
 

AD\1114792CS.docx  PE593.897v02-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

Evropský parlament 
2014-2019  

 

Výbor pro rozvoj 
 

2016/2220(INI) 

31.1.2017 

STANOVISKO 

Výboru pro rozvoj 

pro Výbor pro zahraniční věci 

o osobách bez státní příslušnosti v jižní a jihovýchodní Asii 

(2016/2220(INI)) 

Navrhovatelka: Maria Heubuch 

 



 

PE593.897v02-00 2/5 AD\1114792CS.docx 

CS 

PA_NonLeg 



 

AD\1114792CS.docx 3/5 PE593.897v02-00 

 CS 

NÁVRHY 

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

návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

A. vzhledem k tomu, že osoby bez státní příslušnosti – jejichž počet se odhaduje na 10 až 15 

milionů, z nichž ovšem pouze 3,5 milionu je vedeno ve statistikách UNHCR – jsou 

nerovnoměrně rozptýleny po celém světě; vzhledem k tomu, že 5 z 20 států, které 

poskytují útočiště více než 10 000 osob, jež jsou vedeny bez státní příslušnosti, se nachází 

v jižní a jihovýchodní Asii; 

B. vzhledem k tomu, že chybějící státní příslušnost má nedozírné důsledky pro lidská práva, 

včetně občanských, politických a ekonomických práv, rozvoj a mezinárodní stabilitu 

a významný dopad na občanské povinnosti, přístup k půdě a majetku, sociální 

zabezpečení a služby, jako je zdravotní péče a vzdělávání, a oslabuje rovněž sociální 

postavení osob; vzhledem k tomu, že chybějící státní příslušnost oslabuje vyhlídky 

dotčených obyvatel na rozvoj a účinné provádění Agendy pro udržitelný rozvoj 2030; 

C. vzhledem k tomu, že složitý problém, který chybějící státní příslušnost představuje, 

zůstává na nejzazším okraji mezinárodního práva a politiky, i přestože se nejedná 

o zanedbatelnou otázku; 

1. zdůrazňuje souvislost mezi chybějící státní příslušností a sociální a ekonomickou 

zranitelností; naléhavě vyzývá vlády rozvojových zemí, aby předcházely odpírání, ztrátě 

nebo odebírání státní příslušnosti z diskriminačních důvodů, přijaly spravedlivé zákony 

upravující otázku státní příslušnosti a zavedly přístupná, finančně dosažitelná 

a nediskriminační řízení pro vydávání dokladů o státní příslušnosti; 

2. vítá přijetí cíle udržitelného rozvoje č. 16.9, podle kterého by se právní identita 

a registrace při porodu měly vztahovat na všechny osoby; vyjadřuje nicméně politování 

nad tím, že chybějící státní příslušnost není v Agendě pro udržitelný rozvoj 2030 výslovně 

uvedena ani jako důvod pro diskriminaci, ani jako cíl pro snížení chudoby; vyzývá EU 

a členské státy, aby v rámci provádění cílů udržitelného rozvoje zvážily zavedení 

ukazatelů chybějící státní příslušnosti do svých mechanismů sledování a podávání zpráv; 

3. vyzývá vlády Bruneje Darussalamu, Malajsie a Nepálu, aby bojovaly proti formám 

diskriminace na základě pohlaví, které se vyskytují v jejich právních předpisech 

upravujících otázku státní příslušnosti, a aby prosazovaly právo dětí na státní příslušnost; 

4. konstatuje, že existuje souvislost mezi chybějící státní příslušností a násilným 

vysídlováním obyvatelstva, zejména pokud jde o oblasti zasažené konflikty; připomíná, že 

celosvětově se mezi osobami bez státní příslušnosti vyskytuje nejméně 1,5 milionu 

uprchlíků nebo bývalých uprchlíků, včetně mnoha mladých žen a dívek; 

5. připomíná, že chybějící státní příslušnost zůstává v celosvětovém měřítku z velké části 

neprozkoumána a je o ní k dispozici nedostatečné množství informací a že stávající údaje 

se zakládají na odlišných definicích; naléhavě vyzývá mezinárodní společenství, aby 

přijalo jednotnou definici chybějící státní příslušnosti a řešilo nedostatky, které se 

vyskytují při shromažďování údajů pro účely zaznamenání míry chybějící státní 
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příslušnosti v rozvojových zemích, a to především poskytnutím pomoci místním orgánům 

při zavádění odpovídajících metod sčítání, identifikace a registrace osob bez státní 

příslušnosti a posílením jejich statistické kapacity; 

6. vyzývá Komisi, aby zahájila výměny osvědčených postupů mezi členskými státy, vybízí 

k aktivní koordinaci vnitrostátních kontaktních center pro osoby bez státní příslušnosti 

a vítá kampaň #IBelong; 

7. vyzývá členské státy, aby migrantům bez státní příslušnosti udělily status ochrany; 

8. vítá podporu, kterou EU pomocí různých nástrojů poskytuje osobám bez státní 

příslušnosti v jižní a jihovýchodní Asii, a vyzývá Unii, aby pokračovala ve svém úsilí 

s cílem učinit z řešení dopadů chybějící státní příslušnosti na otázky rozvoje, míru 

a stability nedílnou součást svých programů rozvojové spolupráce a v širším smyslu také 

své vnější činnosti. 
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