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25.4.2016  B8-0488/2016 }  

 B8-0489/2016 }  

 B8-0490/2016 }  

 B8-0491/2016 }  

 B8-0492/2016 }  

 B8-0493/2016 } RC1/Τροπ. 2 

Τροπολογία  2 

Στέλιος Κούλογλου, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, 

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

Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Κώστας Χρυσόγονος, Patrick Le Hyaric, 

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

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

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 A 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής 

κοινότητα έχει παρακολουθήσει τα 

τελευταία χρόνια μια ανατριχιαστική τάση 

επιθέσεων σε νοσοκομεία και σχολεία στο 

πλαίσιο ένοπλων συγκρούσεων ανά τον 

κόσμο, όπως οι τελευταίες επιθέσεις 

εναντίον των κέντρων υγείας των Γιατρών 

Χωρίς Σύνορα (ΓΧΣ) στο Kunduz 

(Αφγανιστάν) στις 3 Οκτωβρίου 2015, στο 

Razah (Υεμένη) στις 10 Ιανουαρίου 2016 ή 

σε ορισμένες συριακές πόλεις καθόλη τη 

διάρκεια της συνεχιζόμενης σύρραξης· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι σημειώνεται χωρίς 

προηγούμενο αύξηση της άρνησης 

παροχής και πρόσβασης ανθρωπιστικής 

βοήθειας, εκτελέσεων άμαχου και 

ανθρωπιστικού προσωπικού, της κράτησης 

σε κακές συνθήκες, της χρήσης αμάχων ως 

ομήρων ή του εξαναγκασμού σε δουλεία· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αυξανόμενες 

ανάγκες και προκλήσεις, η έλλειψη 

σταθερών δεσμεύσεων και το αυξανόμενο 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής 

κοινότητα έχει παρακολουθήσει τα 

τελευταία χρόνια μια ανατριχιαστική τάση 

επιθέσεων σε νοσοκομεία και σχολεία στο 

πλαίσιο ένοπλων συγκρούσεων ανά τον 

κόσμο, όπως οι τελευταίες επιθέσεις 

εναντίον των κέντρων υγείας των Γιατρών 

Χωρίς Σύνορα (ΓΧΣ) στο Kunduz 

(Αφγανιστάν) στις 3 Οκτωβρίου 2015, στο 

Razah (Υεμένη) στις 10 Ιανουαρίου 2016 ή 

σε ορισμένες συριακές πόλεις καθόλη τη 

διάρκεια της συνεχιζόμενης σύρραξης· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι το διεθνές 

ανθρωπιστικό δίκαιο παραβιάζεται 

επίσης στις μακροχρόνιες συρράξεις στην 

Παλαιστίνη και τη Δυτική Σαχάρα· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Αύγουστο 

του 2014 το Ισραήλ βομβάρδισε σχολείο 

του ΟΗΕ στο οποίο είχαν καταφύγει 

περισσότεροι από 3.000 εκτοπισμένοι 

στην πόλη Ράφα της Γάζας, γεγονός που 

καταγγέλθηκε ως εγκληματική πράξη από 
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κόστος της ανθρωπιστικής βοήθειας έχουν 

συμβάλει στο να αγγίξει τα όριά του το 

σημερινό ανθρωπιστικό σύστημα, 

αναγκάζοντας σειρά οργανώσεων να 

αναστείλουν προσωρινά την επισιτιστική 

βοήθεια, τη στέγαση και τις άλλες 

ανθρωπιστικές επιχειρήσεις διάσωσης· 

τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Μπαν 

Κι-μουν· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

σημειώνεται χωρίς προηγούμενο αύξηση 

της άρνησης παροχής και πρόσβασης 

ανθρωπιστικής βοήθειας, εκτελέσεων 

άμαχου και ανθρωπιστικού προσωπικού, 

της κράτησης σε κακές συνθήκες, της 

χρήσης αμάχων ως ομήρων ή του 

εξαναγκασμού σε δουλεία· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι οι αυξανόμενες ανάγκες και 

προκλήσεις, η έλλειψη σταθερών 

δεσμεύσεων και το αυξανόμενο κόστος της 

ανθρωπιστικής βοήθειας έχουν συμβάλει 

στο να αγγίξει τα όριά του το σημερινό 

ανθρωπιστικό σύστημα, αναγκάζοντας 

σειρά οργανώσεων να αναστείλουν 

προσωρινά την επισιτιστική βοήθεια, τη 

στέγαση και τις άλλες ανθρωπιστικές 

επιχειρήσεις διάσωσης·  

Or. en 
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25.4.2016  B8-0488/2016 }  

 B8-0489/2016 }  

 B8-0490/2016 }  

 B8-0491/2016 }  

 B8-0492/2016 }  

 B8-0493/2016 } RC1/Am. 3 

Τροπολογία  3 

Στέλιος Κούλογλου, 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, Κώστας 

Χρυσόγονος, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, 

Malin Björk, Barbara Spinelli 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

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 

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 
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πόλεμο· πόλεμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη 

ασφαλής άμβλωση θεωρείται από τον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως ένα από 

τα τρία βασικότερα αίτια της μητρικής 

θνησιμότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

μητρική υγεία, η ψυχολογική υποστήριξη 

των γυναικών που έχουν πέσει θύματα 

βιασμού, και η εκπαίδευση και η σχολική 

ένταξη των εκτοπισμένων παιδιών 

συνιστούν βασικές προκλήσεις στους 

καταυλισμούς των προσφύγων· 

Or. en 
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25.4.2016  B8-0488/2016 }  

