
RC\1231920SL.docx PE692.552v01-00 }
PE692.553v01-00 }
PE692.554v01-00 }
PE692.555v01-00 }
PE692.556v01-00 }
PE6923.557v01-00 } RC1

SL Združena v raznolikosti SL

Evropski parlament
2019-2024

Dokument zasedanja

B9-0282/2021 } 
B9-0283/2021 } 
B9-0284/2021 } 
B9-0285/2021 } 
B9-0286/2021 } 
B9-0287/2021 } RC1

19.5.2021

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE
v skladu s členoma 144(5) in 132(4) Poslovnika,

ki nadomesti naslednje predloge resolucij:
B9-0282/2021 (The Left)
B9-0283/2021 (Verts/ALE)
B9-0284/2021 (S&D)
B9-0285/2021 (Renew)
B9-0286/2021 (ECR)
B9-0287/2021 (PPE)

o razmerah na Haitiju
(2021/2694(RSP))

Michael Gahler, Željana Zovko, Isabel Wiseler-Lima, Sandra Kalniete, 
David McAllister, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Antonio López-
Istúriz White, Sara Skyttedal, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof 
Hetman, Vladimír Bilčík, Róża Thun und Hohenstein, David Lega, Seán 
Kelly, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Tomáš Zdechovský, Peter 
Pollák, Christian Sagartz, Janina Ochojska, Lukas Furlas (Loucas 
Fourlas), José Manuel Fernandes, Paulo Rangel, Stanislav Polčák, Inese 



RC\1231920SL.docx 2/8 PE692.552v01-00 }
PE692.553v01-00 }
PE692.554v01-00 }
PE692.555v01-00 }
PE692.556v01-00 }
PE6923.557v01-00 } RC1

SL

Vaidere, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Stelios Kiburopulos (Stelios 
Kympouropoulos), Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Ioan-Rareş Bogdan
v imenu skupine PPE
Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Hannes Heide, Łukasz Kohut
v imenu skupine S&D
Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao 
Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad 
Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, 
Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Karen 
Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona 
Strugariu
v imenu skupine Renew
Hannah Neumann, Caroline Roose, Salima Yenbou
v imenu skupine Verts/ALE
Anna Fotyga, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni 
Legutko, Adam Bielan, Raffaele Fitto, Joanna Kopcińska, Veronika 
Vrecionová, Assita Kanko, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Angel 
Džambazki (Angel Dzhambazki), Ryszard Czarnecki, Elżbieta Kruk, 
Carlo Fidanza, Witold Jan Waszczykowski
v imenu skupine ECR
Marisa Matias
v imenu skupine The Left
Fabio Massimo Castaldo



RC\1231920SL.docx 3/8 PE692.552v01-00 }
PE692.553v01-00 }
PE692.554v01-00 }
PE692.555v01-00 }
PE692.556v01-00 }
PE6923.557v01-00 } RC1

SL

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah na Haitiju
(2021/2694(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju prejšnjih resolucij o Haitiju, zlasti z dne 19. januarja 2011 o razmerah 
na Haitiju leto po potresu: humanitarna pomoč in obnova1, z dne 8. februarja 2018 o 
suženjstvu otrok na Haitiju2 in z dne 28. novembra 20193,

– ob upoštevanju izjave predsednika Varnostnega sveta OZN z dne 24. marca 2021 o 
Haitiju,

– ob upoštevanju poročila integriranega urada OZN v Haitiju z dne 11. februarja 2021,

– ob upoštevanju Splošne deklaracije človekovih pravic iz leta 1948,

– ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah z dne 
16. decembra 1966,

– ob upoštevanju Ameriške konvencije o človekovih pravicah,

– ob upoštevanju konvencije OZN o otrokovih pravicah z dne 20. novembra 1989,

– ob upoštevanju osnovnih načel OZN o neodvisnosti sodstva,

– ob upoštevanju univerzalnega statuta za sodnike in statuta ibero-ameriškega sodnika,

