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NÁVRHY

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

A. vzhledem k tomu, že humanitární krize téměř vždy vedou k nesmírnému lidskému utrpení 
dotčených civilních obyvatel a rovněž k ohrožení a porušování mezinárodních lidských 
práv a humanitárního práva; 

B. vzhledem k tomu, že ochrana práv osob v humanitárních krizích je podle mezinárodních 
lidských práv a humanitárního práva chápána jako nedílná součást humanitární pomoci
a je považována za jeden z klíčových zájmů, kterým se má zabývat světový humanitární 
summit, který se bude konat v květnu 2016; 

1. vybízí celosvětové společenství, které se sejde na světovém humanitárním summitu, aby 
přijalo přístup, který bude u humanitárních akcí uplatňovat lidská práva, a to s cílem najít 
lepší možnosti, jak chránit občany, rozpoznat hrozby a zranitelnost, a aby monitorovalo 
porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva, a pomohlo tak posílit boj 
proti beztrestnosti; vyjadřuje přesvědčení o tom, že prosazování univerzálnosti lidských 
práv a posilování společného porozumění všemi subjekty zapojenými do humanitární 
činnosti rovněž posiluje stěžejní humanitární zásadu neutrality a nevýlučnosti;

2. zdůrazňuje, že zejména v dlouhotrvajících konfliktech a krizích, kdy je civilní 
obyvatelstvo dlouhodobě vysídlováno, může hrát humanitární činnost klíčovou úlohu, 
pokud jde o zplnomocnění postižené populace, a to tím, že jim propůjčí silnější hlas
a uzná jejich práva a schopnosti a rovněž tím, že umožní místním subjektům hrát
v humanitární činnosti aktivnější úlohu;

3. zdůrazňuje ústřední úlohu, kterou zastávají ženy, pokud jde o přežívání a odolnost 
společenství v humanitárních krizích, včetně konfliktů a situací po skončení konfliktu; 
zdůrazňuje, že je nezbytné řešit specifické potřeby a zajistit práva žen a dětí, neboť 
představují většinovou skupinu, která bývá humanitárními krizemi zasažena a která trpí 
více než ostatní; vyzývá světový humanitární summit, aby za hlavní prvek budoucího 
utváření humanitárního systému, který má vzejít z tohoto konzultačního procesu, přijal 
genderovou perspektivu;

4. žádá, aby byla věnována vážná pozornost účinnému zajištění práva na vzdělání
v dlouhotrvajících humanitárních krizích, neboť hrozí, že absence vzdělání může ohrozit 
budoucnost dětí;

5. upozorňuje na skutečnost, že vysídlení z důvodu konfliktů, přírodních katastrof či 
zhoršování životního prostředí zanechává určité obyvatele v obzvláště zranitelném 
postavení; zdůrazňuje, že uprchlíkům, vnitřně vysídleným osobám, obětem obchodování
a dalším migrantům, jež zastihla krize, musí být poskytnuta stejná ochrana lidských práv 
jako všem dalším postiženým skupinám; vyjadřuje vážné znepokojení nad nebývale 
vysokým počtem uprchlíků v dnešním světě a vyzývá celosvětové společenství, aby 
využilo světový humanitární summit k mobilizaci nezbytných finančních a operačních 
prostředků, jež by vedly k vyřešení této problematiky; vyzývá EU a její členské státy, aby
s ohledem na summit věnovaly problematice celosvětové uprchlické krize prvořadou 
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pozornost ve svých politikách a postojích;

6. naléhavě žádá EU, aby se postavila do čela světového humanitárního summitu a vyzvala
k pružnějším metodám poskytování humanitární pomoci a k uplatňování proaktivních 
nástrojů, které by předcházely krizím; naléhavě žádá EU a další dárce, aby zůstali věrni 
svým finančním závazkům a aby vypracovaly způsoby, jak zkrátit dobu, kterou si žádá 
převedení finančních závazků v činy na předmětném místě; poukazuje dále, že je důležité 
podávat zprávy o lidských právech, neboť fungují jako mechanismus včasného varování 
před krizemi, a vybízí světový humanitární summit, aby tuto skutečnost zohlednil při jeho 
přechodu od kultury reakce ke kultuře prevence;

7. vybízí všechny orgány a instituce EU, zejména GŘ ECHO patřící pod Komisi, ale také 
členské státy, aby prozkoumaly zkušenosti získané při začleňování otázek lidských práv 
do jádra úsilí v oblasti humanitární pomoci v rámci systému OSN, a vyzývá EU, aby se 
zhostila významnější úlohy, pokud jde o posilování a zlepšování tohoto procesu; 
zdůrazňuje, že je důležité zajistit politickou soudržnost a koordinaci mezi humanitární 
pomocí EU a rozvojovou pomocí v této nové situaci, v níž EU přijala takový přístup
k rozvojové spolupráci, který bude u humanitárních akcí uplatňovat lidská práva; hluboce
v tomto smyslu vyjadřuje politování nad skutečností, že soubor nástrojů Komise, který
v přístupu k rozvojové spolupráci uplatňuje lidská práva, otevřeně vylučuje humanitární 
činnost EU; vyzývá proto Komisi, aby se v souvislosti se svou účastí na světovém 
humanitárním summitu zavázala, že vypracuje a přijme takový přístup k humanitární 
činnosti EU, který bude uplatňovat lidská práva.


