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Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh spoločného uznesenia 

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

Útoky na nemocnice a školy ako porušovania medzinárodného humanitárneho práva 

Návrh spoločného uznesenia 

Odôvodnenie A 

 

Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

A. keďže medzinárodné spoločenstvo sa 

v uplynulých niekoľkých rokoch stalo 

svedkom hrozného trendu útokov 

na nemocnice a školy v ozbrojených 

konfliktoch počas uplynulých desiatich 

rokov na celom svete, ako sú posledné 

útoky na zdravotné strediská organizácie 

Lekári bez hraníc z 3. októbra 2015 

v Kundúze (Afganistan), z 10. januára 

2016 v Razahu (Jemen) a v mnohých 

sýrskych mestách v rámci terajšieho 

pokračujúceho konfliktu; keďže došlo 

k bezpríkladnému nárastu prípadov 

odmietnutia humanitárnej pomoci 

a prístupu, popráv civilistov 

a humanitárnych pracovníkov, 

zadržiavania v katastrofálnych 

podmienkach a využívania civilistov ako 

rukojemníkov alebo otrokov z donútenia; 

keďže čoraz väčšie potreby a problémy, 

chýbajúce udržateľné záväzky a rastúce 

náklady na humanitárnu pomoc prispeli 

A. keďže medzinárodné spoločenstvo sa 

v uplynulých niekoľkých rokoch stalo 

svedkom hrozného trendu útokov 

na nemocnice a školy v ozbrojených 

konfliktoch počas uplynulých desiatich 

rokov na celom svete, ako sú posledné 

útoky na zdravotné strediská organizácie 

Lekári bez hraníc z 3. októbra 2015 

v Kundúze (Afganistan), z 10. januára 

2016 v Razahu (Jemen) a v mnohých 

sýrskych mestách v rámci terajšieho 

pokračujúceho konfliktu; keďže 

medzinárodné humanitárne právo sa 

porušuje aj v dlhotrvajúcich konfliktoch 

v Palestíne a Západnej Sahare; keďže 

v auguste 2014 Izrael bombardoval školu 

OSN, v ktorej sa ukrývalo viac ako 3 000 

vysídlených osôb v meste Rafah v pásme 

Gazy, pričom generálny tajomník OSN 

Pan Ki-mun tento útok odsúdil ako 

trestný čin; keďže došlo k bezpríkladnému 

nárastu prípadov odmietnutia humanitárnej 
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k tomu, že súčasný humanitárny systém 

dosiahol hranice svojich možností, a keďže 

je aj dôvod, prečo mnohé organizácie 

museli dočasne prerušiť poskytovanie 

potravinovej pomoci, prístreší a ďalšie 

humanitárne operácie na záchranu životov; 

pomoci a prístupu, popráv civilistov 

a humanitárnych pracovníkov, 

zadržiavania v katastrofálnych 

podmienkach a využívania civilistov ako 

rukojemníkov alebo otrokov z donútenia; 

keďže čoraz väčšie potreby a problémy, 

chýbajúce udržateľné záväzky a rastúce 

náklady na humanitárnu pomoc prispeli 

k tomu, že súčasný humanitárny systém 

dosiahol hranice svojich možností, a keďže 

je aj dôvod, prečo mnohé organizácie 

museli dočasne prerušiť poskytovanie 

potravinovej pomoci, prístreší a ďalšie 

humanitárne operácie na záchranu životov;  

Or. en 
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Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh spoločného uznesenia 

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

Útoky na nemocnice a školy ako porušovania medzinárodného humanitárneho práva 

Návrh spoločného uznesenia 

Odôvodnenie L 

 

Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

L. keďže niektoré ozbrojené skupiny sú 

proti tomu, aby sa dievčence vzdelávali 

v sekulárnom duchu, alebo aby ich liečili 

mužskí zdravotnícki pracovníci, a bránia 

prístupu k týmto službám; keďže 

všeobecná atmosféra neistoty, ktorá je 

dôsledkom konfliktu, takisto zabraňuje 

tomu, aby deti, učitelia a zdravotnícky 

personál navštevovali školy alebo žiadali 

o lekársku pomoc; keďže ženám a deťom 

hrozí väčšie nebezpečenstvo, ktoré je 

výsledkom vysídľovania a rozpadu 

bežných štruktúr ochrany a podpory; keďže 

medzinárodné humanitárne právo si 

vyžaduje, aby sa nevyhnutná zdravotnícka 

starostlivosť poskytovala bez rozdielu 

všetkých dievčatám a ženám znásilneným 

vo vojne; 

