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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί 

της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανθρωπιστικές κρίσεις σχεδόν πάντα έχουν σαν αποτέλεσμα 

τεράστια ανθρώπινη δυστυχία για τους πληγέντες πολίτες, ιδιαίτερα γυναίκες και παιδιά, 

συμπεριλαμβανομένων και των παραβιάσεων των διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

του ανθρωπιστικού δικαίου· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων σε περιπτώσεις 

ανθρωπιστικών κρίσεων είναι αναγνωρισμένη σύμφωνα με τα διεθνή ανθρώπινα 

δικαιώματα και το ανθρωπιστικό δίκαιο ως αναπόσπαστο μέρος της ανθρωπιστικής 

βοήθειας, και θεωρείται ως ένα από τα βασικά προβλήματα που πρέπει να 

αντιμετωπιστούν κατά την Παγκόσμια Ανθρωπιστική Σύνοδο Κορυφής που θα 

πραγματοποιηθεί τον Μάιο 2016·  

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης πρέπει να 

υπάρχει ισορροπία μεταξύ της «ενίσχυσης της αποδοτικότητας» και της «προάσπισης των 

αξιών»· 

1. ενθαρρύνει τη διεθνή κοινότητα που συγκαλείται στην Παγκόσμια Ανθρωπιστική Σύνοδο 

Κορυφής να υιοθετήσει μια ανθρωπιστική προσέγγιση με γνώμονα τα δικαιώματα, με 

στόχο την εξεύρεση καλύτερων τρόπων χωρίς αποκλεισμούς για την προστασία των 

αμάχων, με ιδιαίτερη έμφαση σε ευάλωτες ομάδες, όπως οι γυναίκες, τα παιδιά, οι 

θρησκευτικές και οι εθνοτικές μειονότητες, τον εντοπισμό των απειλών και των τρωτών 

σημείων, και την παρακολούθηση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, βοηθώντας έτσι στην ενίσχυση του αγώνα κατά της 

ατιμωρησίας· εκφράζει την πεποίθηση ότι η προάσπιση της οικουμενικότητας των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η ενίσχυση της κοινής κατανόησης από όλους τους φορείς 

που εμπλέκονται στην ανθρωπιστική δράση, ενισχύει επίσης τις βασικές ανθρωπιστικές 

αρχές της ανθρωπιάς, της αμεροληψίας, της ουδετερότητας και της επιχειρησιακής 

ανεξαρτησίας· τονίζει πως χρειάζεται να τοποθετηθεί η προστασία στο κέντρο της 

ανθρωπιστικής δράσης και αποδοκιμάζει την κακή χρήση ή το μη σεβασμό των βασικών 

ανθρωπιστικών αρχών για πολιτικούς, στρατιωτικούς ή μη ανθρωπιστικούς σκοπούς· 

προειδοποιεί ότι η εν λόγω κακή χρήση υποσκάπτει και θέτει σε κίνδυνο τις πραγματικές 

ανθρωπιστικές αποστολές και το προσωπικό τους· επιμένει ότι τα μέτρα καταπολέμησης 

της τρομοκρατίας δεν πρέπει να υπονομεύουν τις ανθρωπιστικές προσπάθειες· 

2. τονίζει ότι, ειδικά σε παρατεταμένες συγκρούσεις και κρίσεις, όπου οι άμαχοι 

εκτοπίζονται στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας για μεγάλο χρονικό διάστημα, 

η ανθρωπιστική δράση μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην ενδυνάμωση των 

πληγέντων πληθυσμών, παρέχοντάς τους μια ισχυρότερη φωνή και αναγνωρίζοντας τα 

δικαιώματα και τις δυνατότητές τους· υπό την έννοια αυτή, επισημαίνει τη σημασία της 

ενίσχυσης των τοπικών και περιφερειακών ικανοτήτων για την παροχή ανθρωπιστικής 

βοήθειας και τη σημασία της ύπαρξης διαδικασιών χωρίς αποκλεισμούς στο πλαίσιο των 

οποίων οι τοπικές αρχές, η κοινωνία των πολιτών, ο ιδιωτικός τομέας και οι πληγέντες 

