná, že smlouva musí být 

zařazena do širšího kontextu, jelikož vztahy mezi Kolumbií, Peru a Evropskou unií 

probíhají i v rámci jiných mechanismů, například politického dialogu o lidských 

právech. Dalším podstatným bodem je dle zpravodaje pasáž, kdy se země zavazují 

aplikovat a dále podporovat standardy ILO, které ratifikovaly. Zpravodaj chápe 

smlouvu jako upevnění partnerství, které se bude nadále rozvíjet a podporovat další 

rozvoj zemí a proto se přiklání k podpisu smlouvy. Stojí o to, aby participace občanské 

společnosti byla značná nejen v otázkách ekonomických důsledků smlouvy, ale také 

v implementaci a následném monitoringu podpory lidských  práv. Tento návrh 

podpořilo 54 ze 64 zástupců výboru. 

 

Výbor pro rozvoj 

 
Posledním výborem, který se k obchodní dohodě vyjadřuje, je výbor pro rozvoj. Výbor 

pro rozvoj je zodpovědný za podporu a sledování politik rozvoje a spolupráce 

Evropské unie. Konkrétně se jedná o politiky pomoci rozvojovým zemím, dohod 

o spolupráci se třetími zeměmi, podpory demokratických hodnot, lidských práv a 

řádné správy věcí veřejných, politického dialogu.70 Zpravodajem za výbor pro rozvoj 
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 Evropský parlament, Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Obchodní dohody mezi Evropskou unií 
a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé (Brusel: A7-0388/2012, Výbor pro 
mezinárodní obchod, 27.11.2012), [cit. 3-5-2014].  
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 Evropský parlament: Rules of Procedure of the European Parliament: Annex VII Powers and responsibilities of 

standing committees, (Brusel: 6/5/2009), [cit. 16-3-2014]. Dostupné z: 
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byl zvolen Pino Arlacchi. Zpravodaj uznává, že Komise zahrnula do smlouvy 

prostředky k ochraně lidských práv a právního státu, stejně tak jako závazky 

implementovat mezinárodní konvence o pracovních právech.  

V červnu 2012 předkládá Pino Arlacchi Stanovisko výboru pro rozvoj.71 Ve svém 

stanovisku vnímá dohodu jako příležitost k realizaci nutných reforem v obou 

partnerských zemích. Uvědomuje si obavy občanské společnosti, ale dodává, že tyto 

jsou ve finální podobě smlouvy zohledněny. Zároveň se i přesto obává, že bez 

vhodných doplňujících opatření je naplnění požadavků dohody nemožné. Proto 

apeluje na Evropský parlament, aby požadoval po Kolumbii a Peru vytvoření plánu 

zlepšení úrovně lidských práv v zemích, a aby plnění dohody pozorně monitoroval. Na 

stanovisku se v červnu shodlo 16 z celkových 28 členů výboru pro rozvoj, 7 členů bylo 

proti a 5 se zdrželo hlasování. Při konečném hlasování v listopadu 2012 se pak na 

tomto shodlo již dvacet členů výboru a jen čtyři byli proti. 

 

2.3.2. Výsledky schvalovacího procesu obchodní dohody v  Evropském 

parlamentu 
 

Angažované výbory s obsahem dohody v zásadě souhlasí. Všechny výbory se zabývaly 

nejen obchodními benefity pramenící z obchodní dohody, ale také situací lidských 

práv a úrovní demokracie v obou zemích. Výbory mají dva požadavky, respektive 

přání. Výbory žádají, aby byla lidsko-právní situace v zemích detailně monitorována, 

a deklarují, že samy budou vše aktivně monitorovat. Druhým požadavkem je 

doplňující opatření, transparentní a závazný plán ochrany lidských práv, tzv. road 

map, která zaručí průběžné zlepšování situace lidských práv v partnerských zemích.  
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 Evropský parlament, Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Obchodní dohody mezi Evropskou unií 

a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé (Brusel: A7-0388/2012, Výbor pro 
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Akční plány Kolumbie a Peru 
 

Evropský parlament na základě červnového usnesení požaduje po Kolumbii a Peru 

vypracovat tzv. road map, neboli detailní plánování, jak zlepšit lidský práva.72 

Vypracování road map požaduje ještě před podpisem obchodní smlouvy. 

Kolumbie a Peru vypracovaly na podzim 2012 detailní list doposud provedených 

a plánovaných reforem. V oficiálním dopise adresovaném prezidentu Evropského 

parlamentu Martinu Schulzovi dne 26. října 2012 zasílá kolumbijský ambasador 

požadovaný plán reforem a ve stejném měsíci vzniká i peruánský plán „Udržitelný 

rozvoj v Peru: Přehled institucí, mechanismů, politika a cílů,“ který zaslala Cristina 

Ronquillo prezidentu Evropského parlamentu.73 Evropský parlament s přihlédnutím 

k road maps neboli akčním plánům dává souhlas k podepsání smlouvy. 

V přiloženém dopisu se kolumbijský ambasador zavazuje k  mnoha aktivitám, mezi ně 

patří, kontakt s vytvořeným podvýborem pro obchod a udržitelný rozvoj, včetně 

zprostředkování kontaktu mezi podvýborem a občanské společností. Kromě toho 

Kolumbie z vlastní iniciativy plánuje, že založí technickou skupinu zabývající se 

obchodní smlouvou a lidskými právy, která bude monitorovat efekty obchodní 

smlouvy a tato bude spolupracovat s občanskou společností. Jedná se tedy 

o mechanismus podobný podvýboru pro obchod a udržitelný rozvoj, ale spadající pod 

Kolumbijský Národní systém lidských práv a mezinárodního práva. 

Dále Kolumbie založí nový mechanismus ve svém národním systému kriminalistiky, 

kdy vznikne výbor o prioritizaci situací a případů, jehož cílem je upřednostňovat 

případy vážného porušení lidských práv a tyto řešit ve speciálním režimu.  
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 Evropský parlament, European Parliament explanation of votes, 13 June 2012, on the EU trade agreement 
with Colombia and Peru (Štrasburg: 13/6/2012,  PV 13/06/2012 - 9.5).  
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Posledním bodem je pak snaha o posílení politického dialogu s  Evropskou unií. 

V následujícím roce po podepsání smlouvy se pak mají společné dialogy vést 

o efektech smlouvy na lidská práva v Kolumbii. 

Peru na 55 stránách svého akčního plánu ujišťuje evropské poslance, že se snaží 

přinášet trvalá a detailní řešení problémů a potřeb peruánské společnosti, především 

pak překonat nerovnost mezi obyvateli, chudobu a vyčlenění ze společnosti. V  otázce 

lidských práv představuje Parlamentu zavedené mechanismy, jakými jsou Národní 

strategie pro prevenci a vyhlazení dětské práce, Národní plán pro životní prostředí, 

Právo první konzultace s domorodým obyvatelstvem. Tato konzultace se odvíjí od 

konvence 169 ILO, která zavazuje vládu komunikovat jakékoli opatření, které by 

mohlo ovlivnit kolektivní práva domorodých obyvatel nejprve s  touto skupinou. 

Opatření má být důkladně vysvětleno. Peru toto opatření začlenilo do svého zákoníku 

v roce 2011 jako zákon 29785.  

Po obdržení akčních plánů vznikly na půdě Evropského parlamentu dva názorové 

proudy. Kriticky se k akčním plánům staví poslanci, kteří se bojí faktu, že jsou 

požadavky na dodržování lidských práv nezávazné74 a neměřitelné. Poslanci pak často 

akční plány přirovnávají k již existující americké road map s Kolumbií, vytvořené před 

podepsáním smlouvy o volném obchodu s USA. Americký plán na zlepšení lidských 

práv byl postaven na ukazatelích, o kolik více stát investuje do vyšetřovacích 

a soudních procesů například s vrahy kolumbijských odborářů, nicméně již po 

Kolumbii explicitně nežádá vyšší, konkrétní čísla vyřešených případů. Proto se 

očekávalo, že Evropská road map bude vystavena na základě výsledků a konkrétních 

časových harmonogramů, což se nestalo.75 V evropském parlamentu je tak skupina 

poslanců, kteří s předloženými road map nesouhlasí, domnívají se, že neodpovídají 
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požadavkům definovaným parlamentem v usnesení z června 2012. Dožadují se jejich 

změny či setrvání s podpisem obchodní dohody do doby, kdy se alespoň část slibů 

figurujících v road map stane skutečností. Druhý názorový proud chápe road maps 

jako splnění požadavků z června a tak souhlasí s podepsáním obchodní dohody. 

 

Monitorování situace a vlastní participace Evropského parlamentu 

 

Mezi usneseními výborů Evropského parlamentu figuroval požadavek na průběžné 

monitorování situace v zemích a to jak ze strany vládních orgánů, evropských 

institucí, tak neziskových organizací, zároveň se výbory i jednotliví poslanci zavazují 

k tomu, že budou situaci sami monitorovat.  

Obchodní dohoda vytvořila podvýbor o obchodě a udržitelném rozvoji, mechanismus, 

který má monitorovat vývoj smluvních závazků jednotlivých stran. První schůzka 

podvýboru se konala v Limě, 6. února 2014. Kolumbie během schůzky informovala 

o nové struktuře Ministerstva práce, o mechanismu sociálního dialogu, zavedení 

svobody shromažďování, o pokrocích v rámci podepsaných ILO konvencí.  

První schůzkou vůbec od podepsání obchodní dohody byla konference 

o příležitostech plynoucích z dohody, která se odehrála 13 a 14. června 2013 

v Bogotě. Přizvaní byli podnikatelé, neziskové organizace a státní kolumbijské útvary. 

Součástí programu bylo i několik vstupů referujících o sociální odpovědnosti firem 

podnikajících na území Kolumbie.76 Jeden z debatujících se soustředil na hlavní sektor 

kolumbijského průmyslu, banánový průmysl. Během svého referát dával za příklad 

region Urabá, kde je 95,85 % zaměstnanců v banánovém průmyslu současně aktivních 

odborech.77 Referující vyzýval podnikatele v ostatních odvětvích, aby podporovali 
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odborová hnutí. Tato konference dokazuje participaci veřejných organizací a důraz na 

evropské hodnoty v rámci implementace obchodní dohody . 

V říjnu 2013 se konala oficiální návštěva europoslanců Kolumbie, jejímž motivem byla 

nedávná ratifikace obchodní dohody. Během tří dnů se europoslanci setkali 

s představiteli kolumbijského státu, s kterými projednávali otázku víz kolumbijských 

občanů do Evropské unie a zákon o obětech a půdě (1448/11), dále s  představiteli 

Společenství amerických politik (Comunidad de Policías de América, AMERIPOL) 

a Kanceláře Spojených národů proti drogám a deliktu (la Oficina de las Naciones 

Unidasa contra la Droga y el Delito, UNODOC) jednali o obchodu s drogami, 

s představiteli důlního průmyslu o dopadech hornictví na životní prostředí 

a s představiteli privátního sektoru z města Medellín, města největšího 

ekonomického rozvoje v zemi, o ekonomických dopadech obchodní dohody. Není 

však zaznamenáno, že by se europoslanci setkali s  představiteli odborů nebo 

s odboráři.78  

Další iniciativou Evropského parlamentu bylo již sedmé Shromáždění euro-latinsko 

amerických parlamentů na konci března 2014 konaného v  Athénách pro 75 poslanců 

Evropského parlamentu a 75 poslanců z Latinsko-amerického parlamentu (Parlatino), 

Andského parlamentu (Parlandino), Parlamentu Střední Ameriky (Parlacen) 

a Parlamentu Mercosuru (Parlasur). Současně s  tímto shromážděním probíhaly 

schůzky Pracovní skupiny o migraci, Ženského fóra a Skupiny pro kontakt s  občanskou 

společností. Během zasedání došlo k vytvoření několika resolucí a to na téma, 

potravinové bezpečnosti, transparentnosti, korupce, participace občanů na veřejném 

dění, boje s chudobou, migrace, rozvoje a nerostných surovin.79 Výbor pro politické 

záležitosti, bezpečnost a lidská práva schválil zprávu „Transparentnost a korupce 

