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Muudatusettepanek  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 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

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

Haiglate ja koolide ründamine kui rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumine 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Põhjendus A 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

A. arvestades, et rahvusvaheline üldsus on 

olnud viimastel aastatel tunnistajaks 

hirmsale suundumusele, et kogu maailma 

relvakonfliktides rünnatakse haiglaid ja 

koole, nagu hiljutised rünnakud Piirideta 

Arstide tervisekeskuste vastu Kunduzis 

(Afganistan) 3. oktoobril 2015, Razahis 

(Jeemen) 10. jaanuaril 2016 ja mitmetes 

Süüria linnades käimasoleva konflikti ajal; 

arvestades, et enneolematult tihti 

keeldutakse humanitaarabist ja takistatakse 

sellele juurdepääsu, hukatakse tsiviilisikuid 

ja humanitaartöötajaid, hoitakse 

kinnipeetuid äärmiselt viletsates 

tingimustes ning kasutatakse tsiviilisikuid 

pantvangidena või sunnitakse orjatööle; 

arvestades, et üha suurenevad vajadused ja 

probleemid, püsivate kohustuste 

puudumine ning humanitaarabi andmise 

kasvavad kulud on viinud olukorrani, kus 

praegune humanitaarsüsteem on jõudnud 

oma piirideni, ning arvestades, et see on 

A. arvestades, et rahvusvaheline üldsus on 

olnud viimastel aastatel tunnistajaks 

hirmsale suundumusele, et kogu maailma 

relvakonfliktides rünnatakse haiglaid ja 

koole, nagu hiljutised rünnakud Piirideta 

Arstide tervisekeskuste vastu Kunduzis 

(Afganistan) 3. oktoobril 2015, Razahis 

(Jeemen) 10. jaanuaril 2016 ja mitmetes 

Süüria linnades käimasoleva konflikti ajal; 

arvestades, et rahvusvahelist 

humanitaarõigust rikutakse ka 

pikaleveninud konfliktides Palestiinas ja 

Lääne-Saharas; arvestades, et 2014. aasta 

augustis pommitas Iisrael Gaza sektoris 

Rafah'i linnas asuvat ÜRO kooli, mis oli 

varjupaigaks enam kui 3000 põgenikule, 

ning et ÜRO peasekretär Ban Ki-moon 

mõistis selle kui kuriteo hukka; 
arvestades, et enneolematult tihti 

keeldutakse humanitaarabist ja takistatakse 

sellele juurdepääsu, hukatakse tsiviilisikuid 

ja humanitaartöötajaid, hoitakse 
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sundinud paljusid organisatsioone ajutiselt 

peatama toiduabi ja peavarju andmise ning 

muud elupäästvad 

humanitaaroperatsioonid; 

kinnipeetuid äärmiselt viletsates 

tingimustes ning kasutatakse tsiviilisikuid 

pantvangidena või sunnitakse orjatööle; 

arvestades, et üha suurenevad vajadused ja 

probleemid, püsivate kohustuste 

puudumine ning humanitaarabi andmise 

kasvavad kulud on viinud olukorrani, kus 

praegune humanitaarsüsteem on jõudnud 

oma piirideni, ning arvestades, et see on 

sundinud paljusid organisatsioone ajutiselt 

peatama toiduabi ja peavarju andmise ning 

muud elupäästvad 

humanitaaroperatsioonid;  

Or. en 
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Muudatusettepanek  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 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

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

Haiglate ja koolide ründamine kui rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumine 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Põhjendus L 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

L. arvestades, et mõned relvarühmitused on 

ilmaliku hariduse ja tütarlastele hariduse 

andmise vastu või selle vastu, et tütarlapsi 

ravivad meessoost meditsiinitöötajad, ning 

takistavad seetõttu nendele teenustele 

juurdepääsu; arvestades, et ka konfliktidest 

tingitud üldine ebakindlus takistab õpilastel 

ja õpetajatel koolis õppimist ja õpetamist 

ning meditsiinitöötajatel arstiabi osutamist; 

arvestades, et naised ja lapsed on 

ümberasustamise ning tavapäraste kaitse- 

ja tugistruktuuride hävimise tõttu suuremas 

ohus kui teised; arvestades, et 

rahvusvahelise humanitaarõigusega 

nõutakse vajaliku arstiabi tingimusteta 

andmist sõjas vägistatud tütarlastele ja 

naistele; 

