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Ændringsforslag  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 

for GUE/NGL-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 A 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

A. der henviser til, at det internationale 

samfund i de seneste har været vidne til en 

skræmmende tendens til, at hospitaler og 

skoler i konfliktområder rundt om i verden 

udsættes for angreb, som f.eks. de seneste 

angreb mod Læger Uden Grænsers (MSF) 

klinikker i Kunduz (Afghanistan) den 3. 

oktober 2015, i Razah (Yemen) den 10. 

januar 2016 og i en række syriske byer; der 

henviser til, at der har været en hidtil uset 

stigning i nægtelse af adgang til og ydelse 

af humanitær bistand, henrettelse af 

civilpersoner og humanitært personale, 

frihedsberøvelse under forfærdelige 

forhold og brug af civile som gidsler eller 

slaver; der henviser til, at de voksende 

behov og udfordringer, fraværet af 

vedvarende tilsagn og de stigende udgifter 

til humanitær bistand har bidraget til, at det 

nuværende humanitære system har nået sin 

kapacitetsmæssige grænse, og til, at det har 

tvunget en række organisationer til 

A. der henviser til, at det internationale 

samfund i de seneste har været vidne til en 

skræmmende tendens til, at hospitaler og 

skoler i konfliktområder rundt om i verden 

udsættes for angreb, som f.eks. de seneste 

angreb mod Læger Uden Grænsers (MSF) 

klinikker i Kunduz (Afghanistan) den 3. 

oktober 2015, i Razah (Yemen) den 10. 

januar 2016 og i en række syriske byer; der 

henviser til, at den humanitære folkeret 

også krænkes i de langvarige konflikter i 

Palæstina og Vestsahara; der henviser til, 

at Israel i august 2014 bombede en FN-

skole, der gav husly til over 3 000 internt 

fordrevne i byen Rafah i Gaza, hvilket 

blev fordømt som en kriminel handling af 

FN's generalsekretær Ban Ki-moon; der 

henviser til, at der har været en hidtil uset 

stigning i nægtelse af adgang til og ydelse 

af humanitær bistand, henrettelse af 

civilpersoner og humanitært personale, 

frihedsberøvelse under forfærdelige 
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midlertidigt at suspendere fødevarebistand, 

midlertidig indkvartering og andre 

livreddende humanitære operationer; 

forhold og brug af civile som gidsler eller 

slaver; der henviser til, at de voksende 

behov og udfordringer, fraværet af 

vedvarende tilsagn og de stigende udgifter 

til humanitær bistand har bidraget til, at det 

nuværende humanitære system har nået sin 

kapacitetsmæssige grænse, og til, at det har 

tvunget en række organisationer til 

midlertidigt at suspendere fødevarebistand, 

midlertidig indkvartering og andre 

livreddende humanitære operationer;  

Or. en 



 

AM\1093246DA.doc PE579.917v01-00 } 

 PE579.918v01-00 } 

 PE582.502v01-00 } 

 PE582.503v01-00 } 

 PE582.504v01-00 } 

 PE582.505v01-00 } RC1 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

25.4.2016  B8-0488/2016 }  

 B8-0489/2016 }  

 B8-0490/2016 }  

 B8-0491/2016 }  

 B8-0492/2016 }  

 B8-0493/2016 } RC1/Am. 3 

Ændringsforslag  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 

for GUE/NGL-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 

Verdenssundhedsorganisationen har 

angivet usikker abort som en af de tre 
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hovedårsager til mødredødelighed; der 

henviser til, at mødres sundhed, 

rådgivning af kvinder, der er ofre for 

voldtægt, og uddannelse og skolegang til 

fordrevne børn udgør store udfordringer i 

flygtningelejrene; 

Or. en 
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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 

Punkt 2 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  2a. udtrykker alvorlig bekymring over den 

humanitære situation i Gaza og det 

besatte Vestsahara; understreger, at 

retfærdighed og respekt for 

retsstatsprincippet er et uundværligt 

grundlag for fred, og understreger, at den 

aktuelle langvarige og systemiske 

straffrihed for krænkelser af folkeretten 

skal ophøre; 

Or. en 
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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 

Punkt 7 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

7. understreger, at retten til sundhed er en 

menneskeret og opfordrer alle de 

involverede parter i en væbnet konflikt til 

at garantere rådigheden af, adgangen til og 

godtagelse og kvaliteten af lægetjenester 

under væbnede konflikter;  

7. understreger, at retten til sundhed er en 

menneskeret og opfordrer alle de 

involverede parter i en væbnet konflikt til 

at garantere rådigheden af, adgangen til og 

godtagelse og kvaliteten af lægetjenester 

under væbnede konflikter; opfordrer til et 

globalt tilsagn om at sørge for kvinders og 

pigers sikkerhed lige fra begyndelsen af 

hver nødsituation eller krise ved at tage 

højde for risikoen for seksuel og 

kønsbaseret vold, ved at skabe større 

bevidsthed om spørgsmålet, ved at sikre 

retsforfølgelse af gerningsmændene til 

volden og ved at sikre, at kvinder og piger 

har adgang til alle ydelser vedrørende 

seksuel og reproduktiv sundhed, herunder 

sikker abort, under humanitære kriser, 

frem for at lade stå til, hvilket reelt udgør 

umenneskelig behandling, i 

overensstemmelse med den humanitære 



 

AM\1093246DA.doc PE579.917v01-00 } 

 PE579.918v01-00 } 

 PE582.502v01-00 } 

 PE582.503v01-00 } 

 PE582.504v01-00 } 

 PE582.505v01-00 } RC1 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

folkeret og som foreskrevet i 

Genèvekonventionerne og 

tillægsprotokollerne hertil;  

Or. en 
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Punkt 14 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

14. anerkender betydningen af EU's 

retningslinjer om fremme af overholdelsen 

af den humanitære folkeret, idet ingen 

andre stater eller organisationer har 

vedtaget et tilsvarende dokument; 

opfordrer EU og dets medlemsstater til at 

gennemføre EU-retningslinjerne på 

virkningsfuld vis;  

14. anerkender betydningen af EU's 

retningslinjer om fremme af overholdelsen 

af den humanitære folkeret, idet ingen 

andre stater eller organisationer har 

vedtaget et tilsvarende dokument; 

opfordrer EU og dets medlemsstater til at 

gennemføre EU-retningslinjerne på 

virkningsfuld vis; gør opmærksom på de 

negative virkninger af at politisere den 

humanitære bistand og minder om, at 

fastholdelse af og fortsat engagement i de 

grundlæggende humanitære principper er 

afgørende for at sikre et humanitært rum 

i konfliktområder; 

Or. en 

 

 