                                                                 
78

 Delegace Evropské unie v Kolumbii. Europarlamentarios visitan Colombia para profundizar los lazos políticos . 
(24/10/2013). [cit. 12-04-2014]. Dostupné z:  
//eeas.europa.eu/delegations/colombia/press_corner/all_news/news/2013/20131024_2_es.htm 
79

 EUROLAT [online]. Nota de prensa 27-29 March 2014. [cit. 12-04-2014]. Dostupné z:  
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/assembly/plenary_sessions/athens2014/press_en.pdf 



52 
 

v Evropské unie a Latinské Americe.“80 V rámci Shromáždění také došlo k setkání 

poslanců EP za strany GUE/NGL a levicových poslanců Andských zemí.81 Společně pak 

vytvořili dopis levicových poslanců odsuzující kroky prezidenta Juana Manuela 

Santose proti starostovi Bogoty Gustavu Petrovi. Tento byl sesazen a na 15 let mu 

byla zakázána jeho politická činnost. Poslanci toto považují za útok na hodnoty 

demokracii v zemi. Volají po mezinárodní solidaritě a obraně demokracie, lidských 

práv a míru v Kolumbii. Dopis byl podepsán na konci března 2014 24 poslanci 

levicových stran andinských parlamentů a evropského parlamentu. Mezi signatář i byl 

i Helmut Schulz, Raul Romeva a Wily Meyer, poslanci, o kterých bude řeč v dalších 

kapitolách.82 

Další iniciativou evropských poslanců je otázka na Evropskou komisi. Na jaře 2014 se 

dvě poslankyně Evropského parlamentu, Franziska Keller a Barbara Lochbihler, ptají 

Evropské komise, jak bude implementovat monitorovací mechanismus přestupků 

proti lidským právům.83 Tento akt je důkazem, že i jednotlivý poslanci se o situaci 

a vývoj v zemích stále zajímají. 

Evropský parlament dále vytvořil z vlastní iniciativy Monitorovací skupinu TLC/Road 

map. Tato skupina je složena jen z poslanců výboru pro mezinárodní obchod. Jedná se 

o netransparentní skupinu, jejíž agenda a debaty jsou uzavřeny před veřejností. 

Zároveň zatím nebyla sepsána pravidla, na základě kterých má skupina jednat. Jejich 
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druhá schůzka proběhla 22. ledna 2014.84 Přítomný byl delegát z DG Trade, který měl 

poslancům vysvětlit, jakým způsobem bude Komise monitorovat aplikaci obchodní 

dohody. Ambasadoři Peru a Kolumbie se zúčastnili druhé části schůzky.  

Výbory, které stojí za schválením obchodní dohody, si kladou  několik podmínek. 

Jedním z požadavků je předložení konkrétního plánování zlepšování lidských práv 

v Peru a Kolumbii. Druhým požadavkem je monitorování vývoje situace v obou 

zemích evropskými orgány a občanskou společností. Samotní poslanci, jak 

individuálně, tak v rámci výborů se zavazují, že budou situaci sami monitorovat. 

Na podzim 2012 jsou předloženy požadované akční plány Kolumbie a Peru. Reakce na 

jejich předložení jsou dvojího charakteru. Část poslanců se domnívá, že tímto státy 

splnily požadavky, které jim Evropský parlament dal. Části poslanců se nelíbí fakt, že 

jsou deklarace v akčních plánech nezávazné a jejich efekty nejsou dobře měřitelné. 

Obchodní dohoda zakládá jediný monitorovací orgán, podvýbor o obchodě 

a udržitelném rozvoji, který se spuštěním smlouvy, funguje, respektive vykazuje 

činnost. Dále v zemích probíhají konference týkající se obchodní dohody, kterých se 

účastní i občanská společnost. Deklarace Evropského parlamentu o tom, že bude 

vývoj smlouvy a jejích dopadů nadále monitorovat se také proměnily ve skutečnost. 

Evropský parlament vytvořil vlastní skupinu složenou z poslanců výboru pro 

mezinárodní obchod, projednává agendu obou zemí v  rámci vlastního shromáždění. 

O problematiku se aktivně zajímají politické skupiny, které otevřeně odsuzují politické 

kroky kolumbijského prezidenta, i jednotlivci.  
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3. Analýza diskurzu schvalování obchodní dohody na půdě Evropského 

parlamentu  
 

3.1. Odpověď Komise Evropskému Parlamentu a následná rozprava 

22. května 2012 

 

3.1.1. Odpověď komisaře pro obchod o obchodní dohodě  
 

V květnu 20121 se problematika schválení podpisu obchodní dohody přesouvá na 

půdu Evropského parlamentu. K správnému rozhodnutí si poslanci nechávají 

zpracovat detailní analýzu dohody pod záštitou univerzity LSE (viz. předchozí kapitola) 

a sepsali šest otázek, které považují za klíčové pro své rozhodnutí, a které předkládají 

Evropské komisi (obrázek č. 1). Na dotazy přijel odpovědět do Evropského 

parlamentu komisař pro obchod Karel de Gucht. Debatu zahájil komisař 

ubezpečením, že ochrana lidských práv je centrálním zájmem Komise.  

Komisař ubezpečil europoslance, že komise rozhodně podporuje lidská práva v Peru 

a Kolumbii. K tomuto cíli neslouží jen obchodní dohoda, ale i jiné prostředky. Jedním 

z nich je 2007-2013 Country Strategy Paper, druhým pak Evropská iniciativa pro 

demokracii a lidská práva. Komisař na obavy o lidských právech dále reaguje tím, že 

se Kolumbie zavázala plnit standardy Mezinárodní organizace práce (ILO). Podotýká, 

že životní podmínky odborářů se nezměrně zlepšily. Odmítá možnost jakékoli změny 

dohody před ratifikací a to z důvodu, že další jednání Komise s Kolumbií by zabralo 

šest měsíců, překlad nové verze dohody pak dalších šest měsíců, což je neúnosné 

vzhledem k tomu, že smlouva byla v době květnové debaty již dva roky projednávaná. 

Komisař upozorňuje na fakt, že odmítnutím smlouvy rozhodně nezlepšíme situaci 

lidských práv v obou zemích, ale naopak by se státy mohly cítit diskriminovány 

a nadále se přestat snažit situaci lidských práv v zemi zlepšovat.  
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Obrázek č. 1: Obsazenost pléna během květnového zasedání 

 

Zdroj: Evropský parlament. Plenary session from 21/5/2012 to 24/5/2012. [cit. 03-03-2014]. 

Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video?date=22-05-2012 

 

 

Komisař reagoval na dotazy o případné možnosti pozastavení či zrušení již fungující 

smlouvy tím, že chápe článek 1 studované dohody jako nejefektivnější prostředek, jak 

platnost smlouvy pozastavit ve chvíli, kdyby docházelo k porušování lidských práv 

a ostatních hodnot definovaných v dohodě. Dále upřesňuje, že do vývoje smlouvy 

bude zahrnuta občanská společnost, která bude tvořit poradní skupiny pravidelně 

informující vládu a orgány EU, o tom jak probíhá implementace smlouvy v praxi. 

Považuje tento mechanismus za více než účinný, a dokonce účinnější než je obecný 

mechanismus urovnávání sporů (general dispute settlement mechanism), platný 

v rámci stávající systému GSP+. Obecný mechanismus urovnávání sporů totiž 

nepodporuje snahy o permanentní změny zlepšení v politice a často poškozuje ty, 

které nemá. 
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3.1.2. Debata na půdě Evropského parlamentu 22. května 201285 

 

Debata o obchodní dohodě, která následně proběhla na půdě parlamentu 22. května, 

trpěla skromnou účastí (obrázek č. 1). Celkem se debaty zúčastnilo jen 19 

europoslanců. Na straně kritiků smlouvy byli přítomní signatáři dopisu z roku 2010, 

který bude zmíněn v následujících kapitolách. Tito tvořili zhruba polovinu odpůrců 

smlouvy. Mezi jejich hlavní argumenty patří především obava, zda smlouva opravdu 

přinese zlepšení lidských práv v zemi, respektive zlepšení životní úrovně obyvatelstva, 

což je podle nich klíčový ukazatel pro Evropský parlament. Obávají se, že klauzule 

zohledňující lidská práva jsou spíše formálního charakteru, ale nepřinesou reálné 

zlepšení. S tímto souvisí i další argument říkající, že smlouva je pro země předčasná. 

Poslanci považují za vhodné, aby státy nejprve změnily podmínky lidských práv v zemi 

a teprve poté byly odměněny obchodní smlouvou s  Evropskou unií. Z toho jasně 

vyplývá fakt, že tito poslanci nepovažují úroveň lidských práv v  daných zemí jako 

dostatečnou a shledávají, že tato se musí radikálně zlepšit před dalším sbližováním 

s dotyčnými státy. 

Dva ze signatářů dopisu z roku 2010 shledávají jako nezbytné, aby do smlouvy byl 

zařazen článek implementující mechanismus garantující přítomnost občanské 

společnosti na posuzování situace lidských práv v  zemi a na připomínkování reálného 

chodu mechanismů vyplývajících ze smlouvy. Zároveň poslankyně Catherine Bearder 

vyžaduje po Komisi, aby předložila akční plán kroků, které vlády třetích zemí 

podniknou před podepsáním samotné smlouvy. Poslankyně za skupinu ALDE 

a zároveň signatářka dopisu z roku 2010 se obává, že po implementaci smlouvy dojde 

také ke zhoršení životního prostředí, jelikož toto není ošetřeno ve smlouvě.   

Proti podepsání dohody pak je především politické uskupení Pokrokové spojenectví 

socialistů a demokratů (S&D) a Strana Zelení - Evropská svobodná aliance (graf č. 8). 
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V rámci výborů byl nejvíce proti podepsání dohody výbor pro zahraniční věci a poté 

výbor pro mezinárodní obchod (graf č. 6). 

Graf č. 6: Poslanci vyjadřující se proti obchodní dohodě, příslušnost vůči výborům  

 

Zdroj: Evropský parlament, European Parliament explanation of votes, 22 May 2012, on the EU trade 

agreement with Colombia and Peru (Štrasburg: 22/5/2012,  PV 22/05/2012 - 14 ).  
 
 

Graf č. 7: Argumentace europoslanců proti schválení obchodní smlouvy, 22/5/2012

 
Zdroj: Evropský parlament, European Parliament explanation of votes, 22 May 2012, on the EU trade 

agreement with Colombia and Peru (Štrasburg: 22/5/2012,  PV 22/05/2012 - 14 ).  
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Graf č. 8: Poslanci argumentující proti smlouvě, politické spektrum  

 

Zdroj: Evropský parlament, European Parliament explanation of votes, 22 May 2012, on the EU trade 

agreement with Colombia and Peru (Štrasburg: 22/5/2012,  PV 22/05/2012 - 14 ).  

 

 

Na druhé straně byly debatě přítomni zastánci této smlouvy. Úvodní slovo patřilo 

zpravodajovi výboru mezinárodního obchodu Mário David, který byl smlouvě velmi 

nakloněn. Obdivuje, jak se Kolumbie a Peru rychle mění a především vyzdvihuje snahy 

kolumbijského prezidenta Juana Manuela Santose měnit kolumbijské reálie. Domnívá 

se, že odpovědí EU na značné úsilí obou zemí zlepšit životní úroveň občanů v  zemi 

musí být vstřícný krok a tím je právě podpis obchodní dohody. Tento názor je pak 

nejčastější u poslanců podporujících schválení smlouvy. Poslanci se domnívají, že by 

Peru a Kolumbie mohly odmítnutí podpisu smlouvy chápat jako diskriminaci, jelikož 

EU obchodní smlouvy podepsala již s mnoha státy a zde není jasný důvod, proč 

smlouvu nepodepsat i v tomto případě. Sdílí tak stejný názor jako komisař Karel de 

Gucht. 