L. arvestades, et mõned relvarühmitused on 

ilmaliku hariduse ja tütarlastele hariduse 

andmise vastu või selle vastu, et tütarlapsi 

ravivad meessoost meditsiinitöötajad, ning 

takistavad seetõttu nendele teenustele 

juurdepääsu; arvestades, et ka konfliktidest 

tingitud üldine ebakindlus takistab õpilastel 

ja õpetajatel koolis õppimist ja õpetamist 

ning meditsiinitöötajatel arstiabi osutamist; 

arvestades, et naised ja lapsed on 

ümberasustamise ning tavapäraste kaitse- 

ja tugistruktuuride hävimise tõttu suuremas 

ohus kui teised; arvestades, et 

rahvusvahelise humanitaarõigusega 

nõutakse vajaliku arstiabi tingimusteta 

andmist sõjas vägistatud tütarlastele ja 

naistele; arvestades, et Maailma 

Terviseorganisatsioon on ohtlikku aborti 

nimetanud ühena kolmest peamisest 

emasuremuse põhjusest; arvestades, et 
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emade tervis, vägistamise ohvriks 

langenud naiste nõustamine ning 

põgenike laste õpetamine ja harimine on 

põgenikelaagrites peamised probleemid; 

Or. en 
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Resolutsiooni ühisettepanek 

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

Haiglate ja koolide ründamine kui rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumine 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 2 a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

  2 a. väljendab tõsist muret Gaza ja 

okupeeritud Lääne-Sahara 

humanitaarolukorra pärast; rõhutab, et 

õiglus ja õigusriigi põhimõtete austamine 

on rahu tagamiseks vältimatu ning et 

rahvusvahelise õiguse rikkumiste püsiv, 

pikaajaline ja süsteemne karistamatus 

peab lõppema; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  5 

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, 
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Resolutsiooni ühisettepanek 

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

Haiglate ja koolide ründamine kui rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumine 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 7 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

7. rõhutab, et õigus tervisele on üks 

inimõigusi, ning nõuab, et kõik 

relvakonfliktide osalised tagaksid 

relvakonflikti ajal meditsiiniteenuste 

olemasolu, kättesaadavuse, vastuvõetavuse 

ja kvaliteedi;  

7. rõhutab, et õigus tervisele on üks 

inimõigusi, ning nõuab, et kõik 

relvakonfliktide osalised tagaksid 

relvakonflikti ajal meditsiiniteenuste 

olemasolu, kättesaadavuse, vastuvõetavuse 

ja kvaliteedi; nõuab, et kogu maailmas 

võetaks kohustus tagada naiste ja 

tütarlaste turvalisus kõikide 

hädaolukordade ja kriiside algusest peale, 

tõrjudes seksuaalse ja soopõhise vägivalla 

ohtu teadlikkuse suurendamise ja 

vägivalla toimepanijate 

vastutuselevõtmise abil ning kindlustades 

humanitaarkriisi olukorras naiste ja 

tütarlaste juurdepääsu kõigile seksuaal- 

ja reproduktiivtervishoiuteenustele, kaasa 

arvatud ohutu abort, et mitte võimaldada 

praeguse ebainimliku kohtlemise 

jätkumist ja viia olukord vastavusse 

rahvusvahelise humanitaarõiguse ning 
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Genfi konventsioonide ja nende 

lisaprotokollide nõuetega;  

Or. en 
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Resolutsiooni ühisettepanek 

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

Haiglate ja koolide ründamine kui rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumine 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 14 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

14. tunnistab rahvusvahelise 

humanitaarõiguse järgimist käsitlevate ELi 

suuniste tähtsust, sest ükski teine riik ega 

organisatsioon ei ole vastu võtnud 

samaväärset dokumenti; nõuab, et EL ja 

selle liikmesriigid rakendaksid ELi 

suuniseid tulemuslikult;  

14. tunnistab rahvusvahelise 

humanitaarõiguse järgimist käsitlevate ELi 

suuniste tähtsust, sest ükski teine riik ega 

organisatsioon ei ole vastu võtnud 

samaväärset dokumenti; nõuab, et EL ja 

selle liikmesriigid rakendaksid ELi 

suuniseid tulemuslikult; juhib tähelepanu 

humanitaarabi politiseerumise 

kahjulikkusele ning tuletab meelde, et 

humanitaarabi üldpõhimõtete kaitsmine 

ja nendest jätkuv kinnipidamine on 

konfliktipiirkondades humanitaarruumi 

tagamiseks otsustavalt tähtis; 

Or. en 

 

 

 


