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Ændringsforslag  1 

Anna Záborská 

for PPE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

om angreb på sygehuse og skoler som krænkelser af den humanitære folkeret 

Fælles beslutningsforslag 

Betragtning L 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

L. der henviser til, at nogle væbnede 

grupper er modstandere af sekulær 

undervisning og pigeuddannelse, eller af at 

piger behandles af mandligt lægepersonale, 

og de vanskeliggør derfor adgangen til 

disse ydelser; der henviser til, at det 

generelle klima af usikkerhed som følge af 

konflikter også forhindrer børn, lærere og 

lægepersonale i at gå i skole eller søge 

lægehjælp; der henviser til, at kvinder og 

børn står over for øgede risici, når de 

fordrives, og de normale beskyttelses- og 

støttestrukturer bryder sammen; der 

henviser til, at den humanitære folkeret 

foreskriver, at piger og kvinder, som 

udsættes for voldtægt i krig, skal have 

enhver nødvendig lægehjælp uden 

forskelsbehandling; 

L. der henviser til, at nogle væbnede 

grupper er modstandere af sekulær 

undervisning og pigeuddannelse, eller af at 

piger behandles af mandligt lægepersonale, 

og de vanskeliggør derfor adgangen til 

disse ydelser; der henviser til, at det 

generelle klima af usikkerhed som følge af 

konflikter også forhindrer børn, lærere og 

lægepersonale i at gå i skole eller søge 

lægehjælp; der henviser til, at kvinder og 

børn står over for øgede risici, når de 

fordrives, og de normale beskyttelses- og 

støttestrukturer bryder sammen; der 

henviser til, at den humanitære folkeret 

foreskriver, at piger og kvinder, som 

udsættes for voldtægt i krig, skal have 

enhver nødvendig lægehjælp uden 

forskelsbehandling; der henviser til, at 

kvinder spiller en central rolle i familien, 

som udgør hjælpens og beskyttelsens 

forreste linje, ved at skaffe nødhjælp fra 

bistandsydere, sørge 

familiemedlemmernes mest basale 

livsfornødenheder og organisere 

midlertidige flytninger;  
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