L. keďže niektoré ozbrojené skupiny sú 

proti tomu, aby sa dievčatá vzdelávali 

v sekulárnom duchu, alebo aby ich liečili 

mužskí zdravotnícki pracovníci, a preto 

bránia prístupu k týmto službám; keďže 

všeobecná atmosféra neistoty, ktorá je 

dôsledkom konfliktu, takisto zabraňuje 

tomu, aby deti, učitelia a zdravotnícky 

personál navštevovali školy alebo žiadali 

o lekársku pomoc; keďže ženám a deťom 

hrozí väčšie nebezpečenstvo, ktoré je 

výsledkom vysídľovania a rozpadu 

bežných štruktúr ochrany a podpory; keďže 

medzinárodné humanitárne právo si 

vyžaduje, aby sa nevyhnutná zdravotnícka 

starostlivosť poskytovala bez rozdielu 

všetkým dievčatám a ženám znásilneným 

vo vojne; keďže nebezpečné umelé 

prerušenie tehotenstva uvádza Svetová 

zdravotnícka organizácia ako jednu 
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z troch hlavných príčin úmrtnosti matiek; 

keďže zdravie matiek, psychologická 

starostlivosť o znásilnené ženy, 

vzdelávanie a školská dochádzka 

vysídlených detí sú hlavnými výzvami 

v utečeneckých táboroch; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh spoločného uznesenia 

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

Útoky na nemocnice a školy ako porušovania medzinárodného humanitárneho práva 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 2 a (nový) 

 

Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  2a. vyjadruje vážne znepokojenie nad 

humanitárnou situáciou v Gaze a 

v okupovanej Západnej Sahare; 

zdôrazňuje, že spravodlivosť 

a dodržiavanie zásad právneho štátu sú 

nevyhnutným základom mieru, 

a zdôrazňuje, že musí prestať 

prevládajúca dlhodobá a systémová 

beztrestnosť porušovania 

medzinárodného práva; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh spoločného uznesenia 

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

Útoky na nemocnice a školy ako porušovania medzinárodného humanitárneho práva 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 7 

 

Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. zdôrazňuje, že právo na zdravie je 

ľudským právom, a požaduje od strán 

zapojených do ozbrojeného konfliktu, aby 

zaručovali dostupnosť, prístupnosť, 

prijateľnosť a kvalitu zdravotníckych 

služieb počas ozbrojených konfliktov;  

7. zdôrazňuje, že právo na zdravie je 

ľudským právom, a požaduje od strán 

zapojených do ozbrojeného konfliktu, aby 

zaručovali dostupnosť, prístupnosť, 

prijateľnosť a kvalitu zdravotníckych 

služieb počas ozbrojených konfliktov; 

požaduje prijatie globálneho záväzku 

s cieľom zabezpečiť, aby boli ženy 

a dievčatá chránené od začiatku každej 

núdzovej situácie či krízy, a to riešením 

rizika sexuálneho a rodového násilia, 

zvýšením informovanosti, prijatím krokov 

na stíhanie páchateľov tohto násilia 

a zaistením, aby mali ženy a dievčatá 

počas humanitárnych kríz prístup k plnej 

škále služieb v oblasti sexuálneho 

a reprodukčného zdravia vrátane 

bezpečného umelého prerušenia 

tehotenstva namiesto udržiavania stavu, 

ktorý predstavuje neľudské 
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zaobchádzanie, ako to vyžaduje 

medzinárodné humanitárne právo a ako 

sa stanovuje v Ženevských dohovoroch 

a ich dodatkových protokoloch;  

Or. en 
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Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh spoločného uznesenia 

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

Útoky na nemocnice a školy ako porušovania medzinárodného humanitárneho práva 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 14 

 

Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

14. uznáva dôležitosť usmernení EÚ na 

podporu dodržiavania medzinárodného 

humanitárneho práva, pretože iné štáty ani 

organizácie neprijali rovnocenný 

dokument; vyzýva EÚ a jej členské štáty, 

aby efektívne uplatňovali usmernenia EÚ;  

14. uznáva dôležitosť usmernení EÚ na 

podporu dodržiavania medzinárodného 

humanitárneho práva, pretože iné štáty ani 

organizácie neprijali rovnocenný 

dokument; vyzýva EÚ a jej členské štáty, 

aby efektívne uplatňovali usmernenia EÚ; 

upozorňuje na negatívny vplyv politizácie 

humanitárnej pomoci a pripomína, že 

presadzovanie kľúčových humanitárnych 

zásad a ich trvalé dodržiavanie je 

rozhodujúce pre zabezpečenie 

humanitárneho priestoru v oblastiach, 

ktoré sú zasiahnuté konfliktami; 

Or. en 

 

 


