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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по развитие да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

А. като има предвид, че хуманитарните кризи почти неизменно водят до огромно 
човешко страдание за засегнатото цивилно население, включително до заплахи и 
нарушения на международно признати права на човека и международното 
хуманитарно право; 

Б. като има предвид, че защитата на правата на лицата в ситуации на хуманитарна 
криза е признато съгласно международното право в областта на правата на човека и 
хуманитарното право като неразделна част от хуманитарния отговор и се счита за 
един от ключовите проблеми, които трябва да бъдат разгледани в рамките на 
Световната среща на върха по хуманитарните въпроси, която ще се проведе през 
май 2016 г.; 

1. насърчава световната общност, участваща в световната хуманитарна среща на 
върха, да приеме основан на правата подход към хуманитарните действия, с цел 
намиране на по-добри начини за защита на цивилните лица, за установяване на 
заплахите и уязвимите места, и за следене за нарушения на правата на човека и на 
международното хуманитарно право, като по този начин се съдейства за засилване 
на борбата срещу безнаказаността; изразява своето убеждение, че защитата на 
всеобщия характер на правата на човека и засилването на общото разбиране от 
страна на всички участници в хуманитарни действия също укрепва основните 
хуманитарни принципи на неутралност и приобщаване;

2. подчертава, че особено при продължителните конфликти и кризи, когато цивилните 
граждани остават разселени продължително време, хуманитарните действия могат 
да играят важна роля в овластяването на засегнатото население, осигурявайки му 
по-силен глас и признавайки неговите права и способности, включително чрез 
предоставяне на по-активна роля на местните участници в хуманитарните действия;

3. подчертава ключовата роля, която жените играят за оцеляването и устойчивостта на 
общностите при хуманитарни кризи, включително в ситуации на конфликт и в 
постконфликтни ситуации; подчертава необходимостта да се обърне внимание на 
специфичните потребности и да се гарантират правата на жените и децата, които 
съставляват мнозинството от засегнатите лица, и са по-тежко засегнати при 
хуманитарни кризи; призовава Световната среща на върха по хуманитарните 
въпроси да включи свързаните с пола аспекти в основата на бъдещата структура на 
хуманитарната система, резултат от този процес на консултации;

4. призовава да бъде обърнато сериозно внимание на ефективното гарантиране на 
правото на образование при продължителни хуманитарни кризи, липсата на което 
заплашва бъдещето на децата;

5. обръща внимание на факта, че разселването, дължащо се на конфликти, природни
бедствия или влошаването на околната среда прави някои групи от населението 
особено уязвими; подчертава, че на бежанците, вътрешно разселените лица, 
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жертвите на трафик и други мигранти, попаднали в ситуация на криза трябва да се 
предоставя същата защита на правата на човека като на всички останали засегнати 
групи; изразява дълбоката си загриженост във връзка с безпрецедентно големия 
брой бежанци по света днес, и призовава международната общност да използва 
Световната среща на върха по хуманитарните въпроси за мобилизиране на 
необходимите финансови и оперативни ресурси за посрещане на това 
предизвикателство; призовава ЕС и неговите държави членки да дадат приоритет на 
световната криза с бежанците в своите политики и позиции относно срещата на 
високо равнище;

6. настоятелно призовава ЕС да възприеме водеща роля на Световната среща на върха 
по хуманитарните въпроси, призовавайки за по-гъвкави методи за предоставяне на 
хуманитарна помощ, както и за проактивни инструменти за предотвратяване на 
кризи; настоятелно призовава ЕС и другите донори да изпълняват финансовите си 
ангажименти и да разработят начини за съкращаване на времето, за което 
финансовите ангажименти намират израз в действия на място; посочва освен това 
значението на докладването относно правата на човека като механизъм за ранно 
предупреждение за кризи, и насърчава Световната среща на върха по 
хуманитарните въпроси да вземе това предвид при прехода от култура на реагиране 
към култура на предотвратяване на кризи;

7. насърчава всички институции на ЕС, и по-специално ГД „Хуманитарна помощ и 
гражданска защита“ (ECHO) на Комисията, както и държавите членки, да проучат 
придобития опит в интегрирането на предизвикващите загриженост въпроси, 
свързани с правата на човека в центъра на усилията за предоставяне на хуманитарна 
помощ в рамките на системата на ООН, и призовава ЕС да възприеме по-активна 
роля за развитието и подобряването на този процес; подчертава значението на 
осигуряването на съгласуваност и координация между хуманитарната помощ и 
помощта на ЕС за развитие в новата ситуация, при която ЕС е възприела основан на 
правата подход в областта на сътрудничеството за развитие; изразява дълбоко 
съжаление в тази връзка, че наборът от инструменти на Комисията за основан на 
правата подход в областта на сътрудничеството за развитие, изрично изключва 
хуманитарната дейност на ЕС; призовава Комисията следователно да поеме 
ангажимент за разработване и приемане, като част от участието си в Световната 
среща на върха по хуманитарните въпроси, основан на правата подход към 
хуманитарната дейност на ЕС.


