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NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do 
návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. opätovne potvrdzuje, že všeobecné ľudské práva a slobody, ako sú zakotvené vo 
Všeobecnej deklarácii ľudských práv, sa týkajú každého jednotlivca bez ohľadu na všetky 
okolnosti alebo situáciu, náboženské vyznanie alebo presvedčenie, pohlavie, rasový alebo 
etnický pôvod, vek, zdravotné postihnutie, sexuálnu orientáciu a rodovú identitu;

2. vyzýva Komisiu a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), aby dodržali svoj sľub 
a počas celého procesu rozvojovej spolupráce uplatňovali prístup založený na ľudských 
právach;

3. naliehavo vyzýva EÚ, aby prostredníctvom účinného, dôsledného a rozumného 
využívania všetkých dostupných nástrojov na podporu a ochranu ľudských práv 
a účinnosti našej politiky rozvojovej pomoci udržiavala svoju úlohu hlavného ochrancu 
ľudských práv vo svete a aby si ju vážila;

4. zdôrazňuje význam súdržnosti politík v záujme rozvoja s cieľom zabezpečiť, aby politiky 
EÚ vo všetkých oblastiach umožnili čoraz väčšie dodržiavanie ľudských práv a aby 
žiadna politika EÚ neporušovala ľudské práva;

5. žiada Komisiu, aby začlenila stratégie krajiny v oblasti ľudských práv do plánovania a 
uplatňovania každej pomoci tretím krajinám, ako aj do strategických dokumentov a 
viacročných indikatívnych programov;

6. žiada, aby bolo hodnotenie ľudských práv začlenené pri realizácii spôsobov pomoci EÚ 
jednotlivým krajinám, najmä pokiaľ ide o rozpočtovú podporu;

7. žiada, aby sa vyvinula opätovná snaha o ochranu a podporu obhajcov ľudských práv v 
tretích krajinách, predovšetkým tých, ktorí kvôli svojmu presvedčeniu žijú v strachu alebo 
ohrození; očakáva pružnejšie, cielené opatrenia, ktoré bude možné prijať na ochranu 
obhajcov ľudských práv v rámci Európskej nadácie na podporu demokracie; 

8. pripomína, že rozvoj, demokracia a právny štát sú nevyhnutné pre dodržiavanie ľudských 
práv, ale nie sú s ním totožné, a že sa vzájomne ovplyvňujú a podporujú; vyzýva EÚ, aby 
v spoločnosti podporovala vytváranie ideálov, ktoré sú založené na demokracii a 
dodržiavaní ľudských práv, predovšetkým s cieľom presadzovať rodovú rovnosť a práva 
detí;

9. trvá na tom, že do všetkých dohôd uzavretých medzi EÚ a tretími krajinami musia byť 
začlenené vymožiteľné a nemeniteľné doložky o ľudských právach;

10. zdôrazňuje, že nový osobitný zástupca EÚ pre ľudské práva musí zohľadňovať agendu 
rozvoja pri všetkých činnostiach zameraných na presadzovanie ľudských práv vo svete. v 
tejto súvislosti očakáva, že nastane úzka spolupráca s parlamentom a jeho príslušným 
výborom na predmetnú tému;
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11. vyzýva Komisiu a ESVČ v súvislosti s Dohovorom OSN o právach dieťaťa a s potrebou 
zabezpečiť čo najúplnejšiu ochranu práv, ktoré sú v tomto dohovore zakotvené, a zabrániť 
ich porušovaniu, aby osobitne podporovali uprednostňovanie potrieb chlapcov a dievčat, 
čo sa týka osobitnej ochrany a starostlivosti, a to na základe uvedeného dohovoru 
a Deklarácie o právach dieťaťa;

12. dôrazne odsudzuje mrzačenie ženských pohlavných orgánov ako porušovanie telesnej 
integrity žien a dievčat a naliehavo vyzýva Komisiu a ESVČ, aby vo svojej stratégii boja 
proti násiliu páchanému na ženách venovali zvláštnu pozornosť týmto tradičným 
škodlivým praktikám.
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