– ob upoštevanju Sporazuma iz Cotonouja,

– ob upoštevanju ustave Republike Haiti iz leta 1987,

– ob upoštevanju skupnega poročila Urada visokega komisarja OZN za človekove pravice 
in integriranega urada OZN v Haitiju z dne 18. januarja 2021 o nemirih v Haitiju, 
njihovem vplivu na človekove pravice ter dolžnosti države, da zaščiti vse državljane,

– ob upoštevanju členov 144(5) in 132(4) Poslovnika,

A. ker je bilo zaradi neizpeljanih volitev oktobra 2020 uvedeno vladanje z odlokom, 
poročila o neuspelih poskusih državnega udara pa kažejo na vse večjo politično in 
socialno nestabilnost na Haitiju,

B. ker politična opozicija in skupine civilne družbe trdijo, da je mandat predsednika 
Moïseja potekel 6. februarja 2021, kot je razsodil vrhovni sodni svet Haitija, ter 

1 UL C 136 E, 11.5.2012, str. 46.
2 UL C 463, 21.12.2018, str. 40.
3 Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0074.
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vztrajajo pri imenovanju začasnega predsednika; ker Jovenel Moïse noče odstopiti s 
položaja in meni, da se je njegov mandat začel februarja 2017 po drugih volitvah leta 
2016, saj so bili rezultati prvih izpodbijani zaradi obtožb o goljufiji;

C. ker več tisoč Haitijcev od 14. januarja 2021 protestira proti enoletnemu podaljšanju 
mandata predsednika Moïseja in proti referendumu; ker se protesti zatirajo s silo;

D. ker leta 2019 volitve niso bile pravočasno organizirane, je mandat vseh zakonodajalcev 
v poslanski zbornici in dveh tretjin senata potekel januarja 2020, mandat vseh županov 
pa je potekel julija 2020; ker predsednik Moïse od takrat vlada z odlokom, s številnimi 
drugimi odloki pa je okrepil moč svojega predsedstva; ker je predsednik Moïse razpisal 
parlamentarne, lokalne in predsedniške volitve za 19. september 2021;

E. ker je predsednik Moïse 5. januarja 2021 izdal odlok, v skladu s katerim naj bi bil 
ustavni referendum organiziran 27. junija 2021, in nedavno potrdil svojo odločitev kljub 
protestom tako v državi kot v mednarodni skupnosti; ker bi predlagana ustavna reforma 
pomenila dodatno koncentracijo izvršne oblasti; ker člen 284.3 haitijske ustave določa, 
da so splošne volitve za spremembo ustave strogo prepovedane; ker od takrat več tisoč 
Haitijcev na ulicah protestira proti referendumu;

F. ker je EU 6. maja 2021 sporočila, da ne bo financirala organizacije referenduma na 
Haitiju, napovedanega za 27. junij 2021, in da zanj ne bo poslala opazovalcev, da bi ga 
spremljali, saj meni, da postopek ni dovolj pregleden in demokratičen v državi, ki jo 
pestita negotovost in politična nestabilnost;

G. ker je osrednja skupina za Haiti (ki jo sestavljajo posebna predstavnica generalnega 
sekretarja OZN, veleposlaniki Brazilije, Kanade, Francije, Nemčije, Španije, Evropske 
unije in ZDA ter posebni predstavnik Organizacije ameriških držav) izrazila 
zaskrbljenost, da postopek spremembe ustave ni dovolj vključujoč, participativen in 
pregleden;

H. ker rezultati senatorske preiskave in poročilo haitijskega vrhovnega računskega sodišča 
povezujejo predsednika Moïseja s primerom poneverbe in goljufije, saj naj bi 
domnevno prejel denar iz programa PetroCaribe;

I. ker je bil sodnik haitijskega vrhovnega sodišča Yvickel Dieujuste Dabrésil skupaj z 18 
drugimi osebami 7. februarja 2021 aretiran in obtožen zarote proti vladi; ker je bil 
sodnik Dabrésil 11. februarja 2021 izpuščen na prostost, 17 oseb pa je še vedno v 
priporu;