Poslanci se pak domnívají, že lidská práva jsou ve smlouvě dostatečně ošetřena a věří, 

že smlouva podporuje jejich další progres. Jen Mário David trvá na tom, aby před 

schválením smlouvy proběhla road map, neboli detailní harmonogram a plán, jak 

v zemi zlepšit úroveň lidských práv (viz. předchozí kapitola).  
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V argumentaci poslanců zastávajících schválení smlouvy nenalezneme hlavní důvod 

podpisu smlouvy a to je rozvoj vzájemného obchodu. Poslanci mají tendence věnovat 

se spíše kontroverzní otázce lidských práv. O obchodu se zmiňují jen dva poslanci, 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (zpravodaj výboru zahraničních věcí) a Pablo 

Zalba Bidegain (místopředseda hospodářského a měnového výboru).86 

Závěrem Mário David lituje chování Evropského parlamentu, kdy na pozvání kongresu 

obou zemí kladně odpověděli jen dva poslanci. Uzavírá svůj řeč poznámkou, že kdyby 

jeho kolegové viděli skutečnou realitu obou zemí, neměli by pochyby, že tato smlouva 

je tím správným krokem. Smlouva má své zastánce především mezi Evropskou 

lidovou stranou. 

Graf č. 9: Argumentace poslanců pro schválení dohody 

 

Zdroj: Evropský parlament, European Parliament explanation of votes, 22 May 2012, on the EU trade 

agreement with Colombia and Peru (Štrasburg: 22/5/2012,  PV 22/05/2012 - 14 ).  
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Graf č. 10: Poslanci argumentující proti smlouvě, politické spektrum  

 

Zdroj: Evropský parlament, European Parliament explanation of votes, 22 May 2012, on the EU 
trade agreement with Colombia and Peru (Štrasburg: 22/5/2012,  PV 22/05/2012 - 14 ).  

  
V květnu 2012 se debata o obchodní smlouvě přesunula na půdu Evropského 

parlamentu. K zodpovězení obav, které Evropský parlament měl, byla vypracována 

analýza dohody pod záštitou univerzity LSE a byl pozván komisař Karel de Gucht. 

Tento ujišťuje poslance, že lidská práva v Peru a Kolumbii jsou v nejvyšším zájmu 

Komise. Odvolává se na dva již zavedené mechanismy vztahů a to Country strategy 

paper a Evropskou iniciativu pro demokracii a rozvoj. Nicméně dodává, že lidská 

práva jsou ošetřena i v prvním článku studované obchodní dohody. Dalším jeho 

argumentem je, že v případě zamítnutí této obchodní dohody se situace lidských práv 

jen zhorší, jelikož státy budou frustrované. Stejný argument je pak stěžejním pro 

poslance podporující podepsání smlouvy. Poslanci pak dále požadují vytvoření tzv. 

road map, která má být garancí zlepšení lidských práv v zemi, a vyžadují důsledný 

následný monitoring lidsko-právní situace. Odpůrci smlouvy shledávají, že je podpis 

smlouvy předčasný a že její implementace způsobí nedostatečnou motivaci pro 

samotné státy situaci lidských práv nadále zlepšovat. Nicméně část kritizujících 

poslanců je ochotna své stanovisko přehodnotit, pokud před podpisem smlouvy bude 

vypracován jasný plán v oblasti lidských práv podepsaný především Kolumbií. 

Nacházíme zde tedy průnik argumentací obou skupin a možné řešení. V případě, že 

bude Kolumbie schopná vypracovat detailní plán podpory lidských práv, pak budou 

odpůrci smlouvy ochotni smlouvu podepsat.  
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3.2. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. června 2012  
  

V červnu 2012 předkládá zpravodaj výboru pro mezinárodní obchod Mário David 

a poslanec Bernd Lange návrh na usnesení o Obchodní dohodě mezi EU a Kolumbií, 

Peru. V usnesení se Parlament vyjadřuje k obchodní dohodě 23 připomínkami 

(tabulka č. 4). Z usnesení je patrná vůle poslanců dohodu schválit. Skoro v polovině 

bodů jsou podtrhovány silné stránky a pozitivní dopady dohody. Oproti tomu jsou 

vyjádřeny jen tři body kritiky, navíc jeden z těchto je změkčen informací, že přesto, že 

je situace vážná, je výrazně lepší než v minulosti a je tedy slibné, že tento trend bude 

pokračovat. Tento bod je tedy na jednu stranu kritikou, na druhou stranu pochvalou. 

Dalším bodem kritiky je pak politováním nad tím, že Evropský parlament není 

dostatečně informován o vývoji lidsko-právního dialogu mezi Evropskou komisí 

a Kolumbií. Proto jediným skutečně kritizujícím bodem je stav mechanismu řešení 

sporů, který je dle poslanců Evropského parlamentu méně náročný, než dosavadní 

systém GSP. 

Dle usnesení se tak zdá, že je Evropský parlament se smlouvou ve většině bodů 

spokojen, především pak v otázce, zda jsou lidská práva ve smlouvě dostatečně 

ošetřena. Nicméně i přes svou spokojenost, požaduje Parlament realizaci několika 

konkrétních kroků před tím, než se smlouva implementuje.  

Evropský parlament se staví za to, aby byla do smlouvy začleněna kapitola o obchodu 

a udržitelném rozvoji. Evropský parlament navrhuje zřízení specializované vnitrostátní 

poradní skupiny pro lidská práva a zásady demokracie, domácí poradní skupinu DAG 

(domestic advisory group).87 Tato skupina by měla sledovat plnění obchodní smlouvy. 

Má zároveň působit jako poradní orgán pro vnitrostátní kanceláře, které se účastní 

debat organizovaných podvýborem pro obchod, zřízeného na základě dohody. Tato 

                                                                 
87

 Evropský parlament, European Parliament resolution of 13 June 2012 on the EU trade agreement with 
Colombia and Peru (Štrasburg: 13/6/2012, 2012/2628(RSP)). 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2012/2628(RSP)
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skupina by pak dle Evropského parlamentu měla mít stejnou váhu, jakou má 

podvýbor pro obchod.88  

Evropský parlament také žádá, aby do těchto skupin byla zapojena občanská 

společnost. Chce zavést vnitrostátní mechanismy s cílem vedení dialogu s občanskou 

společností. EP požaduje vytvoření právního rámce pro vnitrostátní mechanismy 

a dialog s občanskou společností a to již šest měsíců od vstupu dohody v  platnost, 

namísto jednoho roku, jak říká dosavadní verze smlouvy. 

Konečně parlament požaduje vytvoření transparentního a závazného programu  na 

ochranu lidských práv, jedná se o již zmiňovanou road map. Parlament pak dodává, že 

některé postupy v rámci road map by měly být implementovány ještě před 

samotným podepsáním obchodní smlouvy.  

V resoluci jsou dále připomenuty klíčové body smlouvy, které je potřeba důsledně 

plnit, mezi nimi zřízení vnitrostátního poradního mechanismu, důležitost 

vnitrostátních právních předpisů, dodržování práva na majetek . V neposlední řadě 

poskytování dostatečných finančních a technických prostředků  jak místními vládami, 

tak evropskými orgány na dodržování domluvených norem. Evropská komise má 

oběma státům pomáhat v rámci fungujících programů spolupráce. 

Debata na půdě Evropského parlamentu 13. června 201289 

Debata v Evropském parlamentu týkající se návrhu se odehrávala ve třech 

argumentačních liniích odpovídajících konečnému hlasování, kdy bylo usnesení 

přijato 525 hlasy, proti bylo 94 poslanců a 67 se zdrželo hlasování. Proto největší částí 

poslanců byli poslanci, kteří chápou obchodní smlouvu jako správný krok ve vztahu 

EU s dotyčnými státy, zároveň tito ve většině trvají na dodržení požadavků, které jsou 

v usnesení předneseny. Druhá skupina s  usnesením také souhlasí, ale chápe ho jako 

nesouhlas Evropského parlamentu s obchodní smlouvou. Body kritizující obchodní 

                                                                 
 
89

 Evropský parlament, European Parliament explanation of votes, 13 June 2012 on the EU trade agreement 
with Colombia and Peru (Štrasburg: 13/6/2012, B7-0301/2012). 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B7-2012-0301&language=CS
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smlouvu chápou jako fatální k tomu, aby tato nebyla podepsána. Třetí nejméně 

početnou skupinou jsou kritici obchodní smlouvy, kteří zásadně odmítají i podpis 

navrhovaného usnesení, jelikož je chápou jako faktický souhlas s pozdějším 

podepsáním smlouvy. Existuje pár poslanců, kteří popisují usnesení jako nejasné, 

jelikož z něj nevyplývá, zda znamená souhlas s podpisem smlouvy nebo smlouvu 

rozporuje. 

 

Na základě červnových debat a předloženého usnesení je patrné, že parlament již 

přemýšlí o schválení smlouvy. V tento moment je jasné, že ačkoli Parlament kritizuje 

některé body smlouvy, se smlouvou vlastně souhlasí. Rovnou stanovuje kontrolní 

mechanismy a podmínky, za kterých smlouvu podepíše. Nicméně z  usnesení již není 

patrné, zda v případě, že se tyto nenaplní, přistoupí k podpisu nebo bude trvat na 

splnění požadovaných bodů. Navíc některé podmínky nepožadují po Kolumbii a Peru 

konkrétní závazky a časový harmonogram jejich plnění. 

Hlavní zpráva usnesení je tak nejasná, shrnuje v  zásadě hlavní kontroverzní body, 

některé pak vysvětluje a předkládá požadavky, nicméně se konkrétně nevyjadřuje 

o podpisu smlouvy. Proto i rétorika poslanců, kteří hlasovali pro usnesení, se velmi 

diferencuje. Jedna část s usnesením souhlasí jako s prostředkem, jak změnit situaci 

lidských práv v zemích před podepsáním smlouvy, druhá pak hlasovala pro usnesení 

jako jasný krok vedoucí k nepodepsání dohody. 
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Připomíná a urguje následující: Co požaduje Argumenty proti Argumenty pro 

BOD 6 - Připomíná článek 281 obchodní 
dohody, který zřizuje vnitrostátních 

poradních mechanismy, kterých se budou 
účastnit odbory, zástupci zaměstnavatelů 

BOD 4 - Požaduje začlenění kapitoly o  obchodu 
a  udrži telném rozvoji, vytvoření vni trostátních 

mechanismů a  vedení dialogu s občanskou 
společností 

BOD 1 -Mechanismus pro řešení sporů není 
závazný, je vyloučeno uplatňování opatření 

a  sankcí podle závazného všeobecného 
mechanismu řešení sporů dohody (oslabení 
s távajících závazných podmínek oproti 

stávajícímu systému GSP+) 

BOD 2 - První článek smlouvy chápe jako 
odhodlání všech s tran podporovat lidská práva, 

zásady demokracie a právního s tátu 

BOD 12 - Vyzývá zúčastněné strany, aby 
poskytovaly dostatečné technické 
a finanční prostředky na zajištění plného 

dodržování norem udržitelnosti 
stanovených v obchodní dohodě  

BOD 5 - Vyžaduje vytvoření právního rámce pro 
zmíněné vnitrostátní mechanismy a  dialog 
s  občanskou společností a to do šesti měsíců od 

vstupu dohody v platnost, namísto jednoho roku, jak 
s tanovuje obchodní dohoda 

BOD 3 - Li tuje, že Evropský parlament není 
pravidelně a úplně informován o  programu 
a  výs ledcích dialogu o lidských právech 

mezi  EU a  Kolumbií 

BOD 11 - Vítá  odkazy na  význam pojmů „obchod 
pro udrži telný rozvoj“ v článku 271 a  „podpora 
spravedlivého obchodu“ v článku 324 obchodní 

dohody 

BOD 19 - Zdůrazňuje, že právo na majetek 

také patří k základním lidským právům 
a musí být chráněno všemi stranami 

obchodní dohody 

BOD 7 - Požaduje zřízení specializované vnitrostátní 

poradní skupinu pro l idská práva a zásady 
demokracie - vytvoření oficiální a  institucionalizovaný 

mechanismus pro podávání s tížností 

BOD 9 - Odsuzuje vraždy odborářů, ale 

poznamenává, že v posledních dvou letech 
se s ituace výrazně zlepšila 

BOD 8 - Souhlasí se všemi legislativními 

i  nelegislativními opatřeními, která přijaly obě 
andské země s  cílem bojovat za  lidská práva 

