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NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako věcně příslušný výbor, aby do svého 
návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. znovu potvrzuje, že všeobecná lidská práva a svobody, tak jak jsou definovány ve 
Všeobecné deklaraci lidských práv, jsou platné pro všechny lidské bytosti bez ohledu na 
jakékoliv další okolnosti, situaci, náboženské vyznání nebo přesvědčení, pohlaví, rasový 
nebo etnický původ, věk, zdravotní postižení, sexuální orientaci nebo genderovou identitu;

2. vyzývá Komisi a Evropskou službu pro vnější činnost, aby v celém procesu rozvojové 
spolupráce průřezově dodržovaly svůj slib zavést přístup založený na lidských právech;

3. apeluje na EU, aby si prostřednictvím účinného, důsledného a uváženého užívání všech 
dostupných nástrojů na podporu a ochranu lidských práv a na zajištění účinnosti naší 
politiky rozvojové pomoci udržovala postavení největšího světového obránce lidských 
práv a toto postavení respektovala;

4. zdůrazňuje význam soudržnosti politik v zájmu rozvoje, která zajistí, že politiky EU ve 
všech oblastech umožní zlepšení v oblasti dodržování lidských práv, a zároveň zajistí, aby 
žádná z politik EU neporušovala lidská práva;

5. vybízí Komisi, aby strategie jednotlivých zemí pro oblast lidských práv začlenila jak do 
plánování a provádění veškeré pomoci třetím zemím, tak do strategických dokumentů
a víceletých orientačních plánů;

6. vyzývá, aby posuzování lidských práv bylo zahrnuto mezi kritéria při poskytování pomoci 
EU jednotlivým zemím, zejména pokud jde o rozpočtovou podporu;

7. vyzývá k obnově snahy chránit a podporovat obránce lidských práv ve třetích zemích, 
zvláště ty, kteří v důsledku svého jednání žijí ve strachu nebo ohrožení; očekává pružnější
a cílená opatření, která bude možné přijmout na ochranu obránců lidských práv v rámci 
Evropské nadace pro demokracii; 

8. připomíná, že rozvoj, demokracie a právní stát jsou nezbytné pro plné dodržování 
lidských práv, ale nejsou s ním totožné, a že se vzájemně ovlivňují a podporují; vyzývá 
EU, aby napříč společností podporovala budování ideálů demokracie a dodržování 
lidských práv, zvláště s cílem propagovat rovnost pohlaví a práva dětí;

9. trvá na tom, že doložky o vymahatelných a nezpochybnitelných lidských právech musí být 
začleněny do všech dohod uzavřených mezi EU a třetími zeměmi;

10. zdůrazňuje, že nový zvláštní zástupce EU pro otázky lidských práv musí při všech 
činnostech zaměřených na prosazování lidských práv ve světě vzít v úvahu aspekt 
rozvoje; v souvislosti s tím očekává v této oblasti úzkou spolupráci s Parlamentem a jeho 
příslušnými výbory;

11. vyzývá Komisi a Evropskou službu pro vnější činnost, aby v souvislosti s Úmluvou OSN
o právech dítěte a s nutností zajistit nejvyšší možnou ochranu práv, která jsou v úmluvě 
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zakotvena, a zabránit jejich porušování obzvláště podpořily potřebu zvláštní péče
a ochrany, pokud jde o děti obou pohlaví, na základě výše uvedené úmluvy a Deklarace 
práv dítěte;

12. ostře odsuzuje mrzačení ženských pohlavních orgánů jako porušení tělesné integrity žen
a dívek a naléhavě vyzývá Komisi a Evropskou službu pro vnější činnost, aby ve své 
strategii boje proti násilí páchanému na ženách věnovaly těmto tradičním poškozujícím 
praktikám zvláštní pozornost;
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