J. ker je predsednik Moïse 8. februarja 2021 izdal odlok, s katerim je ukazal „upokojitev“ 
treh sodnikov vrhovnega sodišča (sodniki Yvickel Dieujuste Dabrésil, Joseph Mécène 
Jean-Louis in Wendelle Coq Thelot), in nekaj dni pozneje še dodaten odlok, s katerim je 
v vrhovno sodišče imenoval tri nove sodnike, ne da bi upošteval postopke, določene z 
zakonom; ker se je osebje v pravosodnem sistemu odzvalo tako, da je v ponedeljek, 15. 
februarja 2021, začelo stavko brez predvidenega konca;
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K. ker je haitijski režim marca 2021 aretiral višjega policijskega uradnika in tako močno 
zaostril ustavno krizo v državi;

L. ker se je na Haitiju v zadnjem mesecu močno povečalo število primerov nasilja, kot so 
ugrabitve, posilstva, umori in poboji, ki jih večinoma izvajajo oborožene tolpe, ki so za 
svoja dejanja praktično popolnoma nekaznovane; ker je bilo v prvih treh mesecih leta 
2021 117 ljudi ubitih in 142 ugrabljenih; ker je bilo samo v aprilu 2021 ugrabljenih 91 
ljudi;

M. ker je ugrabitev več članov katoliške duhovščine 11. aprila 2021 v Port-au-Princeu, ki 
delajo v korist lokalnih prebivalcev in so bili nato izpuščeni, močno šokirala haitijsko in 
mednarodno javnost ter spodbudila udeležbo na demonstracijah proti vladi;

N. ker je od leta 2015 več kot 300 000 ljudi zapustilo državo; ker sta vse hujše nasilje in 
vse slabša varnost v državi privedla do močnega porasta števila prosilcev za azil s 
Haitija, predvsem v Francoski Gvajani, Haiti pa so zapustile tudi številne mednarodne 
in humanitarne nevladne organizacije;

O. ker so se prebivalci Haitija v nedavnih letih večkrat obsežno mobilizirali proti visokim 
življenjskim stroškom, avtoritarizmu in korupciji; ker je trenutna politična kriza 
povezana in sorazmerna z upadom vseh socialnih in gospodarskih kazalnikov ter 
kazalnikov na področju varnosti in človekovih pravic; ker se je revščina povečala, že 
predhodno omejen dostop do osnovnih socialnih storitev se je dodatno poslabšal, v roku 
dveh let pa se je stopnja neustrezne prehranske varnosti skoraj podvojila in zdaj vpliva 
na več milijonov Haitijcev; ker je Haiti najmanj razvita država v Ameriki; ker Haiti, ki 
ga Program OZN za razvoj v svojem indeksu človeškega razvoja za leto 2019 uvršča na 
170. mesto na svetu, stalno potrebuje humanitarno in razvojno pomoč ter ostaja 
najrevnejša država v Ameriki in ena najrevnejših držav na svetu, saj 59 % prebivalstva 
živi pod nacionalno mejo revščine; ker je korupcija v vladi zelo razširjena in ker indeks 
zaznave korupcije organizacije Transparency International za leto 2018 uvršča Haiti na 
161. mesto od 180 držav, vključenih v raziskavo;

P. ker se je med avgustom 2020 in februarjem 2021 okoli štiri milijone ljudi4 na Haitiju 
soočalo z akutno neustrezno prehransko varnostjo; ker so upad gospodarstva, slabe 
žetve, orkan Laura (23. avgusta 2020) in pandemija covida-19 med glavnimi vzroki za 
slabe razmere na področju prehranske varnosti;

Q. ker so v središču pozornosti nemiri in birokratska zmešnjava, ki ovirajo cepljenje proti 
covidu-19 v državi ter tako povečujejo tveganje za dodatne smrti v prihodnje in škodijo 
svetovnemu boju proti virusu; ker je neustrezen odziv na pandemijo covida-19 dodatno 
prispeval k že obstoječim temeljnim družbenim težavam;

