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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. 2 

Tarkistus  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 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Sairaaloihin ja kouluihin kohdistetut hyökkäykset kansainvälisen humanitaarisen oikeuden 

rikkomisena 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A kappale 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

A. toteaa, että kansainvälinen yhteisö on 

joutunut todistamaan muutaman viime 

vuoden aikana sairaaloihin ja kouluihin 

kohdistuvien hyökkäysten järkyttävää 

yleistymistä aseellisissa konflikteissa eri 

puolilla maailmaa, kuten viimeisimmät 

hyökkäykset Lääkärit ilman rajoja 

-järjestön sairaaloihin Kunduzissa 

(Afganistan) 3. lokakuuta 2015, Razahissa 

(Jemen) 10. tammikuuta 2016 ja lukuisissa 

syyrialaisissa kaupungeissa meneillään 

olevan konfliktin aikana; toteaa, että 

humanitaarisen avun epääminen, siviilien 

ja humanitaarisen henkilöstön 

teloittaminen, vangittuna pitäminen 

epäinhimillisissä oloissa ja siviilien 

ottaminen panttivangeiksi tai pakottaminen 

orjuuteen ovat lisääntyneet 

ennennäkemättömästi; toteaa, että 

nykyinen humanitaarisen avun järjestelmä 

on tullut äärirajoilleen tarpeiden ja 

A. toteaa, että kansainvälinen yhteisö on 

joutunut todistamaan muutaman viime 

vuoden aikana sairaaloihin ja kouluihin 

kohdistuvien hyökkäysten järkyttävää 

yleistymistä aseellisissa konflikteissa eri 

puolilla maailmaa, kuten viimeisimmät 

hyökkäykset Lääkärit ilman rajoja 

-järjestön sairaaloihin Kunduzissa 

(Afganistan) 3. lokakuuta 2015, Razahissa 

(Jemen) 10. tammikuuta 2016 ja lukuisissa 

syyrialaisissa kaupungeissa meneillään 

olevan konfliktin aikana; toteaa, että 

kansainvälistä humanitaarista oikeutta 

rikotaan myös Palestiinan ja Länsi-

Saharan pitkään jatkuneissa 

konflikteissa; toteaa, että Israel pommitti 

elokuussa 2014 YK:n koulurakennusta, 

jonka suojissa oli yli 3 000 henkilöä, jotka 

olivat joutuneet pakenemaan Gazan 

kaistaleella sijaitsevasta Rafahin 

kaupungista, ja että YK:n pääsihteeri Ban 
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haasteiden lisääntyessä, kestävien 

sitoumusten puuttuessa ja humanitaarisen 

avun kustannusten kasvaessa ja että tämä 

on pakottanut lukuisat järjestöt tilapäisesti 

keskeyttämään ruoka-avun, majoituksen 

tarjoamisen ja muut ihmishenkiä pelastavat 

humanitaariset toimet; 

Ki-moon tuomitsi pommituksen 

rikoksena; toteaa, että humanitaarisen 

avun epääminen, siviilien ja 

humanitaarisen henkilöstön teloittaminen, 

vangittuna pitäminen epäinhimillisissä 

oloissa ja siviilien ottaminen 

panttivangeiksi tai pakottaminen orjuuteen 

ovat lisääntyneet ennennäkemättömästi; 

toteaa, että nykyinen humanitaarisen avun 

järjestelmä on tullut äärirajoilleen 

tarpeiden ja haasteiden lisääntyessä, 

kestävien sitoumusten puuttuessa ja 

humanitaarisen avun kustannusten 

kasvaessa ja että tämä on pakottanut 

lukuisat järjestöt tilapäisesti keskeyttämään 

ruoka-avun, majoituksen tarjoamisen ja 

muut ihmishenkiä pelastavat 

humanitaariset toimet;  

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 

Tarkistus  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 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Sairaaloihin ja kouluihin kohdistetut hyökkäykset kansainvälisen humanitaarisen oikeuden 

rikkomisena 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan L kappale 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

L. toteaa, että tietyt aseelliset ryhmät 

vastustavat tunnustuksetonta koulutusta ja 

tyttöjen koulutusta tai sitä, että 

miespuolinen lääkintähenkilöstö hoitaa 

tyttöjä, ja estävät sen vuoksi tytöiltä 

mahdollisuuden käyttää näitä palveluja; 

toteaa, että konfliktista aiheutuvan yleisen 

epävarmuuden vuoksi myöskään lapset ja 

opettajat eivät voi mennä kouluun eikä 

lääkintähenkilöstö voi tehdä hoitotyötään; 

ottaa huomioon, että naisiin ja lapsiin 

kohdistuu muita suurempia riskejä 

kotiseudulta siirtymään joutumisen ja 

tavallisten suoja- ja tukirakenteiden 

hajoamisen vuoksi; katsoo kansainvälisen 

humanitaarisen oikeuden edellyttävän, että 

sodassa raiskatuille tytöille ja naisille on 

tarjottava syrjimättä kaikki heidän 

tarvitsemansa lääketieteellinen hoito; 