πληθυσμοί θα συμμετέχουν στη διαδικασία του σχεδιασμού· επισημαίνει, ωστόσο, τη 

σημασία της αντιμετώπισης των βαθύτερων αιτίων αυτών των παρατεταμένων 
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συγκρούσεων και της εξεύρεσης μιας βιώσιμης πολιτικής λύσης για τις εν λόγω 

καταστάσεις· 

3. ζητεί την επικύρωση όλων των διεθνών νομικών πράξεων που αφορούν την προστασία 

του άμαχου πληθυσμού από όλες τις χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης της 

Γενεύης για το καθεστώς των προσφύγων του 1951, και την ενσωμάτωσή τους στο εθνικό 

δίκαιο· καλεί όλα τα μέρη που ενέχονται στις διάφορες διενέξεις να σέβονται την 

πρόβλεψη ανθρωπιστικής βοήθειας και να συμμορφώνονται προς το διεθνές 

ανθρωπιστικό δίκαιο (ΔΑΔ)· τονίζει πως η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να 

παρακολουθούν την εφαρμογή του ΔΑΔ και ότι πρέπει να καλούν σε λογοδοσία τους 

υπεύθυνους παραβιάσεων, συμπεριλαμβανομένων και οι μη κρατικών φορέων·  

4. ενθαρρύνει τη διεθνή κοινότητα να εντείνει τις προσπάθειές της προκειμένου να 

διασφαλίσει την απρόσκοπτη πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια όλων των πληθυσμών 

που κινδυνεύουν· επαναλαμβάνει πως χρειάζεται οπωσδήποτε να προαχθεί η ασφάλεια, 

προστασία και ελευθερία κίνησης των επί τόπου εργαζομένων στον ανθρωπιστικό τομέα, 

οι οποίοι καθίστανται όλο και περισσότερο στόχος επιθέσεων και απειλών, ιδιαίτερα σε 

εμπόλεμες περιοχές· υπογραμμίζει την ανάγκη συνεργασίας στον τομέα της 

ανθρωπιστικής ανάπτυξης με χρήση νέων μεθόδων, συμπεριλαμβανομένης της κοινής 

ανάλυσης πολλαπλών κινδύνων, του πολυετούς προγραμματισμού και χρηματοδότησης, 

καθώς και στρατηγικών εξόδου για τους ανθρωπιστικούς φορείς· 

5. υπογραμμίζει τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν οι γυναίκες στην επιβίωση και 

αυτοανόρθωση των κοινοτήτων σε περιπτώσεις ανθρωπιστικών κρίσεων, 

συμπεριλαμβανομένων και των καταστάσεων συγκρούσεων και μεταπολεμικών 

περιόδων· τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι ιδιαίτερες ανάγκες και να 

διασφαλιστούν τα δικαιώματα των γυναικών και των παιδιών, που αποτελούν την 

πλειοψηφία των πληγέντων και πλήττονται σοβαρότερα από τις ανθρωπιστικές κρίσεις· 

διαπιστώνει ότι η βία λόγω φύλου αποτελεί μία από τις πλέον εκτεταμένες αλλά λιγότερο 

αναγνωρισμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και είναι κύριο εμπόδιο στην 

ισότητα των φύλων· υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια που μένουν έγκυες 

κατόπιν βιασμού πρέπει να τυγχάνουν κατάλληλης στήριξης και να έχουν πρόσβαση στο 

πλήρες φάσμα των υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, όπως 

προβλέπεται στο ΔΑΔ· καλεί την Παγκόσμια Ανθρωπιστική Σύνοδο Κορυφής να 

εξετάσει σφαιρικά τη διάσταση του φύλου κατά το μελλοντικό σχεδιασμό του 

ανθρωπιστικού συστήματος που θα προκύψει από αυτή τη διαδικασία διαβούλευσης· 

6. ζητεί να δίδεται ιδιαίτερη μέριμνα, όταν υπάρχουν παρατεταμένες ανθρωπιστικές κρίσεις, 

στην αποτελεσματική εξασφάλιση του δικαιώματος για εκπαίδευση, με την έλλειψη του 

οποίου απειλείται το μέλλον των παιδιών και η περαιτέρω ανάπτυξη της κοινωνίας· 

υπογραμμίζει την σπουδαιότητα της συνεχούς εκπαίδευσης για την προάσπιση και 

προαγωγή κοινών και οικουμενικών αξιών όπως η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ισότητα, η 

δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα· 

7. υπογραμμίζει την ανάγκη παροχής τροφίμων, νερού, στέγασης, συνθηκών υγιεινής και 

ιατρικής περίθαλψης, ως θεμελιωδών δικαιωμάτων κάθε ανθρώπινου όντος· εκφράζει την 

έντονη ανησυχία του για τον κίνδυνο επιδημιών που συνδέονται με τις κακές συνθήκες 

υγιεινής και την περιορισμένη πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό, αλλά και για την 

έλλειψη πρόσβασης σε βασικά φάρμακα στο πλαίσιο ανθρωπιστικών κρίσεων· καλεί την 
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ΕΕ να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο διασφαλίζοντας επαρκή παροχή βασικών 

φαρμάκων και ασφαλούς πόσιμου νερού στο πλαίσιο των ανθρωπιστικών κρίσεων·  

8. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η μετακίνηση εξαιτίας συγκρούσεων, φυσικών 

καταστροφών ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος, καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτους 

ορισμένους πληθυσμούς· τονίζει ότι οι πρόσφυγες, οι εσωτερικά εκτοπισμένοι, τα θύματα 

της εμπορίας ανθρώπων και άλλοι μετακινούμενοι που είναι εγκλωβισμένοι σε 

καταστάσεις κρίσεων οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους, πρέπει να δικαιούνται 

κατάλληλης προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία 

του για τον άνευ προηγουμένου μεγάλο αριθμό προσφύγων, εξωτερικά εκτοπισμένων και 

μεταναστών στον κόσμο σήμερα, και καλεί την παγκόσμια κοινότητα να χρησιμοποιήσει 

την Παγκόσμια Ανθρωπιστική Σύνοδο Κορυφής για να κινητοποιήσει τους απαραίτητους 

οικονομικούς και επιχειρησιακούς πόρους για να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση, 

εστιάζοντας ειδικότερα στα βαθύτερα αίτιά της· επισημαίνει τη σημασία του 

διαθρησκευτικού και διαπολιτισμικού διαλόγου για την αντιμετώπιση της μαζικής ροής 

προσφύγων· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να δώσουν προτεραιότητα στην 

παγκόσμια κρίση προσφύγων στις θέσεις και στις πολιτικές που θα υιοθετήσουν στο 

πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες αυτού του 

κύματος προσφύγων, καθώς και τους λόγους που το προκάλεσαν· στο πλαίσιο αυτό, 

προτρέπει την Παγκόσμια Ανθρωπιστική Σύνοδο Κορυφής να ζητήσει την εξεύρεση 

αποδοτικότερων τρόπων για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, τον περιορισμό 

της στρατολόγησης και της χρηματοδότησης τρομοκρατικών ενώσεων μέσω της 

πρόληψης και της καταπολέμησης τόσο της στρατολόγησης, της οργάνωσης, της 

μεταφοράς και του εξοπλισμού των τρομοκρατών, όσο και της χρηματοδότησης των 

ταξιδιών και των δραστηριοτήτων τους· υπογραμμίζει την αναγκαιότητα και τη σημασία 

της άμεσης κινητοποίησης που πρέπει να συνοδευτεί από ένα μακροπρόθεσμο 

συγκεκριμένο και ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης το οποίο θα πρέπει να εφαρμοστεί σε 

συνεργασία με τρίτες χώρες, τοπικούς, εθνικούς και περιφερειακούς φορείς για μια 

αποτελεσματική και αποδοτική προσέγγιση σ' ό, τι αφορά τα δίκτυα οργανωμένου 

εγκλήματος των παράνομων διακινητών μεταναστών· επισημαίνει ότι το άρθρο 14 παρ. 1 

της Οικουμενικής Διακήρυξης των δικαιωμάτων του ανθρώπου εγγυάται το δικαίωμα 

αίτησης και λήψης ασύλου και τονίζει την υποχρέωση των κρατών να μην προβαίνουν σε 

επαναπροώθηση των προσφύγων· τονίζει η ΕΕ, τα κράτη  μέλη της και όλοι οι διεθνείς 