BOD 21 - Zdůrazňuje, že pro provádění 
vnitrostátních právních předpisů v oblasti 
práce jsou důležité zásady spravedlivé 

a transparentní správy a zákonných 
postupů, k nimž patří důsledné kontroly 

pracovních podmínek a mezinárodních 
norem v oblasti lidských práv 

BOD 22 - Požaduje uspořádát v posledním čtvrtletí 
roku 2013 veřejná  slyšení v Evropském parlamentu i  
v jednom z hlavních měst andských zemí; Výbor pro 

mezinárodní obchod a  podvýbor pro lidská práva 
předloží písemné zprávy o dosavadních výs ledcích 

provádění obchodní dohody; 

  BOD 17 - Vítá  nový zákon o  obětech a  restituci 
půdy (známý také jako „Ley 1448“), který vstoupil 
v platnost v Kolumbii dne 1. ledna 2012 a  který 

zaručuje finanční odškodnění a  restituci půdy 
téměř 4 mi lionům obětí ozbrojeného konfliktu 

a násilí v zemi za  posledních 50 let 

  BOD 16 - Vyžaduje, aby Komise pomáhala 

implementovat všechny dohodnuté kroky 
prostřednictvím programů spolupráce  

  BOD 14 - Vítá  zákony v oblasti životního 

prostředí, které kolumbijské orgány začlenily do 
sbírky zákonů, avšak zdůrazňuje, že je zapotřebí 

tyto zákony plně a řádně vymáhat 
  BOD 15 - Požaduje vytvoření transparentního 

a závazného časového plánu ochrany l idských, 

environmentálních a  pracovních práv, jejichž cílem by 
měla být především ochrana lidských práv - Road 
map 

 BOD 20 - vítá  skutečnost, že Kolumbie a Peru 
rati fikovaly všech osm základních úmluv 

Mezinárodní organizace práce a dále tři  ze čtyř 
úmluv o správě, jak uvedl zástupce MOP  

     BOD 18 - Vítá  rozpuštění velmi kontroverzní 

zpravodajské služby DAS 
     BOD 11 - Zdůrazňuje především, že je zapotřebí 

podporovat sociální odpovědnost podniků, a vítá  
jejich začlenění do obchodní dohody 

      BOD 10 - Podporuje úsilí kolumbijské vlády v boji 

proti  beztrestnosti a  vrahům odborářů  
      BOD 3 - Vítá  mechanismus vzá jemného dialogu 

o l idských právech  

Tabulka č. 4:  Usnesení Evropského parlamentu o Obchodní dohodě mezi EU a 
Kolumbií a Peru (tabulka) 

 
Zdroj: Evropský parlament, Usnesení Evropského parlamentu o Obchodní dohodě mezi EU a kolumbií a Peru. (Štrasburg: 
13/6/2012, 2012/2628(RSP)) [ci t. 23-02-2014]. Dostupné z: 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/droi/dv/p7_ta-prov(2012)0249_/p7_ta-

prov(2012)0249_cs .pdf 

 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2012/2628(RSP)
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3.3. Schválení smlouvy prosinec 2012 

 

V prosinci 2012 byl na půdě Evropského parlamentu schválen podpis obchodní 

dohody s Peru a Kolumbií. Podpis dohody byl schválen 486 hlasy, proti vystoupilo 147 

poslanců a 47 poslanců se zdrželo hlasování.90 Jedním z klíčových dokumentů, na 

který se poslanci odvolávají, je doporučení vypracované výborem pro mezinárodní 

obchod na konci listopadu 2012.  

Výbor pro mezinárodní obchod doporučuje obchodní dohodu podepsat a to na 

základě několika argumentů a dokumentů. Výbor se odvolává na vyjádření jeho 

stínových výborů, které doporučují dohodu k  podpisu. Dále je pro něj klíčové 

přihlédnutí k žádosti o souhlas předloženého Radou (14762/2011).91 Dalším 

odůvodněním je fakt, že Evropská unie má s Kolumbií a Peru dlouhodobé vztahy. Roli 

hrálo také, že je dohoda v souladu s politikou dohod o volném obchodě EU, 

s politikou Globální Evropy z roku 2006, a se sdělením „o obchodu, růstu 

a celosvětových záležitostech“ z roku 2010.  

V doporučení je vyzdvihována obchodní podstata dohody a zároveň její strategický 

význam pro roli Evropské unie v regionu. Článek jedna dohody vnímá výbor pro 

mezinárodní obchod jako vymahatelnou doložku o lidských právech. Porušení článku 

jedna se bude řídit podle veřejného mezinárodního práva a může vést k  ukončení 

nebo částečnému pozastavení dohody. Zároveň se návrh k udělení souhlasu 

s obchodní dohodou odvolává na předložené kolumbijské a peruánské akční plány. 

V doporučení výbor chápe akční plány jako uspokojující odpověď na červnový 

požadavek. V návrhu se dále mluví o nutnosti kontroly dodržování lidských práv  

a jejich podpory jak finanční, tak technické všemi aktéry dohody . Zároveň výbor žádá, 

                                                                 
90

 Evropský parlament. 11/12/2012 Text adopted by Parliament, 1st reading/single reading . (Brusel: 2011/0249 
(NLE)) [cit. 11-2-2014]. 
91

 Rada Evropské unie. Council decision on the conclusion of the Trade Agreement between the European 

Union and its Member States, of the one part, and Colombia and Peru, of the other part. (Brusel: 6/7/2012, 
14762/1/11) . 
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aby role občanské společnosti byla ještě markantnější, než je ve smlouvě 

požadováno.92  

Poslanci, kteří hlasovali pro podepsání smlouvy, vnímají na základě doporučení 

výboru pro mezinárodní obchod a analýzy LSE, která byla vypracována na jaře téhož 

roku, ošetření lidských práv v dohodě jako dostatečné. Oproti květnovým debatám je 

o podobě dohody přesvědčeno o 20 % poslanců více. Na druhé straně významně 

ubylo argumentů, že situace lidských práv v  Kolumbii a Peru je dobrá, a že je potřeba 

státy za zlepšující se situaci odměnit.  

Mezi hlavní argumentace se v prosinci dostávají obchodní výhody, které byly v jarních 

a červnových debatách skoro vynechány. Přesně polovina europoslanců hlasuje pro 

smlouvu z důvodu, že smlouva podpoří vzájemné obchodní vztahy a především pak 

růst evropského obchodu. O růstu evropského obchodu se na jaře poslanci vůbec 

nezmiňovali. Asi 40 % z nich argumentuje tím, že pomůže i růstu obchodu v  třetích 

zemích. Oproti tomu strategický význam této dohody a z něj vyplývající lepší 

postavení EU v regionu nebylo častým argumentem a tento využil stejný poměr 

poslanců na jaře jako při finálním hlasování, celkem jen 10 % z veškerých debatujících.  

Argumentace poslanců podporující smlouvy se tak radikálně změnila, poslanci přestali 

obhajovat situaci lidských práv v Peru a Kolumbii, o jejich stavu se již nevyjadřují. 

Soustředí se na fakt, že obchodní dohoda dostatečně pokrývá otázku lidských práv 

a je podstatná pro rozvoj obchodu, jak Peru a Kolumbie, tak samotné EU. Ve chvíli 

finálního rozhodování vypadají argumenty obchodních výhod vyplývajících pro EU 

jako klíčové. 

                                                                 
92 

DAAVID, M. Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími 
členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé (14762/2011 – C7-0287/2012 – 

2011/0249(NLE)). Výbor pro mezinárodní obchod (A7-0388/2012, 27/11/2012). 
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Smlouva má své zastánce tradičně v Evropské lidové straně, ale našla si příznivce 

i mezi Pokrokovým spojenectvím socialistů a demokratů (S&D). Tato strana je tak 

v názoru na schválení smlouvy rozdvojena (graf č. 11).  

Graf č. 11: Argumentace europoslanců pro schválení dohody, 11/12/2012  

Zdroj: Evropský parlament, European Parliament explanation of votes, 11 December 2012 on the EU trade agreement with 

Colombia and Peru (Štrasburg: 11/12/2012, A7-0388/2012)  

 
 
Graf č. 12: Argumentace europoslanců pro schválení dohody, politické spektrum  

 
Zdroj: Evropský parlament, European Parliament explanation of votes, 11 December 2012 on the EU trade agreement with 

Colombia and Peru (Štrasburg: 11/12/2012, A7-0388/2012)  
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Sedmdesát procent europoslanců, kteří hlasovali proti podepsání dohody, 

se domnívá, že úroveň lidských práv je v obou zemích nedostatečná. Jedná 

se o naprosto stejný poměr jako během květnového zasedání. Pro poslance 

vystupujících proti dohodě, se tak úroveň lidských práv v zemích vůbec nezlepšila. 

Naopak ubylo poslanců, respektive argumentace, která by říkala, že je samotný text 

smlouvy nedostatečný, tento argument zazněl jen u poloviny poslanců hlasujících 

proti dohodě. A radikálně se také přestalo argumentovat tím, že je smlouva 

předčasná. Z analýzy této prosincové debaty tak vyplývá, že pro poslance se během 

roku stala představa obchodování se třetími zeměmi, jejichž úroveň lidských práv je 

kontroverzní jako klíčový argument k tomu smlouvu neuzavírat. Europoslanci nechtějí 

kazit pověst EU jako aktéra, který bojuje za své hodnoty jen na teoretické úrovni 

a v praxi staví své obchodní zájmy nad své hodnoty. Podepsání smlouvy tak poslanci 

chápou jako legitimizaci vlády prezidenta Santose v  Kolumbii a selhání politiky cukru 

a biče, kterým chce EU vést své zahraniční obchodní vztahy. Smlouvu pak hodnotí 

jako evropské pokrytectví. 

Dokonce se prvně objevují názory, že smlouva představuje riziko pro Evropskou unii 

a to tedy především ohrožení evropského obchodu, konkrétně byl zmiňován italský 

textilní průmysl a španělské střední podniky. Jedná se tedy o poslance jižních států, 

kteří se obávají smlouvy z možného ohrožení jejich vlastních obchodů. Daleko méně 

se již poslanci obávají možného ohrožení peruánského a bolivijského obchodu. 

O tomto možném dopadu smlouvy uvažují jen poslanci ze strany GUE/NGL.   

Proti podepsání dohody pak je především politické uskupení Pokrokové spojenectví 

socialistů a demokratů a Strana Zelení-Evropská svobodná aliance (graf č. 13). Jsou to 

právě zelení, kteří ještě téhož dne vydávají oficiální prohlášení na svých webových 

stránkách, kdy litují podpisu smlouvy a označují podpis smlouvy jako upřednostňování 
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evropských nadnárodních korporací před lidskými právy.93 Zároveň se proti smlouvě 

vyjadřuje kriticky Evropská sjednocená levice a Severská zelená levice94 a své odpůrce 

si našla i mezi poslanci Evropy svobody a demokracie. 

Graf č. 13: Argumentace europoslanců proti schválení dohody, 11/12/2012

 

Zdroj: Evropský parlament, European Parliament explanation of votes, 11 December 2012 on the EU trade agreement with 
Colombia and Peru (Štrasburg: 11/12/2012, A7-0388/2012) [ci t. 23-01-2014].  