 B8-0489/2016 }  

 B8-0490/2016 }  

 B8-0491/2016 }  

 B8-0492/2016 }  

 B8-0493/2016 } RC1/Τροπ. 4 

Τροπολογία  4 

Στέλιος Κούλογλου, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, 

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

Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Κώστας Χρυσόγονος, Patrick Le Hyaric, 

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

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

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 

Παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  2α. εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για την 

ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα και 

στην κατεχόμενη Δυτική Σαχάρα· 

υπογραμμίζει ότι η δικαιοσύνη και ο 

σεβασμός του κράτους δικαίου είναι 

απολύτως απαραίτητες βάσεις για την 

ειρήνη και τονίζει ότι η επικρατούσα από 

μακρού συστηματική ατιμωρησία για τις 

παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου πρέπει 

να σταματήσει· 

Or. en 
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25.4.2016  B8-0488/2016 }  

 B8-0489/2016 }  

 B8-0490/2016 }  

 B8-0491/2016 }  

 B8-0492/2016 }  

 B8-0493/2016 } RC1/Τροπ. 5 

Τροπολογία  5 

Στέλιος Κούλογλου, 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, Κώστας 

Χρυσόγονος, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, 

Malin Björk, Barbara Spinelli 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

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 

Παράγραφος 7 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. τονίζει ότι το δικαίωμα στην υγεία είναι 

ένα ανθρώπινο δικαίωμα, και καλεί τα 

εμπλεκόμενα σε ένοπλες συγκρούσεις 

μέρη να εγγυώνται τη διαθεσιμότητα, 

προσπελασιμότητα, αποδοχή και ποιότητα 

των ιατρικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια 

ένοπλων συγκρούσεων·  

7. τονίζει ότι το δικαίωμα στην υγεία είναι 

ένα ανθρώπινο δικαίωμα, και καλεί τα 

εμπλεκόμενα σε ένοπλες συγκρούσεις 

μέρη να εγγυώνται τη διαθεσιμότητα, 

προσπελασιμότητα, αποδοχή και ποιότητα 

των ιατρικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια 

ένοπλων συγκρούσεων· ζητεί την 

ανάληψη παγκόσμιας δέσμευσης ώστε να 

διασφαλίζεται η προστασία των γυναικών 

και των κοριτσιών από την πρώτη στιγμή 

που εκδηλώνονται καταστάσεις έκτακτης 

ανάγκης ή κρίσεις, με την αντιμετώπιση 

του κινδύνου σεξουαλικής και σεξιστικής 

βίας, με εκστρατείες ευαισθητοποίησης, 

με τη λήψη μέτρων για τη δίωξη των 

δραστών των βίαιων αυτών πράξεων και 

με την εξασφάλιση της πρόσβασης των 

γυναικών και κοριτσιών στο πλήρες 

φάσμα των υπηρεσιών σεξουαλικής και 

αναπαραγωγικής υγείας, 
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συμπεριλαμβανομένων ασφαλών 

αμβλώσεων, σε ανθρωπιστικές κρίσεις, 

ώστε να μη διαιωνίζονται καταστάσεις 

που ισοδυναμούν με απάνθρωπη 

μεταχείριση, όπως επιβάλλεται από το 

διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και όπως 

προβλέπεται από τις Συμβάσεις της 

Γενεύης και τα συμπληρωματικά τους 

πρωτόκολλα·  

Or. en 
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25.4.2016  B8-0488/2016 }  

 B8-0489/2016 }  

 B8-0490/2016 }  

 B8-0491/2016 }  

 B8-0492/2016 }  

 B8-0493/2016 } RC1/Τροπ. 6 

Τροπολογία  6 

Στέλιος Κούλογλου, 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, Κώστας 

Χρυσόγονος, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, 

Malin Björk, Barbara Spinelli 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

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 

Παράγραφος 14 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. αναγνωρίζει τη σημασία και τη 

μοναδικότητα των κατευθυντήριων 

γραμμών της ΕΕ για την προώθηση της 

συμμόρφωσης με το διεθνές ανθρωπιστικό 

δίκαιο, δεδομένου ότι κανένα άλλο κράτος 

ή οργάνωση δεν έχει εκπονήσει ισοδύναμο 

έγγραφο· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη 

της να υλοποιήσουν αποτελεσματικά τις 

κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ·  

14. αναγνωρίζει τη σημασία και τη 

μοναδικότητα των κατευθυντήριων 

γραμμών της ΕΕ για την προώθηση της 

συμμόρφωσης με το διεθνές ανθρωπιστικό 

δίκαιο, δεδομένου ότι κανένα άλλο κράτος 

ή οργάνωση δεν έχει εκπονήσει ισοδύναμο 

έγγραφο· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη 

της να υλοποιήσουν αποτελεσματικά τις 

κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ· 

επισημαίνει τις αρνητικές επιπτώσεις της 

αυξανόμενης πολιτικοποίησης της 

ανθρωπιστικής βοήθειας και υπενθυμίζει 

ότι η τήρηση και η συνεχιζόμενη 

δέσμευση έναντι των βασικών 

ανθρωπιστικών αξιών έχει καίρια 

σημασία για τη διασφάλιση ενός χώρου 

παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας σε 

περιοχές που πλήττονται από 

συγκρούσεις· 
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