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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 

Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Aanvallen op ziekenhuizen en scholen (schendingen van het internationaal humanitair recht) 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging A 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat de internationale 

gemeenschap de laatste jaren getuige is 

geweest van een schokkende tendens van 

aanvallen op ziekenhuizen en scholen in 

gewapende conflicten overal ter wereld, 

zoals de meest recente aanvallen op 

gezondheidscentra van Artsen zonder 

Grenzen in Kunduz (Afghanistan) op 3 

oktober 2015, in Razah (Jemen) op 10 

januari 2016 en in een aantal Syrische 

steden in de loop van het conflict dat er aan 

de gang is; overwegende dat er een 

ongekende toename is van het aantal 

gevallen waarin humanitaire hulp en 

toegang worden geweigerd, het aantal 

executies van burgers en humanitaire 

hulpverleners, erbarmelijke 

detentieomstandigheden en gegijzelde of 

tot slavernij gedwongen burgers; 

overwegende dat de groeiende behoeften 

en uitdagingen, het gebrek aan duurzaam 

engagement en de stijgende kosten van 

A. overwegende dat de internationale 

gemeenschap de laatste jaren getuige is 

geweest van een schokkende tendens van 

aanvallen op ziekenhuizen en scholen in 

gewapende conflicten overal ter wereld, 

zoals de meest recente aanvallen op 

gezondheidscentra van Artsen zonder 

Grenzen in Kunduz (Afghanistan) op 3 

oktober 2015, in Razah (Jemen) op 10 

januari 2016 en in een aantal Syrische 

steden in de loop van het conflict dat er aan 

de gang is; overwegende dat het 

internationaal humanitair recht ook 

geschonden wordt in de aanhoudende 

conflicten in Palestina en de Westelijke 

Sahara; overwegende dat Israël in 

augustus 2014 in de stad Rafah in de 

Gazastrook een VN-school heeft 

gebombardeerd die onderdak bood aan 

meer dan 3 000 ontheemden, een daad die 

door VN-secretaris-generaal Ban Ki-

moon is veroordeeld als een strafbaar feit; 
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humanitaire hulp ertoe hebben bijgedragen 

dat het huidige humanitaire systeem zijn 

grenzen bereikt; overwegende dat hierdoor 

een aantal organisaties gedwongen is om 

voedselhulp, onderdak en andere 

levensreddende humanitaire operaties 

tijdelijk stop te zetten; 

overwegende dat er een ongekende 

toename is van het aantal gevallen waarin 

humanitaire hulp en toegang worden 

geweigerd, het aantal executies van burgers 

en humanitaire hulpverleners, erbarmelijke 

detentieomstandigheden en gegijzelde of 

tot slavernij gedwongen burgers; 

overwegende dat de groeiende behoeften 

en uitdagingen, het gebrek aan duurzaam 

engagement en de stijgende kosten van 

humanitaire hulp ertoe hebben bijgedragen 

dat het huidige humanitaire systeem zijn 

grenzen bereikt; overwegende dat hierdoor 

een aantal organisaties gedwongen is om 

voedselhulp, onderdak en andere 

levensreddende humanitaire operaties 

tijdelijk stop te zetten;  

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 

Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Aanvallen op ziekenhuizen en scholen (schendingen van het internationaal humanitair recht) 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging L 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

L. overwegende dat sommige gewapende 

groeperingen zich verzetten tegen seculier 

onderwijs en onderwijs voor meisjes, of 

tegen de behandeling van meisjes door 

mannelijk medisch personeel, en de 

toegang tot deze voorzieningen daarom 

belemmeren; overwegende dat een 

algemeen klimaat van onzekerheid als 

gevolg van een conflict er kinderen, 

onderwijzers en medisch personeel 

eveneens van weerhoudt om naar school te 

gaan of medische hulp te zoeken; 

overwegende dat vrouwen en kinderen 

grotere risico's lopen als gevolg van 

ontheemding en het uiteenvallen van de 

normale beschermings- en 

ondersteuningsstructuren; overwegende dat 

het internationaal humanitair recht bepaalt 

dat meisjes en vrouwen die tijdens de 

oorlog verkracht zijn, zonder discriminatie 

L. overwegende dat sommige gewapende 

groeperingen zich verzetten tegen seculier 

onderwijs en onderwijs voor meisjes, of 

tegen de behandeling van meisjes door 

mannelijk medisch personeel, en de 

toegang tot deze voorzieningen bijgevolg 

belemmeren; overwegende dat een 

algemeen klimaat van onzekerheid als 

gevolg van een conflict er kinderen, 

onderwijzers en medisch personeel 

eveneens van weerhoudt om naar school te 

gaan of medische hulp te zoeken; 