 

Graf č. 14: Argumentace europoslanců proti schválení dohody, politické spektrum 

 

Zdroj: Evropský parlament, European Parliament explanation of votes, 11 December 2012 on the EU trade agreement with 

Colombia and Peru (Štrasburg: 11/12/2012, A7-0388/2012).  
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Během svého prosincového hlasování se evropští poslanci odvolávají k  doporučením 

výborů, především pak výboru pro mezinárodní obchod. Stěžejní argumentací jsou 

také předložené akční plány kolumbijské a peruánské vlády. Pro většinu poslanců byly 

akční plány předloženy tak, jak je evropští poslanci požadovali, dle jejich slov splnily 

očekávané požadavky. Rétorika poslanců z obou názorových proudů se změnila a tito 

nadále nekritizují obsah dohody samotné. Jak odpůrci, tak příznivci obchodní dohody 

shledávají dohodu za dostačující. Odpůrci dohody pak nejčastěji argumentují tím, že 

podmínky lidských práv v Kolumbii jsou v danou chvíli nevyhovující k tomu, aby 

Evropská unie s tímto státem obchodovala a tak si ničila svoji pověst zodpovědného 

mezinárodního aktéra, který má preferenční obchodní vztahy jen se státy, jejichž 

úroveň demokracie je přijatelná. Příznivci dohody přestali o úrovni lidských práv 

v Kolumbii mluvit a jejich argumenty směřovaly především k obchodním 

a strategickým výhodám podepsání dohody. Poslanci obou táborů žádají uspořádat 

debaty jak na půdě Evropského parlamentu, tak v  Peru nebo Kolumbii o vývoji 

fungování dohody a dále požadují, aby angažované výbory přinesly na konci roku 

2013 zprávy o dosavadním vývoji obchodní smlouvy.   

Zajímavým jevem je také aktivita obou táborů. Aktivně k problematice přistupovali 

odpůrci smlouvy, poměr vyjadřujících se proti smlouvě radikálně převyšoval poměr 

při samotném hlasování (graf 15 a 16).  

Graf č. 15: Porovnání prezence a argumentace při debatách v  prosinci 2012  

 
Zdroj: Evropský parlament, European Parliament explanation of votes, 11 December 2012 on the EU trade agreement with 
Colombia and Peru (Štrasburg: 11/12/2012, A7-0388/2012). 
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Graf č. 16: Porovnání prezence a argumentace při hlasování v  prosinci 2012  

 
Zdroj: Vote Watch Europe. Eu-Colombia/Peru trade agreement, 11/12/2012 (Štrasburg: 11/12/2012, ID3440) [cit. 23-01-
2014]. Dostupné z:  http://www.votewatch.eu/en/eu -colombia-peru-trade-agreement-draft-legislative-resolution-vote-
approbacion-consent.html 
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3.4. Signatáři dopisu odmítajícího dohodu z roku 2010 

V roce 2010 vznikla iniciativa několika poslanců s  názvem „Společný postoj poslanců 

Evropského parlamentu o smlouvě o volném obchodu s  Kolumbií a o lidských 

právech.“ Tito poslanci se domnívají, že je pro Evropskou unii nepřijatelné podepsat 

smlouvu o volném obchodě s Kolumbií, která trpí závažnými demokratickými 

deficity.95 Konkrétně jako alarmující shledávají situaci kolumbijských odborářů 

a jiných veřejně aktivních občanů. Upřesňují, že v  roce 2010 zemřelo 41 odborářů 

a u žádného případu nebyl určen viník. Dále zkoumají situaci zavražděných členů 

opoziční strany, zavražděných dětí kolumbijskou armádou, zavraždění 32 civilistů 

společensky aktivně angažovaných.  

Dopis podepsalo devět poslanců, jednalo se o poslance z  výboru pro zahraniční věci, 

pro mezinárodní obchod, pro ústavní záležitosti a regionální rozvoj , výbory byly 

zastoupeny relativně rovnoměrně. Rétorika signatářů se v letech 2010 – 2012 

vyvíjela. Zatímco v roce 2010 jsou všichni signatáři zatvrzelými odpůrci smlouvy, 

v roce 2012 odpor vůči smlouvě již není tak markantní. Dva poslanci pak svůj pohled 

na dohodu přehodnotili úplně a hlasovali pro její schválení.96 

Většina poslanců hlasovala proti schválení dohody v prosinci 2012, ale jejich 

argumenty již nejsou tak radikální jako v roce 2010. Hlavním argumentem zůstává, že 

je na podepsání obchodní dohody ještě příliš brzy, protože stav lidských práv  

v Kolumbii je stále neuspokojivý.97 Naopak shledávají, že v otázce lidských práv pod 

vládou prezidenta Santose nedošlo k žádnému zlepšení.98 Konkrétně opět zmiňují 

                                                                 
95 MEPs (2010) Joint Statement by MEPs on the Colombia Free Trade Agreement and Human Rights, 

Enlazandoalternativas [online], [cit. 23-2-2014]. Dostupné z: 
http://www.enlazandoalternativas.org/spip.php?article953. 
96

 Vote Watch Europe. Eu-Colombia/Peru trade agreement, 11/12/2012 (Štrasburg: 11/12/2012, ID3440) [cit. 
18-3-2014]. Dostupné z: http://www.votewatch.eu/en/eu-colombia-peru-trade-agreement-draft-legislative-
resolution-vote-approbacion-consent.html. 
97 Evropský parlament, European Parliament explanation of votes, 11 December 2012 on the EU trade 

agreement with Colombia and Peru (Štrasburg: 11/12/2012, A7-0001/2012) [cit. 23-01-2014]. 
98

 Evropský parlament, European Parliament explanation of votes, 22 May 2012 on the EU trade agreement 
with Colombia and Peru (Štrasburg: 22/05/2012, B7-0114/2012). 
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situaci kolumbijských odborářů. Dále se obávají nedostatečného zajištění následného 

monitoringu. 

Poslanci také litují toho, že Evropský parlament sice dostal od Kolumbijské vlády road 

map zlepšování lidsko-právní situace, ale k Parlamentu se nedostaly názory a analýzy 

předložených road map od monitorovacích skupin či neziskových organizací.99 

Poslanci se dožadují, aby účinky road map byly přítomné ještě před podpisem 

dohody. Takovou poslankyní je například Evelyn Regner,100 která se v červnu 2012 

zdržela hlasování, jelikož shledává road map jako dobrý prostředek k podpoře 

lidských práv v zemi, ale dožaduje se, aby vešla v platnost ještě před podpisem 

smlouvy. V prosinci 2012 pak hlasovala proti smlouvě, jelikož se domnívá, že účinky 

road map ještě nejsou patrné a stav lidských práv v Kolumbii je stále neuspokojivý.101 

Mezi signatáři existuje i radikální odnož poslanců, kteří na obchodní dohodu hledí 

velmi kriticky. Například Raül Romeva i Rueda, místopředseda Skupiny 

Zelených/Evropské svobodné aliance, se domnívá, že doložka o lidských právech je ve 

smlouvě méně náročná, než například doložky obchodní smlouvy s  Jižní Koreou. 

Dožaduje se předložení a vyjednání jiného typu smlouvy.102 Skeptičtí poslanci 

připomínají i obdobnou obchodní smlouvu mezi Kolumbií a Spojenými státy, která je 

také postavena na akčních plánech. Spojené státy deklarují, že jejich akční plán 

podepsaný s Kolumbií, který byl principiálně shodný s  akčním plánem kolumbijské 

vlády předložený Evropské unii, nebyl kolumbijskou stranou naplněn.103 Dle Richarda 

Howitta (S&D) tak hrozí, že kolumbijský akční plán vypracovaný pro EU, dopadne 

stejně jako ten podepsaný se Spojenými státy. Mezi signatáři vznikají i konspirační 

teorie, kdy jeden z poslanců deklaruje, že kolumbijští odboráři, kteří vystupovali na 

                                                                 
99

 BEARDER, C. A tale of two stories in Colombia, (Folkestone, březen 2012) [cit. 25-3-2014]. Dostupné z: 
http://bearder.eu/en/article/2010/436535/a-tale-of-two-stories-in-colombia). 
100

 Evropský parlament. Poslanci EP - Evelyn Regner. [cit. 16-03-2014]. Dostupné z: 
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101

 Evropský parlament, European Parliament explanation of votes, 11 December 2012 on the EU trade 
agreement with Colombia and Peru (Štrasburg: 11/12/2012, A7-0001/2012). 
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 Evropský parlament, European Parliament explanation of votes, 13 June 2012 on the EU trade agreement 
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půdě Evropského parlamentu a mluvili o situaci v  Kolumbii relativně pozitivně, byli 

falešní.104 

Zatímco dopis z roku 2010 se věnoval jen situaci v Kolumbii. V roce 2012 se dva 

poslanci iniciativy zamýšlejí nad tím, že situace v Peru není o moc lepší a je potřeba 

zkoumat důkladně i lidsko-právní normy v této zemi.105 Jedná se o poslance Raül 

Romeva i Rueda a Helmuta Scholz, německého poslanece, člena výboru pro 

mezinárodní obchod a člena Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská 

Amerika.106  

Mnoho ze signatářů se zavazuje k tomu, že situaci v Kolumbii budou nadále 

monitorovat a eskalovat případné prohřešky ze strany kolumbijské vlády, je jím 

například Ana Gomes (S&D) 107 portugalská poslankyně, která je členem podvýboru 

pro lidská práva,108 nebo Willy Meyer místopředseda výboru pro zahraniční věci. 

Na druhou stranu, dva poslanci svůj postoj k  obchodní dohodě přehodnotili 

a v prosinci 2012 hlasovali pro přijetí obchodní dohody. Catherine Bearder (ALDE) 

rozumí situaci tak, že bez podpisu dohody ztratí Evropská unie v regionu vliv 

a dodává, že registruje obrovské snahy kolumbijské vlády v  oblasti lidských práv. Aby 

však nedošlo k tomu, že podepsáním smlouvy se stát snažit přestane, musí být 

situace poctivě monitorována i v budoucnu. Smlouvu chápe jako začátek vztahu, na 

jehož konci je prosperita pro všechny zúčastněné.109 V květnu deklarovala, že dohodu 

podepíše, jen v případě, že tato bude obsahovat závazné požadavky na úroveň 
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lidských práv a jasné kroky k jejich dalšímu zlepšování, jinak by vnímala evropskou 

zahraniční politiku jako chybnou ve chvíli, neboť by EU odměnila Kolumbii obchodní 

dohodou ve chvíli, kdy se situace lidských práv v  zemi nelepší. Je tedy patrné, že 

vyjednaná road map splnila její očekávání.110 

Bernd Lange (S&D), člen výboru pro mezinárodní obchod, během zasedání v červnu 

2012 již není striktně proti smlouvě, ale říká, že je potřeba tuto doplnit dalšími 

smlouvami a mechanismy, které se budou soustředit na otázku lidských práv 

v zemi.111 Po prosincovém hlasování pak zaujímá kladný postoj k  obchodní dohodě, 

ale zároveň připomíná, že k zlepšení situace lidských práv nás všechny čeká ještě 

dlouhá cesta, kdy bude potřeba aktivní přístup všech dotčených hráčů.112 

Oba poslanci chápou podepsání dohody jako potřebný cukr pro státy, které se 

v otázce lidských práv opravdu v posledních letech snažily. Dále jsou spokojeni 

s odevzdanými road map a trvají na dostatečném následném monitoringu situace 

v zemi po vstoupení dohody v platnost. Poslanci se tak domnívají, že smlouva je tím 

správným krokem, jak podpořit situaci lidských práv v zemi.  

Rétorika poslanců, kteří v roce 2010 podepsali iniciativu odsuzující lidsko-právní 

situaci v Kolumbii, a kteří tak odmítají podepsání obchodní dohody s  tímto státem, se 

do roku 2012 výrazně vyvíjela. Argumentaci poslanců v roce 2012 můžeme rozdělit do 

tří proudů. Nejvíce poslanců hlasovalo proti podepsání dohody, ale jsou spokojeni 

s režimem předložených akčních plánů na zlepšení situace v  zemi, jen by smlouvu rádi 

podepsali až poté, co vejdou účinky těchto plánů v platnost. Druhou odnoží jsou 

poslanci, kterým akční plány nepřijdou jako dostatečné řešení a žádají předložené 

kompletně nové podoby obchodní dohody. Poslední skupinou jsou poslanci, kteří 

změnili na dohodu názor. Zatímco v roce 2010 byli proti podepsání, na jaře 2012 
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předkládají podmínky, za jakých jsou ochotni smlouvu podepsat. Jsou tím závazné 

požadavky na zlepšení situace, akční plány pak představují odpověď na jejich 

požadavky a poslanci v prosinci 2012 smlouvu podepisují. 
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4. Evropský parlament strážcem lidských práv ve světě 
 

Předložená studie byla představena s cílem ověřit jednotlivé hypotézy práce. Lidská 

práva jsou podstatným tématem při rozhodování Evropského parlamentu. Obchodní 

dohoda schválená Evropským parlamentem respektuje hodnoty Evropské unie. 