R. ker je Haiti prejel rekordno pomoč mednarodne skupnosti za financiranje obnove po 
potresu leta 2010; ker danes prebivalci Haitija ne vidijo rezultatov teh prizadevanj, kar 

4 Po podatkih celostnega okvira klasifikacije prehranske varnosti (IPC).
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poraja sum na slabo upravljanje in neustrezno ravnanje s sredstvi;

S. ker je zaradi slabega upravljanja s prejetimi mednarodnimi sredstvi, visokih stroškov 
izobraževanja, pretežno nizkega prihodka družin in nizke kakovosti razpoložljivega 
izobraževanja približno polovica Haitijcev, starejših od 14 let, nepismena; ker zaradi 
dodatnih zaostritev nemirov in pandemije ter njihovih posledic na vsakodnevno 
življenje prebivalcev Haitija 70 % otrok ne obiskuje šole; ker vsaj 350 000 otrok in 
mladih po vsej državi ne obiskuje osnovne in srednje šole;

T. ker se v državi še vedno pogosto uporablja sistem „restavèk“, sodobna oblika 
suženjstva; ker v okviru tega sistema haitijski starši iz obubožanih domov svoje otroke 
pošljejo živeti k drugi družini, kjer delajo kot služabniki; ker so ti otroci pogosto žrtve 
zlorabe in slabega ravnanja ter nimajo dostopa do šolanja;

1. Poziva haitijske oblasti, naj organizirajo svobodne, poštene, pregledne in verodostojne 
zakonodajne, lokalne in predsedniške volitve ter med zadevnimi volilnimi postopki 
zagotovijo trajno varnost; opozarja, da EU nikakor ne bi smela finančno in tehnično 
podpirati volilnih postopkov, dokler ne bodo izpolnjeni pogoji preglednosti, pravičnosti 
in demokracije; opozarja, da je dolgotrajno politično krizo na Haitiju mogoče premagati 
le z verodostojnim, preglednim, participativnim in mirnim volilnim postopkom;

2. poudarja pomembnost neodvisnega in dostopnejšega sodstva ter haitijsko vlado poziva, 
naj spoštuje haitijsko ustavo iz leta 1987, zlasti njen člen 284.3, in temeljna načela 
demokracije ter okrepi pravno državo; ponovno poudarja ključno vlogo polne, 
enakopravne in smiselne udeležbe žensk ter vključevanja vseh Haitijcev, vključno z 
mladimi, invalidi in civilno družbo, v politične postopke na Haitiju;

3. odločno vztraja, da si morajo haitijske oblasti še močneje prizadevati za končanje 
spopadov med tolpami ter oboroženih napadov na civiliste in vladne sile, odgovornim 
pa pošteno soditi;

4. znova izraža globoko zaskrbljenost zaradi slabšanja političnih in varnostnih razmer na 
Haitiju; odločno obsoja vse kršitve človekovih pravic in nasilje, zlasti povečanje števila 
ugrabitev, obsega trgovine z otroki v Dominikanski republiki in števila umorov in 
posilstev, ter poudarja, da se je treba boriti proti nasilju nad ženskami, dekleti in 
starejšimi; ostro obsoja ugrabitev več članov katoliške duhovščine prejšnji mesec v 
Port-au-Princeu; opozarja, da je nasilje na Haitiju močno povezano z oboroženimi 
tolpami, pri čemer nekatere od njih podpira in financira lokalna oligarhija; poziva 
haitijske oblasti k takojšnjemu in usklajenemu odzivu, da bi preprečili nasilje, odpravili 
temeljne vzroke zanj in končali nekaznovanje odgovornih; opozarja, da morata reforma 
pravosodnega sistema in boj proti korupciji ostati prednostni nalogi;

5. poziva k neodvisni preiskavi pokola v soseski La Saline in podobnih hudodelstev; 
zahteva pošteno sojenje vsem storilcem teh kaznivih dejanj;

