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Amendement  1 

Barbara Lochbihler 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Prioriteiten van de EU voor de zittingen van de VN-Mensenrechtenraad in 2017 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

25. verzoekt de EU de rechten van het 

kind te blijven promoten, in het bijzonder 

door ervoor te zorgen dat kinderen toegang 

hebben tot water, sanitaire voorzieningen, 

gezondheidszorg en onderwijs, ook in 

conflictgebieden en vluchtelingenkampen, 

en dat er een einde komt aan kinderarbeid, 

ronseling van kindsoldaten, 

vrijheidsberoving, marteling, kinderhandel, 

kindhuwelijken en gedwongen huwelijken, 

seksuele uitbuiting en schadelijke 

praktijken zoals genitale verminking; 

dringt aan op maatregelen ter 

ondersteuning en versterking van de 

internationale inspanningen in het kader 

van de VN om een einde te maken aan het 

inzetten van kinderen in gewapende 

conflicten, en op maatregelen om de 

gevolgen van conflict- en post-

conflictsituaties voor vrouwen en meisjes 

doeltreffender aan te pakken; verzoekt alle 

lidstaten van de VN zich te houden aan hun 

verdragsverplichtingen en hun 

verbintenissen uit hoofde van het in 1989 

goedgekeurde Verdrag inzake de rechten 

van het kind, en de rechten van alle onder 

hun jurisdictie vallende kinderen te 
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handhaven, ongeacht hun status en zonder 

enige vorm van discriminatie; 

handhaven, ongeacht hun status en zonder 

enige vorm van discriminatie; verzoekt de 

VS, de enige lidstaat van de VN die het 

VN-verdrag inzake de rechten van het 

kind nog niet heeft geratificeerd, dit 

instrument op zeer korte termijn alsnog te 

ratificeren; 

Or. en 

 

 


