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Pozměňovací návrh  1 

Anna Záborská 

za skupinu PPE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Útoky na nemocnice a školy jako porušování mezinárodního humanitárního práva 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění L 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

L. vzhledem k tomu, že některé ozbrojené 

skupiny nesouhlasí se sekulárním 

vzděláváním a vzděláváním dívek nebo s 

tím, aby o dívky pečoval mužský 

zdravotnický personál, a že proto brání 

přístupu k těmto službám; vzhledem k 

tomu, že obecná atmosféra nedostatku 

bezpečí vznikající v ozbrojených 

konfliktech také znemožňuje dětem, 

učitelům a zdravotnickému personálu 

přístup do škol či vyhledání lékařské 

pomoci; vzhledem k tomu, že ženy a děti 

čelí zvýšeným rizikům v důsledku 

nuceného vysídlování a zhroucení běžných 

struktur v oblasti ochrany a podpory; 

vzhledem k tomu, že mezinárodní 

humanitární právo vyžaduje, aby byla 

dívkám a ženám, které byly za války 

znásilněny, bez jakékoliv diskriminace 

poskytnuta veškerá nezbytná lékařská 

péče; 

L. vzhledem k tomu, že některé ozbrojené 

skupiny nesouhlasí se sekulárním 

vzděláváním a vzděláváním dívek nebo s 

tím, aby o dívky pečoval mužský 

zdravotnický personál, a že proto brání 

přístupu k těmto službám; vzhledem k 

tomu, že obecná atmosféra nedostatku 

bezpečí vznikající v ozbrojených 

konfliktech také znemožňuje dětem, 

učitelům a zdravotnickému personálu 

přístup do škol či vyhledání lékařské 

pomoci; vzhledem k tomu, že ženy a děti 

čelí zvýšeným rizikům v důsledku 

nuceného vysídlování a zhroucení běžných 

struktur v oblasti ochrany a podpory; 

vzhledem k tomu, že mezinárodní 

humanitární právo vyžaduje, aby byla 

dívkám a ženám, které byly za války 

znásilněny, bez jakékoliv diskriminace 

poskytnuta veškerá nezbytná lékařská 

péče; vzhledem k tomu, že ženy plní 

klíčovou úlohu v rodině, stojí v popředí 

úsilí o poskytování pomoci a ochrany, o 

přebírání pomoci od jejích poskytovatelů, 

plnění bezodkladných životních potřeb 
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rodinných členů a zajišťování dočasného 

přemístění;  

Or. en 

 