Parlament je připravený zasáhnout do fungování již existující dohody.  Role 

Evropského parlamentu jako strážce lidských práv je chápána na všech úrovních 

parlamentu. Potvrzením či vyvrácením těchto hypotéz je tak možné odpovědět na 

otázku, zda je Evropský parlament strážcem lidských práv.  

 

4.1. V rozhodování Evropského parlamentu hrají roli lidská práva 
 

Evropský parlament se o situaci lidských práv zajímal již od počátku vyjednávání 

obchodní dohody. V roce 2010 vzniká první iniciativa poslanců odmítajících  podepsání 

obchodní dohody z důvodu nízké úrovně lidských práv v obou zemích. Lidská práva 

byla bezesporu hlavním tématem debat probíhajících na půdě Evropského 

parlamentu v roce 2012. Tématem lidských práv se zabývají poslanci všech politických 

skupin a zpravodajové ze všech zainteresovaných výborů. Požadavky, které Parlament 

vznesl v červnu 2012, se všechny týkají pouze zlepšení či kontrolních mechanismů 

lidských práv. První hypotéza práce je tak potvrzena. Lidská práva jsou klíčovým 

faktorem při rozhodování Evropského parlamentu. 

Detailnějším pohledem na vývoj schvalovacího procesu v  Evropském parlamentu 

a otázku lidských práv zjistíme, že argumentace se značně vyvíjela. Do červnového 

usnesení Evropského parlamentu v roce 2012 se zdá, že otázka lidských práv může 

zabránit schválení obchodní dohody za strany parlamentu. Nicméně v  momentě, kdy 

má parlament vydat svůj první oficiální postoj k  dohodě je jeho rétorika daleko 

mírnější a ukládá podmínky, za kterých je dohodu ochoten podepsat. V  prosinci při 

závěrečném hlasování se pak poslanci zabývají i jinými benefity, jakými jsou obchodní 
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a strategické výhody pro Evropskou unii. Otázka lidských práv ale byla přítomna 

během všech jednání a tato mohla být důvodem k nepodepsání dohody. 

Obhájci obchodní dohody prvního půl roku 2012 argumentovali tím, že stav lidských 

práv je v Kolumbii uspokojivý a není důvod s Kolumbií neobchodovat, tento argument 

opustili při finálním hlasování. Důvodem je jistě zjištění, že stav lidských práv 

v Kolumbii není tak dobrý, jak se prezentuje a jak se poslanci domnívali. Situace 

v Kolumbii byla také součástí studie této práce a bylo zjištěno, že Kolumbie trpí 

značnými demokratickými deficity. Oproti dosavadním partnerům EU čerpajících 

výhody z dohod o volném obchodě je Kolumbie suverénně nejhorší demokracií. 

V prosinci 2012 tak dochází k snížení standardu úrovně demokracie států, se kterými 

je Evropská unie, respektive Evropský parlament ochotný uzavírat bližší ekonomické 

vztahy. 

 

Odpůrci dohody naopak na jaře 2012 argumentují tím, že obchodováním s takovými 

státy, jakými je Kolumbie, se Evropská unie jako normativní hráč diskredituje. 

Nicméně i v jejich argumentaci dochází k vývoji, když například radikální odpůrkyně 

dohody Catherine Bearder v prosinci hlasuje pro přijetí smlouvy. Jejím argumentem 

je, že dohoda, i přestože uzavřená s neúplnou demokracií, bude podstatným 

impulsem k zlepšování lidsko-právní situace v Kolumbii a Peru.113 Předložená analýza 

obchodní dohody LSE říká, že záleží čistě na interpretaci skutečnosti, zda podpis 

obchodní dohody brát jako schválení nedostatečné úrovně demokracie v  zemi a tak ji 

nepodepisovat, nebo jako odměnu za dosavadní pokroky a impuls k dalším inovacím. 

Evropský parlament se tak přiklonil k politice, kdy se snaží odměnit státy i za samotné 

snahy, přístup, a malé pokroky, a odměněním v podobě privilegovaných obchodních 

vztahů a následným monitoringem se snaží docílit významnějších pokroků.  

 

                                                                 
113

 Evropský parlament, European Parliament explanation of votes, 10 December 2012 on the EU trade 
agreement with Colombia and Peru (Štrasburg: 10/12/2012, A7-0388/2012). 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B7-2012-0301&language=CS
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4.2. Obchodní dohoda respektuje hodnoty Evropské unie 
 

Jak na půdě Evropského parlamentu tak především mezi občanskou společností 

panovala obava, že projednávaná obchodní dohoda mezi Evropskou unií a Kolumbií 

a Peru nepředstavuje pro partnerské země EU závazek respektovat hodnoty Evropské 

unie, které se tato snaží ve světě podporovat. Strany se obávaly, že dohoda bude mít 

negativní vliv na již dost nevyhovující situaci lidských práv v  zemích.  

Z analýzy obsahu dohody však jasně vyplývá, že je dohoda zajištěna článkem 

ukládajícím všem stranám respektovat hodnoty a principy Evropské unie definované 

v článku 21 SEU. Dohoda tak jistě sama o sobě nemůže situaci lidských práv zhoršit. 

Nicméně v dohodě nefiguruje konkrétní vize kolumbijské a peruánské vlády, jak 

budou lidsko-právní situaci zlepšovat. Proto se poslanci v červnovém usnesení nesnaží 

změnit podobu dohody, respektive prvního článku ukládajícímu všem signatářům 

dodržovat hodnoty Evropské unie. Ale snaží se doplnit dohodu konkrétním plánem, 

jak bude situace lidských zlepšována. Proto požadují vypracování akčních plánů. Akční 

plány jsou jasně definované kroky, kterými se státy ubírají a které hodlají praktikovat 

s cílem zlepšit situaci lidských práv. Evropský parlament tak dosáhl nadstavby 

obchodní dohody, za kterou je pochválen Komisařem pro obchod Karlem de Gucht. 

Komisař obdivuje v prosinci 2012 Parlament za svůj proaktivní přístup k obchodním 

dohodám.114 Zároveň je patrné, že smlouva zajišťuje i monitorovací systém a je 

ošetřena doložkami o řešení případných sporů v případě neplnění závazků 

vyplývajících se smlouvy. Hypotéza „Obchodní dohoda schválená Evropským 

parlamentem respektuje hodnoty Evropské unie,“ je tak potvrzena. 

  

                                                                 
114

 Evropská komise. Meeting with Commissioner for Trade Karel De Gucht. (Brusel: 3/12/2012) [cit. 11 -05-
2014]. Dostupné z: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/june/tradoc_151360.pdf. 
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4.3. Monitorování efektů obchodní dohody Evropský parlamentem 

Přínos obchodní dohody lze garantovat jen ve chvíli, kdy se její efekty budou několik 

let monitorovat. Parlament musí být připraven eskalovat situaci, kdyby nebyly plněny 

podmínky ukládané smlouvou. K ověření hypotézy: „Parlament je připravený 

zasáhnout do fungování již existující dohody,“ bylo použito několika zdrojů. V první 

řadě evropští poslanci v rámci svých projevů tvrdí, že sami budou situaci v Peru 

a Kolumbii po podepsání obchodní dohody monitorovat. Tato tvrzení se ukazují být 

realitou. Poslanci sami aktivně pokládají dotazy Evropské komisi o vývoji situace 

a efektů smlouvy. O sledování situace mají zájem obě skupiny poslancům, ti co 

hlasovali pro podepsání dohody i ti, co hlasovali proti dohodě. 

Evropský parlament sestavil vlastní monitorovací skupinu, která se již dvakrát sešla. 

Politické frakce Evropského parlamentu aktivně vystupují na mezinárodních 

konferencích a komentují situaci v zemích a aktivitu ostatních evropských orgánů, 

které mají na situaci dohlížet. Všechny angažované evropské výbory se zavázaly, že 

budou situaci sami monitorovat. 

Parlament má prostředky situaci vyhodnocovat a tak je připraven zasáhnout 

v případě, že se lidsko-právní podmínky v zemi změní či země nebudou respektovat 

závazky z dohody vyplývající. Jeho reálnou akceschopnost zasáhnout a dožadovat se 

přerušení dohody nebo nějaké její části, je ale v tuto chvíli nemožné soudit, nicméně 

jisté je, že je parlament aktivním hráčem, který se o problematiku nepřestává zajímat. 

Hypotéza je potvrzena. 

 

4.4. Hráči Evropského parlamentu a poslání strážce lidských práv  

V práci byly identifikovány tři úrovně hráčů Evropského parlamentu. Vzestupně se 

jedná se o poslance, politické frakce a konečně o jednotlivé výbory. Pokud má být 

Evropský parlament strážcem lidských práv, je nutné, aby toto poslání bylo přítomné 

na všech úrovních rozhodovacího procesu Evropského parlamentu. V  rozhodování 
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poslanců Evropského parlamentu můžeme identifikovat tři klíče principu 

rozhodování. Na základě odsouhlaseného usnesení ve výboru, do kterého příslušný 

poslanec spadá, na základě stranické příslušnosti a konečně jako individuum nezávislé 

na dalších strukturách.  

V práci byly definovány úkoly a cíle jednotlivých výborů angažovaných do 

schvalovacího procesu obchodní smlouvy. Na základě profilu jednotlivých výborů se 

lze domnívat, že výbor pro zahraniční obchod bude zastávat a bránit schválení 

obchodní dohody a bude podtrhávat její ekonomický přínos pro Evropskou unii. 

Naopak výbor pro zahraniční věci a výbor pro rozvoj budou orgány studující jen 

otázku lidských práv v obou zemích a přínos smlouvy v této oblasti. Lze se tak 

domnívat, že nebudou s podpisem smlouvy souhlasit. Závěry, ke kterým jsme 

ve výzkumné části práce dospěli, jsou překvapující. Výbor pro mezinárodní obchod se 

jeví jako výbor, který se otázkou lidských práv zabývá nejvíce. Dožaduje se 

následného monitoringu situace, jelikož podtrhává naléhavost situace, kdy závazky 

dodržování hodnot Evropské unie nesmí být porušovány. Ostatní dva výbory 

se otázkou lidských práv také zabývají, do jejich argumentace spadají i výhody 

smlouvy. Signatáři iniciativy z roku 2010, kteří se báli efektů dohody, pak pocházeli ze 

všech možných výborů. Obavy z efektu, který by mohla dohoda na lidská práva mít, 

byly přítomné napříč všemi výbory. Všechny angažované výbory nakonec 

s podepsáním obchodní dohody souhlasí a nepovažující ji za ohrožující situaci lidských 

práv. 

Hlavními oponenty smlouvy byli politici smýšlející levicově. Stejně tak právě tito byli 

zváni do debat o negativních důsledcích smlouvy neziskovými organizacemi 

či tiskem.115 Tyto strany standardně se zabývají více lidskými právy, než obchodními 

dohodami. Na druhé straně hlavním podporovatelem obchodní  dohody byla Evropská 

lidová strana. Podstatné je, že i v rámci této strany se objevili poslanci, kteří na jaře 

                                                                 
115

 FTA-EU-LATINAMERICA [online]. Deciding our future. In my name, don´t ratify. [cit. 25-3-2014]. Dostupné z: 
http://www.fta-eu-latinamerica.org/fta-eu-peru/textos-oficiales/. 
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2012 o podpisu obchodní dohody pochybovali a zároveň při debatě po schválení 

obchodní dohody se přes polovinu poslanců Evropské lidové strany vy jadřuje 

i k otázce lidských práv a považují ošetření lidských práv v  obchodní dohodě za 

dostačující.  

