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Pozmeňujúci návrh  1 

Anna Záborská 

v mene skupiny PPE 

 

Návrh spoločného uznesenia 

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

Útoky na nemocnice a školy ako porušovanie medzinárodného humanitárneho práva 

Návrh spoločného uznesenia 

Odôvodnenie L 

 

Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

L. keďže niektoré ozbrojené skupiny sú 

proti sekulárnemu vzdelávaniu dievčat 

alebo liečeniu dievčat mužským 

zdravotníckym personálom, a preto bránia 

prístupu k týmto službám; keďže 

všeobecná atmosféra neistoty, ktorá je 

dôsledkom konfliktu, takisto zabraňuje 

tomu, aby deti, učitelia a zdravotnícky 

personál navštevovali školy alebo žiadali 

o lekársku pomoc; keďže ženám a deťom 

hrozí väčšie nebezpečenstvo, ktoré je 

výsledkom vysídľovania a rozpadu 

bežných štruktúr ochrany a podpory; keďže 

medzinárodné humanitárne právo si 

vyžaduje, aby sa nevyhnutná zdravotnícka 

starostlivosť poskytovala bez rozdielu 

všetkých dievčatám a ženám znásilneným 

vo vojne; 

L. keďže niektoré ozbrojené skupiny sú 

proti sekulárnemu vzdelávaniu dievčat 

alebo liečeniu dievčat mužským 

zdravotníckym personálom, a preto bránia 

prístupu k týmto službám; keďže 

všeobecná atmosféra neistoty, ktorá je 

dôsledkom konfliktu, takisto zabraňuje 

tomu, aby deti, učitelia a zdravotnícky 

personál navštevovali školy alebo žiadali 

o lekársku pomoc; keďže ženám a deťom 

hrozí väčšie nebezpečenstvo, ktoré je 

výsledkom vysídľovania a rozpadu 

bežných štruktúr ochrany a podpory; keďže 

medzinárodné humanitárne právo si 

vyžaduje, aby sa nevyhnutná zdravotnícka 

starostlivosť poskytovala bez rozdielu 

všetkých dievčatám a ženám znásilneným 

vo vojne; keďže ženy zohrávajú kľúčovú 

úlohu v rodine a sú v popredí , pokiaľ ide 

o poskytovanie pomoci a ochrany, 

zabezpečujú pomoc od poskytovateľov 

pomoci, pokrývajú bezprostredné životné 

potreby rodinných príslušníkov a 

organizujú dočasné premiestnenie;  
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