6. obsoja domnevno uporabo smrtonosne sile proti protestnikom ter samovoljne aretacije 
in pridržanja; obsoja nasilje nad novinarji; poziva haitijsko vlado, naj preneha s prakso 
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dolgotrajnega pridržanja pred sojenjem; poziva haitijske oblasti, naj spoštujejo temeljne 
pravice, svobodo izražanja in svobodo združevanja;

7. želi spomniti, da odločno podpira vse zagovornike človekovih pravic in 
okoljevarstvenike na Haitiju ter njihovo delo;

8. poziva haitijske oblasti, naj poskrbijo za boljše upravljanje na vseh ravneh države in 
družbe, vključno z bojem proti korupciji in klientelizmu; odločno poziva Komisijo, naj 
zagotovi sistematičen nadzor vse pomoči, vključno s humanitarno pomočjo, in njeno 
uporabo za posebne projekte, za katere je namenjena;

9. poziva haitijske oblasti, naj pojasnijo sum goljufije in slabega upravljanja mednarodnih 
sredstev, prejetih po potresu leta 2010, ter storilce kaznujejo;

10. poziva k reviziji in poročilu Evropskega računskega sodišča o načinu porabe sredstev 
EU na Haitiju, zlasti glede na nedavne obtožbe o korupciji in poročilo haitijskega 
vrhovnega računskega sodišča;

11. poziva Evropsko unijo, naj Haitiju še naprej zagotavlja sredstva za odpravo hude 
neustrezne prehranske varnosti in podhranjenosti, ki sta se zaostrili s pandemijo covida-
19; poziva tudi, naj ustrezne službe Evropske unije zagotovijo spremljanje in ustrezno 
upravljanje evropske pomoči, da bo ta neposredno koristila prebivalstvu v stiski;

12. obžaluje, da Haiti ni dokončal potrebnih ukrepov za prejetje cepiv proti covidu-19; 
poziva haitijske oblasti, naj sprejmejo potrebne ukrepe za prejetje cepiv;

13. pozdravlja, da je EU namenila 17 milijonov EUR za podporo najranljivejšim na Haitiju 
in v drugih karibskih državah; poziva Komisijo, naj humanitarno pomoč Haitiju še 
naprej obravnava prednostno; jo poziva, naj zagotovi učinkovito povezanost izvajanja 
humanitarne pomoči Haitiju z njegovo razvojno strategijo;

14. poziva k odpravi prakse „restavèk“; poziva haitijsko vlado, naj izvede ukrepe za 
zagotovitev registracije, fizične in psihološke zaščite otrok ter obveznega šolanja; 
poziva EU, naj sodeluje s haitijsko vlado pri izvajanju zakonodajnega okvira za zaščito 
pravic otrok;

15. poziva haitijsko vlado, naj zagotovi blaginjo svojih državljanov v vseh bistvenih 
pogledih; poudarja, da bi sicer lahko prišlo do nepopravljivega bega možganov in 
nezmožnosti upravljanja na Haitiju;

16. izraža zaskrbljenost zaradi množičnega prihoda haitijskih državljanov, ki prosijo za azil 
ali so v nezakonitem položaju, v Francosko Gvajano in poziva EU, naj podpre evropska 
ozemlja v regiji pri krepitvi ukrepov za boj proti trgovini z ljudmi;

17. ponavlja pomen usklajenih, koordiniranih in okrepljenih mednarodnih prizadevanj za 
podporo prebivalcem Haitija; poudarja pomen nadaljnje podpore EU in mednarodne 
pomoči Haitiju, da bi pripomogli k ustvarjanju pogojev za mirne in demokratične 
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volitve ter zagotovili dolgoročno stabilnost, razvoj in gospodarsko samozadostnost 
države;

18. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, 
podpredsedniku Evropske komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in 
varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, posebnemu predstavniku EU 
za človekove pravice, visoki komisarki OZN za človekove pravice in generalnemu 
sekretarju Organizacije združenih narodov, Svetu ministrov AKP-EU, institucijam 
Cariforuma in haitijskim oblastem.