V neposlední řadě jsou to i jednotliví poslanci, kteří v  otázce lidských práv jednají sami 

za sebe bez stranické či výborové příslušnosti. Důkazem může být iniciativa poslanců 

z roku 2010, která vznikla na základě domluvy poslanců z  různých politických frakcí 

nebo výborů. Dalšími důkazy je i aktivita poslanců po schválení dohody, kdy se 

skupinky či jednotlivci zabývají situací, obrací se se svými pochybnostmi na Evropskou 

komisi. Role strážce lidských práv je přítomna na všech úrovních Evropského 

parlamentu. 

 

4.5. Evropský parlament strážcem lidských práv  

Na základě výzkumu byla dokázána platnost jednotlivých hypotéz, Evropský 

parlament je tak strážcem lidských práv. V rámci institucí, které jsou součástí 

schvalovacího procesu studované obchodní dohody, je Evropský parlament skutečně 

institucí, která se otázkou lidských práv zabývala nejvíce. Evropský parlament je 

během schvalovací procesu nezdrženlivější, jelikož  se na jeho půdě objevily dva silné 

vzájemně opoziční názorové proudy. Jeden proud se obchodní dohody zastává, 

apeluje především na její obchodní rozměr, a dodává, že dohoda v  sobě nese 

i dostačující ošetření lidských práv ve třetích zemích. Druhý proud pak jasně schválení 

dohody zamítá a to právě z důvodů nedostatečného zajištění lidských práv v  zemi. 

Evropský parlament stojí před vážným dilematem, zda obchodní dohodu schválit.  

V prosinci roku 2010 vzniká první iniciativa na půdě Evropského parlamentu snažící se 

obchodní dohodě zabránit. Dopis několika poslanců deklaruje, že slíbené změny 

kolumbijského prezidenta Santose v otázce lidských práv neproběhly tak, jak 

prezident Santos před pár měsíci na půdě Evropského parlamentu sliboval, zároveň se 
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poslanci odvolávají na kritiku dohody ze strany neziskových organizací.116 Poslanci 

apelují na Evropský parlament, aby tuto obchodní dohodu neschvaloval a to 

především z důvodu situace lidských práv v Kolumbii.117 Evropský parlament dále 

lituje, že tato obchodní smlouva neobsahuje závazný mechanismus řešení sporů 

a stanovuje podmínky dodržování lidských práv a demokracie méně ambiciózní oproti 

dosavadním podmínkám systému GSP+.118  

Diskurz o roli lidských práv v obchodní dohodě pokračoval v roce 2012. Počáteční 

obavy se týkaly dvou základních problémů. Jedním z nich je obava obchodovat se 

zeměmi, jejichž úroveň lidských práv je nedostatečná, a obava z  následující 

diskreditace Evropské unie. Druhým problémem bylo nastavení samotné obchodní 

dohody, která nedostatečně podporuje rozvoj lidských práv a může mít dokonce 

negativní efekt na celou situaci. 

Na jaře 2012 se prvně objevuje myšlenka vytvoření road map neboli akčních plánů, 

jak nadále podporovat úroveň demokracie a lidských práv v  zemi. Objevují se první 

poslanci ze skupiny těch odmítajících dohodu, kteří jsou ochotni obchodní dohodu 

schválit, pokud budou včas a dobře implementovány akční plány. Na jaře zároveň sílí 

tlak Evropské komise a poslanců podporující obchodní dohody na její podepsání. 

Argumentuje se především frustrací obou zemí v případě, že obchodní dohoda 

nebude podepsána. 

Tento tlak vyústil do schválení červnového usnesení Evropského parlamentu, ze 

kterého nepřímo vyplývá, že pokud budou předloženy akční plány, pak je parlament 

ochoten souhlasit s podepsáním obchodní dohody. Oba státy následně předkládají 

své road map. Argumentace jednotlivých poslanců je výrazně rozdílná oproti jaru 

téhož roku. Odpůrci smlouvy se již nebojí samotného obsahu dohody, o adekvátnosti 

                                                                 
116 Skupina evropských poslanců, MEPs (2010) Joint Statement by MEPs on the Colombia Free Trade 

Agreement and Human Rights, Enlazandoalternativas [online], [cit. 23-2-2014]. Dostupné z: 
http://www.enlazandoalternativas.org/spip.php?article953. 
117

 Evropský parlament, European Parliament resolution of 13 June 2012 on the EU trade agreement with 

Colombia and Peru (Štrasburg: 13/6/2012, 2012/2628(RSP)).  
118

 Do podepsání této asociační smlouvy byly vztahy mezi EU a Kolumbií a Peru vedeny v  rámci GSP+.  

http://www.enlazandoalternativas.org/spip.php?article953
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2012/2628(RSP)
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obchodní dohody jsou již na základě mnoha debat a analýz předložených Evropskému 

parlamentu přesvědčeni, navíc většina z nich je uspokojena předloženými road map. 

Trvají však na aktuálním neuspokojivém stavu lidských práv v  Kolumbii. S tímto 

argumentem pravděpodobně začali souhlasit i ti poslanci, kteří  hlasují pro obchodní 

dohodu, jelikož v prosincových debatách již vůbec neobhajují stav lidských práv 

v Kolumbii. Jejich rétorika se přesunula k obchodním a strategickým výhodám, které 

ze smlouvy vyplývají. Road map jsou pak řešením situace pro oba tábory. 

Parlament tak zasáhl do schvalovacího procesu dohody a pozměnil její podobu, 

respektive tuto rozšířil o akční plány zlepšení lidsko-právní situace v zemi. Není to 

poprvé, co Parlament zasahoval do schvalování mezinárodních smluv. V roce 1998 

například Evropský parlament docílil pozměnění Dohody o partnerství a spolupráci 

s Turkmenistánem (AFET). V rámci schvalovacího procesu si prosadil dovětek, že tato 

Dohoda bude schválena jen za předpokladu vzniku monitorovacího mechanismu 

lidsko-právní situace v zemi. S tímto dodatkem pak byla Dohoda v Evropském 

parlamentu schválena. Evropský parlament tak aktivně operuje s  mechanismem, kdy 

žádá partnerskou zemi o zlepšení podmínek lidských práv. Plnění stanovených 

podmínek vede k rozhodnutí Evropského parlamentu o schválení či zablokování 

schvalovacího procesu. V případě, že parlament není s vývojem situace spokojen, má 

právo schvalovací proces zablokovat. Prvním známým případem, kdy parlament 

zablokoval schvalovací proces mezinárodních smluv, byly smlouvy SWIFT.119 

Parlament má také pravomoc zasahovat i do již existujících smluv a dohod. Článek 

207 SFEU dává Evropskému parlamentu právo zasahovat do existujících obchodních 

vztahů EU ve chvíli, kdy chování zahraničního partnera nesplňuje cíle Evropské unie. 

V případě porušení lidských práv v dané zemi může Evropský parlament vyžadovat 

uplatnění odpovídajících sankcí, respektive kroků.  Evropský parlament využil tohoto 

                                                                 
119

 V roce 2012 Evropský parlament zamítá podepsání smlouvy o bankovních převodech skrz systém SWIFT. 
Evropský parlament; SWIFT: European Parliament votes down agreement with the US. (Justice and Home 

Affairs 11/2/2010) [cit. 12-5-2014]. Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+IM-PRESS+20100209IPR68674+0+DOC+XML+V0//EN. 
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článku například při pozastavení kooperační dohody se Sýrií z  roku 1977. Aktivně se 

bude Parlament pravděpodobně stavit i k situaci v Kolumbii a Peru. V současné době 

má vybudovaný systém vlastního monitoringu situace v  obou zemích a je tak 

připraven zasáhnout. 

Posláním Evropského parlamentu je tedy zajištění respektu lidských práv v  nově 

vznikajících i stávajících obchodních vztazích Evropské unie. Parlament musí zajistit, 

aby obchodní dohody Evropské unie obsahovaly závazek dodržovat její cíle a hodnoty. 

Parlament má právo po smluvních partnerech Evropské unie požadovat další závazky, 

pokud situace lidských práv není v zemi vyhovující. Parlament může vyžadovat 

pozastavení nebo zrušení existujících dohod v  případě, že neshledává situaci lidských 

práv přijatelnou. 
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4.6. Vývoj od podepsání smlouvy Evropským parlamentem 

Road map je plánování implementace zlepšení lidských práv. Nicméně v požadavcích 

již nestojí, jakou formu tato má mít, zda mají být její body závazné a jaký je 

doporučený časový harmonogram implementace jednotlivých kroků. Na půdě 

Evropského parlamentu neproběhlo slyšení, během kterého by se předložená road 

map Kolumbijského státu analyzovala či by se k ní vyjadřovali odborníci, případně 

neziskové organizace. Zároveň nebyl parlamentu ani předložen žádný dokument 

shrnující výše uvedené body. Proto je na místě domnívat se, že více než reálné efekty 

road map na lidsko-právní situaci v zemi byl požadavek na road map symbolickým 

aktem. Parlament tak docílil jednoho ze svých požadavků, ale již nikdo nepátral po 

konkrétním obsahu a možnostech plnění těchto ambiciózních plánech. 

Od předložení akčních plánů neuběhly ani dva roky, je tak obtížné zkoumat, zda jejich 

vypracování má reálný efekt na stav lidských práv. V  následujícím textu bude 

studován alespoň přibližný vývoj situace v Kolumbii od roku 2012 do současnosti. 

Kapitola se bude věnovat jen Kolumbii. Jak někteří poslanci sami poznamenali, 

z diskurzu o obchodní dohodě se vytratilo Peru. Peru zdaleka nepodléhá takové 

kritice stavu lidských práv jako Kolumbie a v  rámci rozhodování o podpisu smlouvy 

nehrálo významnou roli. V analýze úrovně demokratické vyspělosti obou států bylo 

zjištěno, že situace v Peru není alarmující. 

Dle průzkumu neziskové organizace Jsme obránci (Somos Defensores, SSDD) se od 

zavedení road map situace kolumbijských odborářů, novinářů a obránců lidských práv 

zhoršila. Během prvních šesti měsíců v roce 2013 se zvedla míra vražd odborářů 

a obhájců lidských práv o 27 % na 37 zavražděných odborářů oproti stejnému období 

předchozímu roku.120 Zároveň počet útoků vzrostl za stejné období o 15 %. Cenzura 

a tlak na novináře jsou v zemi stále přítomné. V roce 2012 bylo evidováno 123 

výhružek na novináře.  
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Dle Freedom House násilí vůči aktivistům vzrostlo od nástupu prezidenta Santose 

k moci a dle SSDD selhává politika především v  nedostatku prevence a potrestání 

násilí. Agresoři nejsou stíháni a nemají tak důvod s agresemi přestat. Nejhůře jsou na 

tom malé komunity, původní obyvatelstvo.121 

V zemi se v roce 2013 odehrálo několik významných stávek a mobilizací, mezi nimi 

byla stávka farmářů z regionu Catatumbo, stávka kmene Minga, proběhla také 

Národní důlní stávka a Národní zemědělská stávka. Stávky jsou v Kolumbii stále 

považovány za kriminální čin a jsou potlačovány. Represím ze strany státní 

bezpečnosti bylo v roce 2013 vystaveno 902 obětí, z toho celkem 15 lidí zemřelo. 

Uvězněno pak bylo 315 stávkujících.122 Zároveň na počátku roku 2013 vychází oficiální 

prohlášení ambasády Spojených států amerických v Kolumbii, která odsuzuje 

nepřetrvávající útoky na kolumbijské odboráře, obránce lidských práv a lídry afro -

kolumbijské komunity.123 

Dalším bodem kritiky je fakt, že Kolumbie aktuálně připravuje revizi Ústavy a v  článku 

116, 152 a 221 rozšiřuje pravomoci vojenských soudů, které nyní budou moci soudit 

i vážné přečiny jako je sexuální násilí, nucené vysidlování a mimo soudní popravy. 

