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Τροπολογία  1 

Anna Záborská 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Επιθέσεις σε νοσοκομεία και σχολεία ως παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IB 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 

ένοπλες ομάδες αντιτίθενται στην κοσμική 

εκπαίδευση και την εκπαίδευση των 

κοριτσιών ή στην αγωγή κοριτσιών από 

ανδρικό ιατρικό προσωπικό και, κατά 

συνέπεια, εμποδίζουν την πρόσβαση στις 

υπηρεσίες αυτές· ότι το γενικό κλίμα 

ανασφάλειας που οφείλεται στις 

συγκρούσεις εμποδίζει  επίσης παιδιά, 

εκπαιδευτικούς και ιατρικό προσωπικό να 

προσέρχονται στα σχολεία ή να αναζητούν 

ιατρική βοήθεια· ότι οι γυναίκες και τα 

παιδιά αντιμετωπίζουν οξυμένους 

κινδύνους λόγω του εκτοπισμού και της 

κατάρρευσης των συνήθων δομών 

προστασίας και στήριξης· ότι το διεθνές 

ανθρωπιστικό δίκαιο απαιτεί να παρέχεται 

κάθε απαραίτητη ιατρική βοήθεια  χωρίς 

καμία διακρίσεις σε κορίτσια και γυναίκες 

που έχουν υποστεί βιασμό κατά τον 

πόλεμο· 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 

ένοπλες ομάδες αντιτίθενται στην κοσμική 

εκπαίδευση και την εκπαίδευση των 

κοριτσιών ή στην αγωγή κοριτσιών από 

ανδρικό ιατρικό προσωπικό και, κατά 

συνέπεια, εμποδίζουν την πρόσβαση στις 

υπηρεσίες αυτές· ότι το γενικό κλίμα 

ανασφάλειας που οφείλεται στις 

συγκρούσεις εμποδίζει  επίσης παιδιά, 

εκπαιδευτικούς και ιατρικό προσωπικό να 

προσέρχονται στα σχολεία ή να αναζητούν 

ιατρική βοήθεια· ότι οι γυναίκες και τα 

παιδιά αντιμετωπίζουν οξυμένους 

κινδύνους λόγω του εκτοπισμού και της 

κατάρρευσης των συνήθων δομών 

προστασίας και στήριξης· ότι το διεθνές 

ανθρωπιστικό δίκαιο απαιτεί να παρέχεται 

κάθε απαραίτητη ιατρική βοήθεια  χωρίς 

καμία διακρίσεις σε κορίτσια και γυναίκες 

που έχουν υποστεί βιασμό κατά τον 

πόλεμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

γυναίκες διαδραματίζουν καίριο ρόλο 

μέσα στην οικογένεια, την πρώτη γραμμή 

βοήθειας και προστασίας, 

εξασφαλίζοντας αρωγή από τους 
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παρόχους βοήθειας, ικανοποιώντας τις 

άμεσες ανάγκες επιβίωσης των μελών της 

οικογένειας και διαχειριζόμενες την 

προσωρινή μετεγκατάσταση·  

Or. en 

 


