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Pozměňovací návrh  1 

Barbara Lochbihler 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Priority EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2017 

Společný návrh usnesení 

Bod 25 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. žádá EU, aby nadále podporovala 

práva dětí, zejména aby přispívala k tomu, 

aby děti měly přístup k vodě, hygienickým 

zařízením, zdravotní péči a vzdělání, a to i 

v oblastech konfliktů a v uprchlických 

táborech, a usilovala o odstranění dětské 

práce, najímání dětských vojáků, 

omezování osobní svobody, mučení, 

obchodování s lidmi, dětských, 

předčasných a vynucených sňatků, 

sexuálního vykořisťování a poškozujících 

praktik, jako je mrzačení ženských 

pohlavních orgánů; vyzývá k přijetí 

opatření na podporu a posílení 

mezinárodních snah v rámci OSN, jejichž 

cílem je ukončit využívání dětí v 

ozbrojených konfliktech a účinněji řešit 

dopady konfliktů a situací po ukončení 

konfliktu na ženy a dívky; vyzývá všechny 

členské země OSN, aby dodržovaly své 

smluvní závazky podle Úmluvy o právech 

dítěte z roku 1989 a aby ve svých 

jurisdikcích dbaly na dodržování práv dětí 

bez ohledu na jejich právní status a bez 

jakékoli diskriminace; 

25. žádá EU, aby nadále podporovala 

práva dětí, zejména aby přispívala k tomu, 

aby děti měly přístup k vodě, hygienickým 

zařízením, zdravotní péči a vzdělání, a to i 

v oblastech konfliktů a v uprchlických 

táborech, a usilovala o odstranění dětské 

práce, najímání dětských vojáků, 

omezování osobní svobody, mučení, 

obchodování s lidmi, dětských, 

předčasných a vynucených sňatků, 

sexuálního vykořisťování a poškozujících 

praktik, jako je mrzačení ženských 

pohlavních orgánů; vyzývá k přijetí 

opatření na podporu a posílení 

mezinárodních snah v rámci OSN, jejichž 

cílem je ukončit využívání dětí v 

ozbrojených konfliktech a účinněji řešit 

dopady konfliktů a situací po ukončení 

konfliktu na ženy a dívky; vyzývá všechny 

členské země OSN, aby dodržovaly své 

smluvní závazky podle Úmluvy o právech 

dítěte z roku 1989 a aby ve svých 

jurisdikcích dbaly na dodržování práv dětí 

bez ohledu na jejich právní status a bez 

jakékoli diskriminace; vyzývá Spojené 

státy, které jsou jedinou členskou zemí 

OSN, která Úmluvu o právech dítěte 
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dosud neratifikovala, aby k ní urychleně 

přistoupily; 

Or. en 

 

 