Tato ústavní reforma je pak v rozporu s požadavky EU na vedení soudních vyšetřování 

pod správou občanských soudů.124 Dosavadní zkušenost říká, že soudní přelíčení 

vedená vojenským soudem proti členům vojenského a policejního štábu nejsou 

nestranná a spravedlivá. 

Evropský parlament během debat v roce 2012 chválil kolumbijskou vládu za 

rozpuštění kontroverzní tajné služby Administrativní oddělení bezpečnosti 
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(Administrative department of Security, DAS)125, která byla obviněna za odposlechy 

opozičních politiků, novinářů, politiků, aktivistů a členů Nejvyššího soudu, včetně 

útoků na obhájce lidských práv. Tento skandál zapříčinil diskreditaci prezidenta Álvaro 

Uribe. V současné době jsou vedeny soudní procesy s  řediteli DAS, nicméně ostatní 

zaměstnanci služby získali pozice v úřadech jako je kancelář nejvyššího soudu, 

v policejních útvarech, a dokonce i posty v rámci Úřadu Národní ochranné jednotky 

obránců lidských práv. Což je samozřejmě v rozporu s bezpečností zastánců lidských 

práv, kteří stále vznášejí obvinění na fungování bývalé DAS.126 

Rok 2013 v Kolumbii nebyl příkladem explicitní snahy vládních složek o posílení 

demokracie v zemi. Na veřejnost se dostaly informace, že bývalí zaměstnanci 

kontroverzní tajné služby DAS pracují v jiných státních úřadech. Stávky, které v zemi 

proběhly, byly agresivně potlačeny vládními složkami. Agrese vůči kolumbijským 

odborářům, minoritám a komunitám původního obyvatelstva roste. Vláda předkládá 

změnu ústavy, která je v rozporu s cílem efektivně řešit soudní procesy týkajících se 

vážných zločinů. Je zatím předčasné soudit, jaké efekty bude obchodní dohoda mít na 

lidská práva, ale nedá se předpokládat, že by tato byla hnacím motorem situaci 

zlepšovat. Představitelé kolumbijského státu se tak pravděpodobně jen vyhnou 

velkým kontroverzním aférám, kterými by na sebe upoutali pozornost. Argument 

evropských poslanců, že dohoda do země přinese zlepšení lidsko-právních vztahů, se 

tak jeví neopodstatněná. Nicméně zároveň můžeme předpokládat, že nedojde 

k radikálnímu zhoršení situace a to právě kvůli možnosti přerušit či  pozastavit 

fungování smlouvy, pokud strany poruší závazky vyplývající z  prvního odstavce 

obchodní dohody, plnit cíle a normy Evropské unie. V  případě porušení základních 

ustanovení smlouvy by nejprve měly proběhnout konzultace mezi jednotlivými 

vládami. Na základě výsledků těchto konzultací pak dojde k  přijmutí okamžitých 
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opatření. Dle článku 218 (9) TFEU na základě doporučení Komise nebo Vysokého 

představitele EU Rada může přijmout rozhodnutí o pozastavení smlouvy, Evropský 

parlament je pak informován.  
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Závěr: 
 

Evropský parlament deklaruje svou snahu šířit hodnoty demokracie a podporovat 

lidská práva ve světě. Cílem této práce je zjistit, zda je Parlament reálným strážcem 

lidských práv. K zjištění jsou mapovány okolnosti schvalování obchodní dohody s  Peru 

a Kolumbií a to ve dvou časových úrovních. Hlavní časovou osou je chování 

evropských poslanců od roku 2010 do roku schválení dohody v  roce 2012. Práce je 

pak rozšířena o výhled situace do jara 2014 a je také představen vývoj demokratické 

situace obou států od roku 1999. 

Práce analyzuje debatu v roce 2012 na půdě Evropského parlamentu týkající se 

schválení obchodní dohody mezi EU a Kolumbií a Peru. Debata probíhala v  rámci 

třech shromáždění, na jaře, v létě a v zimě 2012. První shromáždění bylo informativní, 

poslanci zde představovali své postoje k dohodě. V červnu 2012 se hlasovalo 

o usnesení Evropského parlamentu k obchodní dohodě a v prosinci téhož roku 

proběhlo konečné hlasování o obchodní dohodě. Na příkladu signatářů iniciativy 

z roku 2010 je studován vývoj diskurzu a postojů poslanců, kteří se smlouvou od 

počátku nesouhlasili.  

Zároveň v práci figuruje analýza prediskurzivní reality. Konkrétně je detailně popsána 

podoba obchodní dohody a její nejzmiňovanější důsledky. Páce se zabývá lidsko-

právní situací ve studovaných zemích od roku 1999. Konečně je prostudován také 

přístup Evropského parlamentu k aplikaci a plnění obchodní dohody. 

Práce potvrzuje hlavní výzkumnou otázku, Evropský parlament je strážcem lidských 

práv. Odpověď je nalezena potvrzením čtyř dílčích hypotéz, lidská práva hrají roli 

v rozhodování Evropského parlamentu, obchodní dohoda respektuje hodnoty 

Evropské unie, Evropský parlament bude situaci lidských práv v  obou zemích nadále 

monitorovat, poslání být strážcem lidských práv je přítomné na všech úrovních 

Evropského parlamentu.  
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Evropský parlament si osvojil používat své relativně nově nabyté pravomoci. 

Parlament tak zasahuje do schvalovacího procesu a podoby mezinárodních smluv. 

V případě obchodní dohody s Peru a Kolumbií si vyžádal připravení akčních plánů 

s cílem zlepšit lidsko-právní situace v obou zemích. Tímto díky jeho vlastní iniciativě 

jsou popsány konkrétní kroky, které obě vlády plánují učinit k  zlepšení situace. 

Zároveň je zjištěno, že lidsko-právní situace v Kolumbii není ideální. Přestože si 

poslanci tento fakt uvědomují, obchodní dohodu schválili. Je zde patrný zlomový 

moment v dosavadní obchodní politice. Evropská unie schválením studované 

obchodní dohody v prosinci 2012 snižuje standard demokratické vyspělosti států, se 

kterými uzavírá dohody o volném obchodě. Lze říct, že přistoupila k politice cukru za 

malé pokroky a doufá, že cukrem a svojí podporou je schopna situaci zlepšit.  

Vzhledem k mládí dohody bude možné zkoumat reálný vliv obchodní dohody na 

situaci v obou zemích až s odstupem času. V práci je nicméně nastíněn vývoj lidsko-

právní situace v Kolumbii od podpisu dohody, který bohužel nevykazuje pozitivní 

hodnoty. 

Musíme proto doufat, že odhodlanost Evropského parlamentu využívat své 

pravomoci vytrvá a že Parlament bude situaci nadále monitorovat. V případě 

porušení lidsko-právních standardů má totiž Parlament možnost zasáhnout do 

fungování existujících smluv a dožadovat se pozastavení nebo úplného zrušení jejich 

platnosti. Teprve čas ukáže, zda je Parlament, v případě pochybností o 

demokratickém vývoji v partnerských zemích, připraven zasahovat do stávajících 

obchodních dohod, a tím pobídnout Evropskou unii k nastavení druhé tváře své 

politiky, politiky biče. 
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Přílohy: 

Příloha č 1 : Otázky Komisi k ústnímu zodpovězení s rozpravou, 27. dubna 2012 

Předmět: Obchodní dohoda mezi EU na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně 

druhé (2011/0249(NLE)) 

1. Kolumbie a Peru mají nárok na finanční prostředky pocházející z finančního 
nástroje pro rozvojovou spolupráci podle nařízení (ES) č. 1905/2006 i z evropského 
nástroje pro demokracii a lidská práva podle nařízení (ES) č. 1889/2006, přičemž 
platnost obou skončí v roce 2013. Může Komise poskytnout informace o tom, jakým 

způsobem rozvojová pomoc určená Kolumbii a Peru podporuje zavedení akčních 
plánů v oblasti lidských práv v obou zemích, provádění jejich pracovněprávních 
předpisů a vytvoření účinných správních a právních postupů? Do jaké míry používá 
Komise své finanční prostředky určené Kolumbii a Peru, aby v těchto zemích zlepšila 
situaci v oblasti lidských práv, zejména pokud jde o práva dětí, žen, domorodého 
obyvatelstva, zaměstnanců a odborářů? Jaké konkrétní závazné mechanismy 

navrhuje Komise v rámci zmíněné obchodní dohody s cílem zajistit dodržování 
základních lidských práv? 

2. Jak hodnotí Komise v současné době dodržování úmluv OSN a MOP ze strany Peru 
a Kolumbie, zejména pokud jde o dodržování lidských práv, včetně svobody 

sdružování a práva na kolektivní vyjednávání? 

3. Jakým způsobem hodlá Komise v rámci obchodní dohody podporovat a zajistit 
účast občanské společnosti? 

4. Jak hodlá Komise zajistit, aby Peru a Kolumbie prováděly – a dodržovaly – normy 
uvedené v kapitole o obchodu a udržitelném rozvoji (Hlava IX) obchodní dohody, 
zejména s přihlédnutím k tomu, že se na tuto kapitolu nevztahuje mechanismus pro 
řešení sporů, jenž bude součástí dohody? 

5. Podpořila by Komise návrh, aby byl k obchodní dohodě připojen akční plán s cílem 
posílit kapitolu o obchodu a udržitelném rozvoji prostřednictvím závazných 
mechanismů a referenčních kritérií? 

6. Jak přispěje vstup v platnost této dohody, s ohledem na závěry příslušného 

posouzení dopadů na udržitelnost, k boji proti chudobě, podpoře sociální soudržnosti, 
ochraně investic, udržitelnému rozvoji a k hospodářskému růstu v našich 
partnerských zemích? 

Zdroj: Evropský parlament. Parlamentní otázky – 27. dubna 2012, Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou 

Komisi (27/4/2012, O-000107/2012). 
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Příloha č. 2 : Bod č. 15 Usnesení Evropského parlamentu o Obchodní dohodě mezi EU 

a Kolumbií a Peru: Vytvoření transparentního a závazného časového plánu ochrany 
lidských práv, environmentálních a pracovních práv (úryvek) 
 

 vymáhání a provádění právních předpisů a politických opatření, jež zajistí 

svobodu sdružování a právo na kolektivní vyjednávání – bez mezer v zákonech – 
především pro pracovníky v neformálním sektoru, a to zejména zrušením 
využívání družstev, kolektivních paktů a jiných opatření, jejichž cílem nebo 

důsledkem je popření práva pracovníků sdružovat se v odborech nebo možnosti 
uzavřít přímý zaměstnanecký poměr; 

 provádění důsledných kontrol pracovních podmínek, které v případě diskriminace, 

neodůvodněného propouštění, zastrašování a hrozeb namířených proti 
pracovníkům povedou k postihům; 

 jasné a ověřitelné kroky k posílení sociálního dialogu na regionální a místní 
úrovni i ze strany podniků; 

 zavedení opatření, která zaručí účinné vymáhání právních předpisů na ochranu 

životního prostředí a biologické rozmanitosti, zejména před negativními účinky 
odlesňování a těžby surovin; 

 přijetí kroků nutných k ukončení beztrestnosti, které povedou k vyšetření, 
civilnímu soudnímu stíhání a potrestání osob ideově i věcně nejvíce odpovědných 
za zločiny spáchané v Kolumbii; 

 dosažení jasných, časově závazných a na výsledky zaměřených cílů v obou výše 
uvedených oblastech; 

 vyzývá Evropskou komisi, aby bezodkladně zahájila pomoc Kolumbii a Peru při 
zavádění a uskutečňování výše popsaných kroků, a naléhavě Komisi žádá, aby 
pravidelně vypracovávala zprávu, kterou předloží k posouzení Evropskému 

parlamentu;  

 zdůrazňuje skutečnost, že některé z cílů tohoto časového plánu by měly být 

realizovány pokud možno ještě před vstoupením obchodní dohody v platnost; 

 

Zdroj: Evropský parlament. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. června 2012 o Obchodní dohodě mezi 

EU a Kolumbií a Peru (2012/2628(RSP)) [cit. 1-2-2014], Článek 15 

 