L. toteaa, että tietyt aseelliset ryhmät 

vastustavat tunnustuksetonta koulutusta ja 

tyttöjen koulutusta tai sitä, että 

miespuolinen lääkintähenkilöstö hoitaa 

tyttöjä, ja estävät sen vuoksi tytöiltä 

mahdollisuuden käyttää näitä palveluja; 

toteaa, että konfliktista aiheutuvan yleisen 

epävarmuuden vuoksi myöskään lapset ja 

opettajat eivät voi mennä kouluun eikä 

lääkintähenkilöstö voi tehdä hoitotyötään; 

ottaa huomioon, että naisiin ja lapsiin 

kohdistuu muita suurempia riskejä 

kotiseudulta siirtymään joutumisen ja 

tavallisten suoja- ja tukirakenteiden 

hajoamisen vuoksi; katsoo kansainvälisen 

humanitaarisen oikeuden edellyttävän, että 

sodassa raiskatuille tytöille ja naisille on 

tarjottava syrjimättä kaikki heidän 

tarvitsemansa lääketieteellinen hoito; 
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toteaa, että vaaralliset 

raskaudenkeskeytykset ovat Maailman 

terveysjärjestön mukaan yksi kolmesta 

tärkeimmästä äitiyskuolleisuuden syystä; 

toteaa, että äitiysterveys, raiskatuille 

naisille suunnattu neuvonta ja 

kotiseudultaan siirtymään joutuneiden 

lasten koulutus ovat pakolaisleirien 

suurimpia haasteita; 

Or. en 
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25.4.2016  B8-0488/2016 }  

 B8-0489/2016 }  

 B8-0490/2016 }  

 B8-0491/2016 }  

 B8-0492/2016 }  
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Tarkistus  4 

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 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Sairaaloihin ja kouluihin kohdistetut hyökkäykset kansainvälisen humanitaarisen oikeuden 

rikkomisena 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

2 a kohta (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  2 a. on erittäin huolissaan Gazan ja 

miehitetyn Länsi-Saharan 

humanitaarisesta tilanteesta; korostaa, 

että oikeus ja oikeusvaltioperiaatteen 

kunnioittaminen muodostavat rauhan 

ehdottoman perustan, ja painottaa, että 

pitkään vallinneen ja järjestelmällisen 

kansainvälisen oikeuden loukkausten 

rankaisemattomuuden on loputtava; 

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. 5 

Tarkistus  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, 

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

Guzmán, Malin Björk, Barbara Spinelli 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Sairaaloihin ja kouluihin kohdistetut hyökkäykset kansainvälisen humanitaarisen oikeuden 

rikkomisena 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. korostaa, että oikeus terveyteen on 

ihmisoikeus, ja kehottaa aseellisen 

konfliktin osapuolia takaamaan 

terveydenhoitopalvelujen saatavuuden, 

saavutettavuuden, hyväksyttävyyden ja 

laadun aseellisten konfliktien aikana;  

7. korostaa, että oikeus terveyteen on 

ihmisoikeus, ja kehottaa aseellisen 

konfliktin osapuolia takaamaan 

terveydenhoitopalvelujen saatavuuden, 

saavutettavuuden, hyväksyttävyyden ja 

laadun aseellisten konfliktien aikana; vaatii 

kansainvälisen humanitaarisen oikeuden, 

Geneven yleissopimusten ja niiden 

lisäpöytäkirjojen mukaisesti 

maailmanlaajuista sitoutumista sen 

varmistamiseen, että naiset ja tytöt ovat 

jokaisen hätätilan tai kriisin alusta 

saakka turvassa; katsoo tämän 

edellyttävän seksuaalisen ja sukupuoleen 

perustuvan väkivallan riskin torjumista, 

valistustyötä ja sen varmistamista, että 

tällaiseen väkivaltaan syyllistyneet 

joutuvat syytteeseen ja että naisilla ja 

tytöillä on humanitaarisissa kriiseissä 
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saatavillaan kaikki seksuaali- ja 

lisääntymisterveyden palvelut, mukaan 

lukien turvallinen raskaudenkeskeytys, 

sen sijaan, että vain jatkettaisiin 

epäinhimillistä kohtelua;  

Or. en 



 

AM\1093246FI.doc PE579.917v01-00 } 

 PE579.918v01-00 } 

 PE582.502v01-00 } 

 PE582.503v01-00 } 

 PE582.504v01-00 } 

 PE582.505v01-00 } RC1 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

25.4.2016  B8-0488/2016 }  

 B8-0489/2016 }  

 B8-0490/2016 }  

 B8-0491/2016 }  
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Tarkistus  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 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Sairaaloihin ja kouluihin kohdistetut hyökkäykset kansainvälisen humanitaarisen oikeuden 

rikkomisena 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

14 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14. toteaa, että Euroopan unionin 

suuntaviivat kansainvälisen humanitaarisen 

oikeuden noudattamisen edistämiseksi ovat 

tärkeät, koska mitkään muut valtiot tai 

organisaatiot eivät ole hyväksyneet 

vastaavaa asiakirjaa; kehottaa EU:ta ja sen 

jäsenvaltioita panemaan EU:n suuntaviivat 

tehokkaasti täytäntöön;  

14. toteaa, että Euroopan unionin 

suuntaviivat kansainvälisen humanitaarisen 

oikeuden noudattamisen edistämiseksi ovat 

tärkeät, koska mitkään muut valtiot tai 

organisaatiot eivät ole hyväksyneet 

vastaavaa asiakirjaa; kehottaa EU:ta ja sen 

jäsenvaltioita panemaan EU:n suuntaviivat 

tehokkaasti täytäntöön; kiinnittää 

huomiota humanitaarisen avun 

politisoinnin kielteisiin vaikutuksiin ja 

muistuttaa, että keskeisten 

humanitaaristen periaatteiden vaaliminen 

ja jatkuva sitoutuminen niihin on 

olennaisen tärkeää humanitaarisen 

toimintatilan varmistamiseksi 

konfliktialueilla; 

Or. en 
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