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NÁVRHY 

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro rozvoj jako věcně příslušný výbor, aby do svého 

návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

A. vzhledem k tomu, že humanitární krize téměř vždy vedou k nesmírnému lidskému utrpení 

dotčených civilních obyvatel, zejména žen a dětí, a rovněž k porušování mezinárodních 

lidských práv a humanitárního práva; 

B. vzhledem k tomu, že ochrana práv osob v humanitárních krizích je podle mezinárodních 

lidských práv a humanitárního práva chápána jako nedílná součást humanitární pomoci a 

je považována za jeden z klíčových zájmů, kterým se má zabývat světový humanitární 

summit, který se bude konat v květnu 2016;  

C. vzhledem k tomu, že při řešení humanitární krize je třeba nastolit rovnováhu mezi 

„úsporami z důvodu vyšší efektivity“ a „zachováním hodnot“; 

1. vybízí celosvětové společenství, které se sejde na světovém humanitárním summitu, aby 

přijalo přístup, který bude u humanitárních akcí uplatňovat lidská práva, a to s cílem najít 

lepší a přístupnější možnosti, jak chránit občany, se zvláštním zaměřením na zranitelné 

skupiny obyvatel, jako jsou ženy, děti a náboženské či etnické menšiny, rozpoznat hrozby 

a zranitelnost, a aby monitorovalo porušování lidských práv a mezinárodního 

humanitárního práva, a pomohlo tak posílit boj proti beztrestnosti; vyjadřuje přesvědčení 

o tom, že prosazování univerzálnosti lidských práv a posilování společného porozumění 

všemi subjekty zapojenými do humanitární činnosti rovněž posiluje stěžejní humanitární 

zásadu lidskosti, nestrannosti, neutrality a operační nezávislosti; zdůrazňuje, že je 

nezbytné včlenit ochranu do jádra humanitární činnosti a odsuzuje zneužívání či 

porušování stěžejních humanitárních zásad pro politické, vojenské či nehumanitární účely; 

varuje, že toto zneužívání podrývá a ohrožuje skutečné humanitární akce a jejich personál; 

trvá na tom, že protiteroristická opatření by neměla mařit humanitární činnosti ani jim 

bránit; 

2. zdůrazňuje, že zejména v dlouhotrvajících konfliktech a krizích, kdy je civilní 

obyvatelstvo dlouhodobě vysídlováno uvnitř své země a rovněž za její hranice, může hrát 

humanitární činnost klíčovou a aktivnější úlohu, pokud jde o zplnomocnění postižených 

obyvatel, a to tím, že jim propůjčí silnější hlas a uzná jejich práva a schopnosti; trvá v 

tomto smyslu na významu posilování místní a regionální kapacity pro dodávky 

humanitární pomoci a zajištění postupů podporujících začleňování, kde jsou do procesu 

plánování zapojeny místní úřady, občanská společnost, soukromý sektor a postižené 

obyvatelstvo; trvá však na tom, že je důležité řešit hluboké příčiny těchto dlouhodobých 

konfliktů a poskytnout v daných situacích udržitelné politické řešení; 

3. vyzývá ke všeobecné ratifikaci všech mezinárodních nástrojů na ochranu civilního 

obyvatelstva, včetně Ženevské úmluvy o uprchlících z roku 1951 a k jejich začlenění do 

vnitrostátních právních předpisů; vyzývá všechny dotčené strany v různých konfliktech, 

aby respektovaly poskytování humanitární pomoci a dodržovaly mezinárodní humanitární 

právo (IHL); zdůrazňuje, že je třeba, aby EU a její členské státy monitorovaly uplatňování 

mezinárodního humanitárního práva a aby pachatele jeho porušování, včetně nestátních 

subjektů, poháněly k odpovědnosti;  
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4. vybízí mezinárodní společenství k posílení úsilí na zajištění nerušeného přístupu 

humanitární pomoci ke všem ohroženým skupinám obyvatel; znovu potvrzuje, že je zcela 

nezbytné podporovat bezpečí, ochranu a svobodu pohybu humanitárních pracovníků v 

terénu, kteří se stále častěji stávají terčem útoků a hrozeb, zejména při řešení konfliktů; 

zdůrazňuje potřebu spolupráce na humanitárním rozvoji za použití nových metod, včetně 

analýzy široké škály rizik, víceletého programování a financování a strategií ukončení 

činnosti pro humanitární subjekty; 

5. zdůrazňuje ústřední úlohu, kterou zastávají ženy, pokud jde o přežívání a odolnost 

společenství v humanitárních krizích, včetně konfliktů a situací po skončení konfliktu; 

zdůrazňuje, že je nezbytné řešit specifické potřeby a zajistit práva žen a dětí, neboť 

představují většinovou skupinu, která bývá humanitárními  krizemi zasažena a která trpí 

více než ostatní; konstatuje, že násilí na základě pohlaví je jedním z nejrozšířenějších, ale 

zároveň nejméně uznávaných typů porušování lidských práv a hlavní překážkou rovnosti 

žen a mužů; připomíná, že ženám a dívkám, které otěhotní poté, co byly znásilněny v 

období konfliktu, se musí dostat odpovídající podpory a musí mít přístup k plné škále 

zdravotnických služeb v oblasti sexuality a reprodukčního zdraví, v souladu 

s mezinárodním humanitárním právem; vyzývá světový humanitární summit, aby při 

budoucím utváření humanitárního systému, který má vzejít z tohoto konzultačního 

procesu, plně zohlednil genderovou perspektivu; 