φορείς χρειάζεται να συμμορφωθούν προς το διεθνές δίκαιο και να αναλάβουν σοβαρά 

την ευθύνη και το καθήκον τους να βοηθούν ανθρώπους που κινδυνεύουν· 

9. προτρέπει την ΕΕ να αναλάβει, ως ο μεγαλύτερος δωρητής ανθρωπιστικής βοήθειας στον 

κόσμο, ηγετικό ρόλο στην Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφής, ζητώντας πιο 

ευέλικτες μεθόδους για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς και προορατικά 

μέτρα και εργαλεία για την αποτελεσματική πρόληψη κρίσεων· καλεί την ΕΕ και άλλους 

δωρητές να παραμείνουν πιστοί στις οικονομικές δεσμεύσεις τους και να αναπτύξουν 

τρόπους για να μειωθεί ο χρόνος που χρειάζεται για να μετατραπούν οι χρηματοδοτικές 

δεσμεύσεις σε επιτόπιες ενέργειες· επισημαίνει, παράλληλα, τη σημασία της υποβολής 

εκθέσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα ως μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης για την 

αντιμετώπιση κρίσεων, και ενθαρρύνει την Παγκόσμια Ανθρωπιστική Σύνοδο Κορυφής 

να λάβει το θέμα αυτό υπόψη για τη μετάβαση από μια κουλτούρα αντίδρασης σε μια 

κουλτούρα πρόληψης· 

10. ενθαρρύνει όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, και ιδίως την ΓΔ ECHO της Επιτροπής, 
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καθώς και τα κράτη μέλη, να μελετήσουν την εμπειρία που αποκτήθηκε, ώστε να τεθεί η 

μέριμνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον πυρήνα των προσπαθειών παροχής 

ανθρωπιστικής βοήθειας εντός του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, και καλεί την ΕΕ 

να διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο στην προώθηση και τη βελτίωση της διαδικασίας 

αυτής· τονίζει τη σημασία της διασφάλισης της συνοχής και του συντονισμού των 

πολιτικών μεταξύ της ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ και της αναπτυξιακής βοήθειας, 

στη νέα κατάσταση για μια προσέγγιση της ΕΕ με γνώμονα τα δικαιώματα για την 

αναπτυξιακή συνεργασία. εκφράζει, ως προς το θέμα αυτό, τη βαθιά του λύπη για το 

γεγονός ότι δεν περιλαμβάνεται στα μέσα που προτείνει η Επιτροπή για την προσέγγιση 

της αναπτυξιακής συνεργασίας με γνώμονα τα ανθρώπινα δικαιώματα, μια ανθρωπιστική 

δράση της ΕΕ· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή, να δεσμευτεί για την ανάπτυξη και την 

υιοθέτηση, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην Παγκόσμια Ανθρωπιστική Σύνοδο 

Κορυφής, μιας προσέγγισης με γνώμονα τα δικαιώματα για την ανθρωπιστική δράση της 

ΕΕ· 



 

AD\1075688EL.doc 7/7 PE565.200v02-00 

 EL 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ημερομηνία έγκρισης 19.10.2015    

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +: 

–: 

0: 

44 

3 

2 

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 

ψηφοφορία 

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Bas Belder, Elmar Brok, Klaus 

Buchner, Javier Couso Permuy, Mark Demesmaeker, Eugen Freund, 

Michael Gahler, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Afzal Khan, Eduard 

Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, David 

McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Andrej 

Plenković, Jozo Radoš, Charles Tannock, László Tőkés, Johannes 

Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden, Γεώργιος Επιτήδειος, 

Μανώλης Κεφαλογιάννης, Амджад Башир, Андрей Ковачев 

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 

ψηφοφορία 

Ignazio Corrao, Marielle de Sarnez, Neena Gill, Ana Gomes, Javi 

López, Urmas Paet, Traian Ungureanu 

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) 

παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία 

Beatriz Becerra Basterrechea, Jonás Fernández, Arne Gericke, Enrique 

Guerrero Salom, Kinga Gál, Κώστας Μαυρίδης, Момчил Неков, 

Ricardo Serrão Santos, Jutta Steinruck, Renate Weber, Josef 

Weidenholzer, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Ivan 

Štefanec 

 
 


