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PASIŪLYMAI

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Vystymosi komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi humanitarinės krizės beveik visuomet nukentėjusiems civiliams sukelia 
nepaprastai daug kančių, įskaitant grėsmę ir tarptautinės žmogaus teisių ir humanitarinės 
teisės pažeidimus; 

B. kadangi humanitarinę krizę patiriančių žmonių teisių apsauga pripažįstama pagal 
tarptautinę žmogaus teisių ir humanitarinę teisę kaip neatskiriama reagavimo į 
humanitarinę krizę dalis ir manoma, kad tai pagrindinis klausimas, kuris turi būti 
sprendžiamas pasaulio aukščiausiojo lygio susitikime humanitariniais klausimais, 
vyksiančiame 2016 m. gegužės mėn.; 

1. ragina pasaulio bendruomenę, susitiksiančią pasaulio aukščiausiojo lygio susitikime 
humanitariniais klausimais, patvirtinti teisėmis grindžiamą požiūrį į humanitarinės 
pagalbos veiksmus, siekiant surasti geresnius būdus, kaip apsaugoti piliečius, nustatyti 
grėsmes ir pažeidžiamumą ir stebėti žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės 
pažeidimus, ir taip sustiprinti kovą su nebaudžiamumu; pareiškia esąs įsitikinęs, kad 
puoselėjant žmogaus teisių universalumo principą ir tvirtinant visų humanitarinės 
pagalbos veiksmus vykdančių subjektų vienodą supratimą taip pat būtų stiprinami 
pagrindiniai humanitarinės pagalbos principai – neutralumo ir įtraukties principai;

2. pabrėžia, kad ypač užsitęsusių konfliktų ir krizių atvejais, kai civiliai gyventojai būna 
perkelti ilgiems laikotarpiams, humanitarinės pagalbos veiksmai gali būti nepaprastai 
svarbūs siekiant nukentėjusių gyventojų įgalėjimo, suteikiant jiems svaresnį balsą ir 
pripažįstant jų teises ir gebėjimus, be kita ko, užtikrinant aktyvesnį vietos subjektų 
vaidmenį humanitarinės pagalbos srityje;

3. atkreipia dėmesį į pagrindinį moterų vaidmenį užtikrinant bendruomenių išgyvenimą ir 
atsparumą per humanitarines krizes, be kita ko, vykstant konfliktui ir laikotarpiu po 
konflikto; pabrėžia, kad reikia patenkinti konkrečius moterų ir vaikų poreikius ir užtikrinti 
jų teises, nes šios grupės sudaro didžiąją nukentėjusiųjų dalį ir patiria didesnį neigiamą 
poveikį per humanitarines krizes; ragina per pasaulio aukščiausiojo lygio susitikimą 
humanitariniais klausimais užtikrinti, kad lyčių aspektas būtų pagrindinis būsimos 
humanitarinės pagalbos sistemos struktūros, kuri bus suformuota per šį konsultacijų 
procesą, elementas;

4. ragina ypač daug dėmesio skirti tam, kad užsitęsusių humanitarinių krizių atvejais būtų 
veiksmingai užtikrinta teisė į švietimą, nes dėl jo stokos gali kilti pavojus vaikų ateičiai;

5. atkreipia dėmesį į tai, kad gyventojams persikeliant dėl konfliktų, gaivalinių nelaimių ar 
aplinkos būklės blogėjimo kai kurios gyventojų grupės tampa ypač pažeidžiamos; 
pabrėžia, kad pabėgėliams, šalies viduje perkeltiems asmenims, neteisėtos prekybos 
aukoms ir kitiems į krizę patekusiems migrantams turi būti užtikrinta tokia pati jų 
žmogaus teisių apsauga, kokia užtikrinama visoms kitoms nukentėjusiųjų grupėms; reiškia 
didelį susirūpinimą dėl šiuo metu pasaulyje esančio neregėtai didelio pabėgėlių skaičiaus 
ir ragina pasaulio bendruomenę pasinaudoti pasaulio aukščiausiojo lygio susitikimu 
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humanitariniais klausimais ir mobilizuoti reikiamus finansinius ir veiklos išteklius siekiant 
įveikti šį iššūkį; ragina ES ir jos valstybes nares savo politikoje ir pozicijose, susijusiose 
su aukščiausiojo lygio susitikimu, pirmenybę skirti pasaulinei pabėgėlių krizei;

6. primygtinai ragina ES imtis lyderės vaidmens aukščiausiojo lygio susitikime 
humanitariniais klausimais ir raginti nustatyti lankstesnius metodus, kuriais būtų teikiama 
humanitarinė pagalba, taip pat iniciatyvias krizių prevencijos priemones; primygtinai 
ragina ES ir kitus paramos teikėjus laikytis savo finansinių įsipareigojimų ir numatyti 
būdus, kaip sutrumpinti laiką, kurio reikia, kad finansiniai įsipareigojimai virstų veiksmais 
vietoje; be to, atkreipia dėmesį į žmogaus teisių ataskaitų kaip išankstinio perspėjimo apie 
krizes mechanizmo svarbą ir ragina aukščiausiojo lygio susitikimą humanitariniais 
klausimais į tai atsižvelgti pereinant nuo reagavimo kultūros prie prevencijos kultūros;

7. ragina visas ES institucijas, ypač Komisijos Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos 
GD, taip pat valstybes nares išanalizuoti įgytą patirtį integruojant žmogaus teisių 
klausimus į pagrindinius humanitarinės pagalbos veiksmus JT sistemoje, taip pat ragina 
ES imtis ryžtingesnio vaidmens skatinant ir tobulinant šį procesą; pabrėžia, kad svarbu 
užtikrinti ES humanitarinės pagalbos ir paramos vystymuisi politikos suderinamumą ir 
koordinavimą naujomis aplinkybėmis, ES patvirtinus teisėmis grindžiamą požiūrį į 
vystomąją bendradarbiavimą; šiuo požiūriu labai apgailestauja dėl to, kad į Komisijos 
priemonių rinkinį, susijusį su teisėmis grindžiamu požiūriu į vystomąją bendradarbiavimą, 
aiškiai neįtraukti ES humanitarinės pagalbos veiksmai; todėl ragina Komisiją, rengiantis 
dalyvauti pasaulio aukščiausiojo lygio susitikime humanitariniais klausimais, įsipareigoti 
suformuoti ir patvirtinti teisėmis grindžiamą požiūrį į ES humanitarinės pagalbos 
veiksmus.


