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Pozmeňujúci návrh  1 

Barbara Lochbihler 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh spoločného uznesenia 

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

Priority EÚ na zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva v roku 2017 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 25 

 

Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

25. vyzýva EÚ, aby naďalej 

presadzovala práva detí, a to najmä tým, že 

prispeje k zabezpečeniu prístupu detí 

k vode, sanitácii, zdravotnej starostlivosti 

a vzdelaniu, a to aj v oblastiach konfliktov 

a v utečeneckých táboroch, a tým, že 

odstráni detskú prácu, nábor detských 

vojakov, zbavovanie osobnej slobody, 

mučenie, obchodovania s ľuďmi, detské 

skoré a nútené manželstvá, sexuálne 

vykorisťovanie a škodlivé praktiky, ako 

napríklad mrzačenie ženských pohlavných 

orgánov; požaduje opatrenia na podporu 

a posilňovanie medzinárodného úsilia 

prostredníctvom OSN, aby sa skoncovalo 

s využívaním detí v ozbrojených 

konfliktoch a aby sa účinnejšie riešil vplyv 

konfliktov a stavov po skončení konfliktu 

na ženy a dievčatá; vyzýva všetky členské 

štáty OSN, aby plnili svoje zmluvné 

povinnosti a záväzky v rámci Dohovoru 

o právach dieťaťa prijatého v roku 1989, 

aby sa zabezpečili práva všetkých detí 

v ich jurisdikcii, a to bez ohľadu na ich 

právne postavenie a bez akejkoľvek 

diskriminácie; 

25. vyzýva EÚ, aby naďalej 

presadzovala práva detí, a to najmä tým, že 

prispeje k zabezpečeniu prístupu detí 

k vode, sanitácii, zdravotnej starostlivosti 

a vzdelaniu, a to aj v oblastiach konfliktov 

a v utečeneckých táboroch, a tým, že 

odstráni detskú prácu, nábor detských 

vojakov, zbavovanie osobnej slobody, 

mučenie, obchodovania s ľuďmi, detské 

skoré a nútené manželstvá, sexuálne 

vykorisťovanie a škodlivé praktiky, ako 

napríklad mrzačenie ženských pohlavných 

orgánov; požaduje opatrenia na podporu 

a posilňovanie medzinárodného úsilia 

prostredníctvom OSN, aby sa skoncovalo 

s využívaním detí v ozbrojených 

konfliktoch a aby sa účinnejšie riešil vplyv 

konfliktov a stavov po skončení konfliktu 

na ženy a dievčatá; vyzýva všetky členské 

štáty OSN, aby plnili svoje zmluvné 

povinnosti a záväzky v rámci Dohovoru 

o právach dieťaťa prijatého v roku 1989, 

aby sa zabezpečili práva všetkých detí 

v ich jurisdikcii, a to bez ohľadu na ich 

právne postavenie a bez akejkoľvek 

diskriminácie; vyzýva Spojené štáty 

americké ako jediný členský štát OSN, 
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ktorý doteraz neratifikoval Dohovor OSN 

o právach dieťaťa, aby tento nástroj 

bezodkladne ratifikovali; 

Or. en 

 

 