overwegende dat vrouwen en kinderen 

grotere risico's lopen als gevolg van 

ontheemding en het uiteenvallen van de 

normale beschermings- en 

ondersteuningsstructuren; overwegende dat 

het internationaal humanitair recht bepaalt 

dat meisjes en vrouwen die tijdens de 

oorlog verkracht zijn, zonder discriminatie 
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alle noodzakelijke medische zorg moeten 

krijgen; 

alle noodzakelijke medische zorg moeten 

krijgen; overwegende dat onveilige 

abortussen door de 

Wereldgezondheidsorganisatie worden 

aangemerkt als een van de drie 

hoofdoorzaken van moedersterfte; 

overwegende dat de gezondheid van 

moeders, de psychologische opvang van 

verkrachte vrouwen, en onderwijs en 

scholing voor ontheemde kinderen grote 

uitdagingen vormen in 

vluchtelingenkampen; 

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. 4 

Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Aanvallen op ziekenhuizen en scholen (schendingen van het internationaal humanitair recht) 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  2 bis. toont zich diep bezorgd over de 

humanitaire situatie in de Gazastrook en 

de bezette gebieden van de Westelijke 

Sahara; beklemtoont dat vrede 

onmogelijk is zonder gerechtigheid en 

eerbiediging van de rechtsstaat en 

benadrukt dat er een eind moet komen 

aan de jarenlange stelselmatige 

straffeloosheid voor schendingen van het 

internationaal recht; 

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 

Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Aanvallen op ziekenhuizen en scholen (schendingen van het internationaal humanitair recht) 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

7. benadrukt dat het recht op 

gezondheidsbescherming een mensenrecht 

is en dringt er bij alle partijen die 

betrokken zijn bij een gewapend conflict 

op aan de beschikbaarheid, 

toegankelijkheid, aanvaardbaarheid en 

kwaliteit van medische diensten gedurende 

gewapende conflicten te waarborgen;  

7. benadrukt dat het recht op 

gezondheidsbescherming een mensenrecht 

is en dringt er bij alle partijen die 

betrokken zijn bij een gewapend conflict 

op aan de beschikbaarheid, 

toegankelijkheid, aanvaardbaarheid en 

kwaliteit van medische diensten gedurende 

gewapende conflicten te waarborgen; 

dringt aan op een wereldwijd engagement 

om de veiligheid van vrouwen en meisjes 

vanaf het begin van elke noodsituatie of 

crisis te garanderen door het risico op 

seksueel en gendergerelateerd geweld 

tegen te gaan, door aan bewustmaking te 

doen, door ervoor te zorgen dat de daders 

van dergelijke gewelddaden worden 

vervolgd, en door te waarborgen dat 

vrouwen en meisjes tijdens humanitaire 

crises toegang hebben tot het volledige 

scala aan seksuele en reproductieve 
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gezondheidsdiensten, met inbegrip van 

veilige abortus, in plaats van vast te 

houden aan wat neerkomt op 

onmenselijke behandeling, zoals 

voorgeschreven door het internationaal 

humanitair recht en zoals bepaald in de 

Conventies van Genève en de aanvullende 

protocollen daarbij;  

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. 6 

Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Aanvallen op ziekenhuizen en scholen (schendingen van het internationaal humanitair recht) 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

14. onderkent het belang van de EU-

richtsnoeren inzake de bevordering van de 

naleving van het internationaal humanitair 

recht, aangezien geen enkele andere staat 

of organisatie een gelijkwaardig document 

heeft aangenomen; verzoekt de EU en haar 

lidstaten de EU-richtsnoeren doeltreffend 

toe te passen;  

14. onderkent het belang van de EU-

richtsnoeren inzake de bevordering van de 

naleving van het internationaal humanitair 

recht, aangezien geen enkele andere staat 

of organisatie een gelijkwaardig document 

heeft aangenomen; verzoekt de EU en haar 

lidstaten de EU-richtsnoeren doeltreffend 

toe te passen; wijst op de negatieve 

gevolgen van de politisering van 

humanitaire hulp, en herinnert eraan dat 

de handhaving van en een onverminderde 

inzet voor de humanitaire kernbeginselen 

van essentieel belang zijn om de 

humanitaire ruimte in conflictgebieden te 

waarborgen; 

Or. en 

 

 


