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JAVASLATOK

A Külügyi Bizottság felhívja a Fejlesztési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

A. mivel a humanitárius válságok szinte kivétel nélkül mérhetetlen emberi szenvedést 
okoznak az érintett polgári lakosságnak, ideértve a fenyegetéseket, valamint a nemzetközi 
emberi jogi jogsértéseket és a humanitárius jog megsértését; 

B. mivel a személyek jogainak humanitárius válságok alatti védelme a nemzetközi emberi 
jogok és a humanitárius jog értelmében a humanitárius segítségnyújtás szerves része, 
továbbá ez a 2016 májusában tartandó humanitárius csúcstalálkozó egyik legfontosabb 
megoldandó kérdése;

1. ösztönzi a humanitárius csúcstalálkozón összegyűlő globális közösséget, hogy a 
humanitárius fellépés tekintetében fogadjon el jogokon alapuló megközelítést azzal a 
céllal, hogy jobb megoldásokat találhassanak a civil lakosság védelmére, a fenyegetések 
és a sebezhető pontok azonosítására, illetve az emberi jogi és a nemzetközi humanitárius 
joggal kapcsolatos jogsértések nyomon követésére, segítve ezzel a büntetlenség elleni 
küzdelem erősítését; hangot ad annak a meggyőződésének, hogy az emberi jogok 
egyetemességének fenntartása és a humanitárius tevékenységekben részt vevő valamennyi 
szereplő általi közös megértés megerősítése egyúttal erősíti a semlegesség és befogadás  
alapvető humanitárius elveit is;

2. hangsúlyozza, hogy különösen az olyan elhúzódó konfliktusokban és válságokban, 
amelyek során a civil lakosság hosszabb ideig kényszerül elhagyni lakhelyét, a 
humanitárius fellépés döntő szerepet játszhat abban, hogy az érintett lakosság 
szerepvállalását növelje azáltal, hogy több beleszólást ad nekik és elismeri a jogaikat és a 
képességeiket, és többek között aktívabb szerepet ad a helyi szereplőknek a humanitárius 
tevékenységekben;

3. hangsúlyozza azt a központi szerepet, amelyek a nők játszanak a közösségek humanitárius 
válságok során – többek között konfliktus- és konfliktus utáni helyzetekben – való 
túlélésében és az ott tanúsított ellenálló képességében; hangsúlyozza, hogy foglalkozni 
kell a nők és a gyermekek egyedi igényeivel és biztosítani kell a jogaikat, mivel ők 
képezik az érintettek túlnyomó részét, és a humanitárius válságok sokkal súlyosabban 
érintik őket; felhívja a humanitárius csúcstalálkozót, hogy a nemek közötti egyenlőséget 
tegye az e konzultációs folyamat során létrejövő humanitárius rendszer jövőbeni 
kialakításának egyik központi elemévé;

4. kéri, hogy fordítsanak komoly figyelmet arra, hogy az elhúzódó humanitárius válságok 
során hatékonyan biztosítsák az oktatáshoz való jogot, amelynek hiánya azzal fenyeget, 
hogy gyermekeink jövője veszélyben kerül;

5. felhívja a figyelmet arra, hogy a konfliktusok, természeti katasztrófák vagy 
környezetkárosodás miatti lakhelyelhagyás a népesség egyes csoportjait különösen 
kiszolgáltatottá teszi; hangsúlyozza, hogy a menekültek, a belső menekültek, az 
emberkereskedelem áldozatai és a válságban lévő egyéb migránsok számára emberi 
jogaiknak az összes többi érintett csoporttal azonos szintű védelmét kell nyújtani; mély 
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aggodalmának ad hangot amiatt, hogy jelenleg példátlanul magas a menekültek száma a 
világon, és felhívja a globális közösséget, hogy használja a humanitárius csúcstalálkozót 
az e kihívásnak való megfeleléshez szükséges pénzügyi és operatív erőforrások 
mozgósítására; felhívja az Uniót és tagállamait, hogy szakpolitikáikban és a 
csúcstalálkozón képviselt álláspontjaikban helyezzék előtérbe a menekültválságot;

6. sürgeti az Uniót, hogy vállaljon vezető szerepet a humanitárius csúcstalálkozón azáltal, 
hogy a humanitárius segítségnyújtás tekintetében rugalmasabb módszereket, a válságok 
megelőzésére pedig proaktív eszközöket kér; sürgeti az Uniót és más adományozókat, 
hogy feleljenek meg pénzügyi kötelezettségvállalásaiknak és találják meg a pénzügyi 
kötelezettségvállalások helyszíni cselekvéssé való átalakításához szükséges idő 
csökkentésének módját; hangsúlyozza továbbá, hogy fontos az emberi jogokkal 
kapcsolatos jelentéstétel, amely a válságok korai előrejelző rendszere, és ösztönzi a 
humanitárius csúcstalálkozót, hogy a reakció kultúrájától a megelőzés kultúrája felé való 
elmozdulás során ezt vegye figyelembe; 

7. ösztönzi valamennyi uniós intézményt és különösen a Bizottság Humanitárius Segélyek és 
Polgári Védelem Főigazgatóságát (DG ECHO), valamint a tagállamokat, hogy 
tanulmányozzák az emberi jogi szempontoknak az ENSZ rendszere humanitárius 
segítségnyújtási erőfeszítéseibe való alapvető beépítése során szerzett tapasztalatokat, és 
felhívja az Uniót, hogy vállaljon nagyobb szerepet e folyamat előmozdítása és javítása 
érdekében; hangsúlyozza, hogy fontos biztosítani az uniós humanitárius segélyek és 
fejlesztési segélyek közötti szakpolitikai koherenciát és koordinációt ebben az új 
helyzetben, amelyben az EU jogokon alapuló megközelítést alkalmaz a fejlesztési 
együttműködés tekintetében; e tekintetben mélységes sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 
Bizottság által a fejlesztési együttműködés jogokon alapuló megközelítése tekintetében 
kidolgozott útmutató kifejezetten kizárja az EU humanitárius tevékenységét; felhívja ezért 
a Bizottságot, hogy a humanitárius csúcstalálkozóval való együttműködése részeként 
kötelezze el magát az EU humanitárius tevékenysége jogokon alapuló megközelítésének 
kialakítása és elfogadása mellett. 


