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Pozměňovací návrh  2 

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Marie-

Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric, 

Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 A 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že mezinárodní 

společenství bylo v posledních několika 

letech svědkem děsivých tendencí k 

útokům na nemocnice a školy, které se 

začaly projevovat v rámci ozbrojených 

konfliktů na celém světě, jako byly např. 

útoky na zdravotnická střediska organizace 

Lékaři bez hranic (MSF) v afghánském 

Kundúzu ze dne 3. října 2015, v 

jemenském Razahu ze dne 10. ledna 2016 

a útoky v řadě syrských měst, k nimž došlo 

v průběhu stávajícího konfliktu; vzhledem 

k tomu, že nebývale narůstá odmítání 

humanitární pomoci a přístupu, počet 

poprav civilistů a humanitárních 

pracovníků, zadržování osob v otřesných 

podmínkách a využívání civilistů coby 

rukojmích nebo jejich nucení k otroctví; 

vzhledem k tomu, že rostoucí potřeby a 

výzvy, nedostatek dlouhodobých závazků a 

zvyšující se náklady na humanitární pomoc 

přispěly k tomu, že současný systém 

A. vzhledem k tomu, že mezinárodní 

společenství bylo v posledních několika 

letech svědkem děsivých tendencí k 

útokům na nemocnice a školy, které se 

začaly projevovat v rámci ozbrojených 

konfliktů na celém světě, jako byly např. 

útoky na zdravotnická střediska organizace 

Lékaři bez hranic (MSF) v afghánském 

Kundúzu ze dne 3. října 2015, v 

jemenském Razahu ze dne 10. ledna 2016 

a útoky v řadě syrských měst, k nimž došlo 

v průběhu stávajícího konfliktu; vzhledem 

k tomu, že k porušování mezinárodního 

humanitárního práva dochází i v rámci 

vleklých konfliktů v Palestině a v oblasti 

Západní Sahary; vzhledem k tomu, že v 

srpnu 2014 bombardoval Izrael školu 

OSN poskytující úkryt více než 3 000 

vysídlených osob ve městě Rafáh v pásmu 

Gazy, což generální tajemník OSN Pan 

Ki-mun odsoudil jako trestný čin; 
vzhledem k tomu, že nebývale narůstá 
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humanitární pomoci dosáhl svých hranic a 

že tato situace přinutila řadu organizací k 

dočasnému pozastavení potravinové 

pomoci, poskytování přístřeší a dalších 

humanitárních operací, které zachraňují 

životy; 

odmítání humanitární pomoci a přístupu, 

počet poprav civilistů a humanitárních 

pracovníků, zadržování osob v otřesných 

podmínkách a využívání civilistů coby 

rukojmích nebo jejich nucení k otroctví; 

vzhledem k tomu, že rostoucí potřeby a 

výzvy, nedostatek dlouhodobých závazků a 

zvyšující se náklady na humanitární pomoc 

přispěly k tomu, že současný systém 

humanitární pomoci dosáhl svých hranic a 

že tato situace přinutila řadu organizací k 

dočasnému pozastavení potravinové 

pomoci, poskytování přístřeší a dalších 

humanitárních operací, které zachraňují 

životy;  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  3 

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, 

Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, 

Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, 

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Marina Albiol 

Guzmán, Malin Björk, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 

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 
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péče; péče; vzhledem k tomu, že Světová 

zdravotnická organizace uvádí neodborně 

prováděné potraty jako jednu ze tří 

nejčastějších příčin úmrtí matek; 

vzhledem k tomu, že k hlavním úkolům, 

jimiž je třeba se zabývat v uprchlických 

táborech, patří zajištění zdraví matek, 

poskytování poradenství znásilněným 

ženám a vzdělávání vysídlených dětí; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  4 

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, 

Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, 

Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, 

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Marina Albiol 

Guzmán, Malin Björk, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 2 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 2a. vyjadřuje vážné obavy z humanitární 

situace v Pásmu Gazy a v okupovaných 

oblastech Západní Sahary; zdůrazňuje, že 

nezbytným předpokladem míru je 

spravedlnost a dodržování právního státu, 

a podtrhuje, že musí přestat dlouhodobá 

systémová beztrestnost osob porušujících 

mezinárodní právo; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  5 

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Marie-

Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric, 

Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 7 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. zdůrazňuje, že mezi lidská práva patří 

i právo na zdraví, a proto vyzývá všechny 

strany ozbrojených konfliktů, aby během 

nich zaručily poskytování dostupných, 

přijatelných a kvalitních zdravotnických 

služeb;  

7. zdůrazňuje, že mezi lidská práva patří 

i právo na zdraví, a proto vyzývá všechny 

strany ozbrojených konfliktů, aby během 

nich zaručily poskytování dostupných, 

přijatelných a kvalitních zdravotnických 

služeb; vyzývá k tomu, aby byl přijat 

globální závazek s cílem zajistit od 

počátku každé nouzové nebo krizové 

situaci bezpečí žen a dívek, jak to 

požaduje mezinárodní humanitární právo 

a Ženevské úmluvy a její dodatkové 

protokoly, a to tak, že bude věnována 

pozornost riziku sexuálně motivovaného 

násilí a násilí na základě pohlaví, bude 

posílena informovanost, budou učiněny 

kroky směřující ke stíhání pachatelů 

těchto činů a bude zajištěno, aby ženy a 

dívky měly v situacích humanitárních 

krizí přístup k plné škále služeb v oblasti 

sexuálního a reprodukčního zdraví, 

včetně bezpečných potratů, a že s nimi 
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nebude zacházeno nelidským způsobem;  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  6 

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, 

Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, 

Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, 

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Marina Albiol 

Guzmán, Malin Björk, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 14 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. uznává význam obecných zásad EU na 

podporu dodržování mezinárodního 

humanitárního práva, neboť žádné další 

státy nebo organizace podobný dokument 

nepřijaly; vyzývá EU a její členské státy, 

aby obecné zásady EU skutečně 

naplňovaly;  

14. uznává význam obecných zásad EU na 

podporu dodržování mezinárodního 

humanitárního práva, neboť žádné další 

státy nebo organizace podobný dokument 

nepřijaly; vyzývá EU a její členské státy, 

aby obecné zásady EU skutečně 

naplňovaly; upozorňuje na negativní 

dopady politizace humanitární pomoci a 

připomíná, že prosazování a trvalé 

dodržování klíčových humanitárních 

zásad má mimořádný význam pro zajištění 

humanitárního prostoru v oblastech 

konfliktu; 

Or. en 

 

 


