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NÁVRHY

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

A. keďže humanitárne krízy takmer vždy vyúsťujú do obrovského utrpenia civilného 
obyvateľstva, ktorého sa kríza dotýka, vrátane hrozieb a porušovania medzinárodných 
ľudských práv a humanitárneho práva; 

B. keďže ochrana práv osôb v humanitárnych krízach je uznaná podľa medzinárodného práva 
v oblasti ľudských práv a humanitárneho práva ako neoddeliteľná súčasť humanitárnej 
reakcie a považuje sa za jednu z kľúčových otázok, ktorým sa bude venovať svetový 
humanitárny samit, ktorý sa bude konať v máji 2016; 

1. nabáda svetové spoločenstvo, ktoré sa zhromaždí na svetovom humanitárnom samite, aby 
pristupovalo k humanitárnej činnosti na základe práv s cieľom nájsť lepšie spôsoby, ako 
chrániť civilné obyvateľstvo, identifikovať hrozby a slabé miesta, ako aj sledovať 
porušovanie ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva, a tak pomáhať 
posilniť boj proti beztrestnosti; vyjadruje svoje presvedčenie, že presadzovanie 
univerzálnosti ľudských práv a posilnenie vzájomného porozumenia zo strany všetkých 
zúčastnených strán v rámci humanitárnej činnosti takisto posilňuje základné humanitárne 
zásady neutrality a inkluzívnosti;

2. zdôrazňuje, že najmä v dlhotrvajúcich konfliktoch a krízach, keď sú civilné osoby nadlho 
vysídlené, môže humanitárna činnosť hrať kľúčovú úlohu pri podpore postihnutého 
obyvateľstva tým, že sa posilní jeho úloha a uznajú sa jeho práva a spôsobilosti vrátane 
aktívnejšej úlohy miestnych aktérov v rámci humanitárnej činnosti;

3. zdôrazňuje ústrednú úlohu žien pre prežitie a odolnosť komunít pri humanitárnych 
krízach, a to aj v konfliktných a postkonfliktných situáciách; zdôrazňuje, že treba riešiť 
osobitné potreby a zabezpečiť práva žien a detí, ktoré tvoria väčšinu dotknutých osôb a 
ktoré humanitárne krízy postihujú oveľa vážnejšie; vyzýva svetový humanitárny samit, 
aby sa rodové hľadisko stalo ústredným prvkom budúcej podoby humanitárneho systému, 
ktorý vyplynie z tohto procesu konzultácií;

4. vyzýva, aby sa náležitá pozornosť venovala účinnému zabezpečeniu práva na vzdelávanie 
v dlhotrvajúcich humanitárnych krízach, ktorého nedostatok môže ohroziť budúcnosť detí;

5. upozorňuje na to, že niektoré populácie sú v dôsledku vysídľovania spôsobeného 
konfliktmi, prírodnými katastrofami alebo zhoršením životného prostredia osobitne 
zraniteľné; zdôrazňuje, že utečencom, osobám vysídleným v rámci krajiny, obetiam 
obchodovania s ľuďmi a iným migrantom, ktorí sa ocitli v kríze, musí byť poskytnutá 
rovnaká ochrana ľudských práv ako všetkým ostatným dotknutým skupinám; vyjadruje 
hlboké znepokojenie nad bezprecedentne vysokým počtom utečencov vo svete a vyzýva 
medzinárodné spoločenstvo, aby využilo svetový humanitárny samit na zmobilizovanie 
nevyhnutných finančných a prevádzkových zdrojov s cieľom riešiť tento problém; vyzýva 
EÚ a jej členské štáty, aby vo svojich politikách a pozíciách týkajúcich sa samitu 
uprednostnili globálnu utečeneckú krízu;
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6. nalieha na EÚ, aby na svetovom humanitárnom samite preukázala vedúce postavenie a 
požadovala pružnejšie spôsoby poskytovania humanitárnej pomoci, ako aj proaktívne 
nástroje na predchádzanie krízam; nalieha na EÚ a ostatných darcov, aby plnili svoje
finančné záväzky a rozvíjali možnosti skrátenia času potrebného na premenu finančných 
záväzkov na opatrenia v praxi; okrem toho poukazuje na význam predkladania správ o 
ľudských právach ako mechanizmu včasného varovania pre prípad krízy a vyzýva svetový 
humanitárny samit, aby to zohľadnil pri prechode od kultúry reakcie ku kultúre prevencie;

7. nabáda všetky inštitúcie EÚ, a najmä GR ECHO, ako aj členské štáty, aby preskúmali 
skúsenosti získané pri začleňovaní otázky ľudských práv do hlavného úsilia v oblasti 
humanitárnej pomoci v rámci systému OSN, a vyzýva EÚ, aby zohrávala významnejšiu 
úlohu pri podpore a zlepšovaní tohto procesu; zdôrazňuje význam zabezpečenia politickej 
súdržnosti a koordinácie medzi humanitárnou pomocou EÚ a rozvojovou pomocou v 
novej situácii, v ktorej EÚ prijala prístup k rozvojovej spolupráci založený na právach; v 
tejto súvislosti vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že príručka Komisie pre prístup k 
rozvojovej spolupráci založený na právach explicitne vylučuje humanitárnu činnosť EÚ; 
vyzýva preto Komisiu, aby sa zaviazala vyvinúť a ako súčasť svojej angažovanosti v 
rámci svetového humanitárneho samitu prijať prístup k humanitárnej činnosti EÚ 
založený na právach.