6. žádá, aby byla věnována vážná pozornost účinnému zajištění práva na vzdělání 

v dlouhotrvajících humanitárních krizích prostřednictvím nezbytných finančních a 

lidských zdrojů, neboť hrozí, že absence vzdělání může ohrozit budoucnost dětí a další 

rozvoj jakékoli společnosti; zdůrazňuje význam neustálého vzdělávání pro zachování a 

podporu sdílených a univerzálních hodnot, jako jsou lidská důstojnost, rovnost, 

demokracie a lidská práva; 

7. zdůrazňuje, že je třeba poskytnout potraviny, vodu, přístřeší, hygienická opatření 

a lékařské ošetření coby základní práva každé lidské bytosti; je značně znepokojen 

hrozbou epidemií souvisejících se zoufalými hygienickými podmínkami a omezeným 

přístupem k nezávadné pitné vodě a nedostatečným přístupem k základním léčivým 

přípravkům během humanitárních krizí; vyzývá EU, aby zaujala vůdčí úlohu, pokud jde o 

zajištění odpovídajícího poskytování základních léčiv a nezávadné pitné vody během 

humanitárních krizí;  

8. upozorňuje na skutečnost, že vysídlení z důvodu konfliktů, přírodních katastrof či 

zhoršování životního prostředí zanechává určité obyvatele v obzvláště zranitelném 

postavení; zdůrazňuje, že uprchlíkům, vnitřně vysídleným osobám, obětem obchodování 

a dalším migrantům, jež zastihly krize ohrožující jejich životy, musí být poskytnuta 

odpovídající ochrana lidských práv; vyjadřuje vážné znepokojení nad nebývale vysokým 

počtem uprchlíků, vnitřně vysídlenými osobami a migranty v dnešním světě a vyzývá 

celosvětové společenství, aby využilo světový humanitární summit k mobilizaci 

nezbytných finančních a operačních prostředků, jež by vedly k vyřešení této problematiky 

se zvláštním zaměřením na její základní příčiny; zdůrazňuje význam mezináboženských 

a mezikulturních dialogů při řešení masivního přílivu uprchlíků; vyzývá EU a její členské 

státy, aby s ohledem na summit věnovaly problematice celosvětové uprchlické krize 

prvořadou pozornost ve svých politikách a postojích s cílem řešit důsledky a důvody 

tohoto přílivu uprchlíků; v této souvislosti naléhavě vyzývá světový humanitární summit, 
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aby požadoval účinnější způsoby boje proti obchodování s lidmi a ostře zasáhl proti 

náborům a financování teroristických skupin prevencí a potíráním náborů, organizování, 

přepravy a vybavování teroristických bojovníků a financování jejich cest a činností; 

zdůrazňuje, že je třeba a důležité rychle jednat a zároveň ve spolupráci se třetími zeměmi 

a místními, vnitrostátními a regionálními subjekty uplatnit dlouhodobý konkrétní 

a komplexní akční plán, který by zajistil účinný a účelný postup proti organizovaným 

zločineckým sítím pašeráků migrantů; konstatuje, že čl. 14 odst. 1 Všeobecné deklarace 

lidských práv garantuje právo žádat o azyl a požívat azyl a zdůrazňuje, že je povinností 

států nepřistupovat v případě uprchlíků k jejich navracení; zdůrazňuje, že je nezbytné, aby 

EU a její členské státy a všechny mezinárodní subjekty bezvýhradně dodržovaly 

mezinárodní právo a aby skutečně převzaly svoji odpovědnost a povinnost pomáhat lidem, 

kteří se ocitnou v nebezpečí; 

9. naléhavě žádá EU coby největšího dárce humanitární pomoci na světě, aby se postavila do 

čela světového humanitárního summitu a vyzvala k pružnějším metodám poskytování 

humanitární pomoci a k uplatňování proaktivních a soudržných opatření a nástrojů, které 

by účinně předcházely krizím; naléhavě žádá EU a další dárce, aby zůstaly věrni svým 

finančním závazkům a aby vypracovaly způsoby, jak zkrátit dobu, kterou si žádá 

převedení finančních závazků v činy na předmětném místě; poukazuje dále, že je důležité 

podávat zprávy o lidských právech, neboť fungují jako mechanismus včasného varování 

před krizemi, a vybízí světový humanitární summit, aby tuto skutečnost zohlednil při jeho 

přechodu od kultury reakce ke kultuře prevence; 

10. vybízí všechny orgány a instituce EU, zejména GŘ ECHO patřící pod Komisi, ale také 

členské státy, aby prozkoumaly zkušenosti získané při začleňování otázek lidských práv 

do jádra úsilí v oblasti humanitární pomoci v rámci systému OSN, a vyzývá EU, aby se 

zhostila významnější úlohy, pokud jde o posilování a zlepšování tohoto procesu; 

zdůrazňuje, že je důležité zajistit politickou soudržnost a koordinaci mezi humanitární 

pomocí EU a rozvojovou pomocí v této nové situaci, v níž EU přijala takový přístup k 

rozvojové spolupráci, který se zakládá na právech; hluboce v tomto smyslu vyjadřuje 

politování nad skutečností, že soubor nástrojů Komise, který v přístupu k rozvojové 

spolupráci uplatňuje lidská práva, vylučuje humanitární činnost EU; vyzývá proto Komisi, 

aby se v souvislosti se svou účastí na světovém humanitárním summitu zavázala, že 

vypracuje a přijme takový přístup k humanitární činnosti EU, který bude založený na 

právech. 
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