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Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

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

Angrepp på sjukhus och skolor som kränkningar av internationell humanitär rätt 

Gemensamt förslag till resolution 

Skäl A 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

A. Världssamfundet har de senaste åren 

bevittnat en skrämmande trend med 

angrepp på sjukhus och skolor i väpnade 

konflikter runtom i världen, såsom de 

senaste angreppen den 3 oktober 2015 på 

vårdinrättningar tillhörande Läkare utan 

gränser i Kunduz (Afghanistan), den 

10 januari 2016 i Razah (Jemen) och i ett 

antal syriska städer under hela den 

pågående konflikten. Fallen där 

biståndsarbetare och humanitärt bistånd 

vägras tillträde ökar som aldrig förut, 

liksom antalet avrättningar av civila och 

humanitär personal, kvarhållande under 

svåra förhållanden och civila som används 

som gisslan eller som tvingas till 

slavarbete. Ökande behov och utmaningar, 

brist på hållbara åtaganden och stigande 

kostnader för humanitärt bistånd har 

bidragit till att det nuvarande humanitära 

systemet har nått sina gränser, vilket har 

tvingat ett antal organisationer att tillfälligt 

A. Världssamfundet har de senaste åren 

bevittnat en skrämmande trend med 

angrepp på sjukhus och skolor i väpnade 

konflikter runtom i världen, såsom de 

senaste angreppen den 3 oktober 2015 på 

vårdinrättningar tillhörande Läkare utan 

gränser i Kunduz (Afghanistan), den 

10 januari 2016 i Razah (Jemen) och i ett 

antal syriska städer under hela den 

pågående konflikten. Kränkningar av 

internationell humanitär rätt sker även i 

de långvariga konflikterna i Palestina och 

Västsahara. I augusti 2014 bombade 

Israel en FN-skola som gav skydd åt över 

3 000 flyktingar i staden Rafah i Gaza, 

något som FN:s generalsekreterare Ban 

Ki-moon fördömde som en kriminell 

handling. Fallen där biståndsarbetare och 

humanitärt bistånd vägras tillträde ökar 

som aldrig förut, liksom antalet 

avrättningar av civila och humanitär 

personal, kvarhållande under svåra 
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avbryta sitt arbete med att tillhandahålla 

mat, tillfälligt skydd och andra humanitära 

insatser för att rädda liv. 

förhållanden och civila som används som 

gisslan eller som tvingas till slavarbete. 

Ökande behov och utmaningar, brist på 

hållbara åtaganden och stigande kostnader 

för humanitärt bistånd har bidragit till att 

det nuvarande humanitära systemet har nått 

sina gränser, vilket har tvingat ett antal 

organisationer att tillfälligt avbryta sitt 

arbete med att tillhandahålla mat, tillfälligt 

skydd och andra humanitära insatser för att 

rädda liv.  

Or. en 
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Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

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

Angrepp på sjukhus och skolor som kränkningar av internationell humanitär rätt 

Gemensamt förslag till resolution 

Skäl L 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

L. Vissa väpnade grupper motsätter sig 

sekulär utbildning och utbildning för 

flickor, eller att flickor behandlas av 

manlig vårdpersonal, och hindrar därför 

tillgången till dessa tjänster. Ett allmänt 

klimat av osäkerhet till följd av en konflikt 

hindrar även barn, lärare och vårdpersonal 

från att gå i skolan eller uppsöka läkarvård. 

Kvinnor och barn utsätts för ökade risker 

som en följd av tvångsförflyttning och 

normala skydds- och stödstrukturers 

sammanbrott. I internationell humanitär 

rätt fastställs det att all nödvändig 

medicinsk vård ska ges utan diskriminering 

till flickor och kvinnor som våldtagits i 

krig. 

L. Vissa väpnade grupper motsätter sig 

sekulär utbildning och utbildning för 

flickor, eller att flickor behandlas av 

manlig vårdpersonal, och hindrar därför 

tillgången till dessa tjänster. Ett allmänt 

klimat av osäkerhet till följd av en konflikt 

hindrar även barn, lärare och vårdpersonal 

från att gå i skolan eller uppsöka läkarvård. 

Kvinnor och barn utsätts för ökade risker 

som en följd av tvångsförflyttning och 

normala skydds- och stödstrukturers 

sammanbrott. I internationell humanitär 

rätt fastställs det att all nödvändig 

medicinsk vård ska ges utan diskriminering 

till flickor och kvinnor som våldtagits i 

krig. Enligt Världshälsoorganisationen är 

osäkra aborter en av de tre främsta 

orsakerna till mödradödlighet. 

Mödravård, psykologiskt stöd till kvinnor 

som våldtagits samt utbildning och 
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skolgång för tvångsförflyttade barn är 

stora utmaningar i flyktinglägren. 

Or. en 
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Ändringsförslag  4 

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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

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

Angrepp på sjukhus och skolor som kränkningar av internationell humanitär rätt 

Gemensamt förslag till resolution 

Punkt 2a (ny) 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

  2a. Europaparlamentet uttrycker sin 

djupa oro över den humanitära 

situationen i Gaza och i det ockuperade 

Västsahara. Parlamentet betonar att 

rättvisa och respekt för rättsstaten är den 

nödvändiga grunden för fred och att den 

rådande långvariga och systematiska 

straffriheten för kränkningar av 

folkrätten måste upphöra. 

Or. en 



 

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

 PE579.918v01-00 } 

 PE582.502v01-00 } 

 PE582.503v01-00 } 

 PE582.504v01-00 } 

 PE582.505v01-00 } RC1 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

25.4.2016  B8-0488/2016 }  

 B8-0489/2016 }  

 B8-0490/2016 }  

 B8-0491/2016 }  

 B8-0492/2016 }  

 B8-0493/2016 } RC1/Am. 5 

Ändringsförslag  5 

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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

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

Angrepp på sjukhus och skolor som kränkningar av internationell humanitär rätt 

Gemensamt förslag till resolution 

Punkt 7 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet betonar att rätten till 

hälsa är en mänsklig rättighet och 

uppmanar alla parter i en väpnad konflikt 

att garantera tillgänglighet, åtkomlighet, 

acceptans och kvalitet för sjukvård under 

väpnade konflikter.  

7. Europaparlamentet betonar att rätten till 

hälsa är en mänsklig rättighet och 

uppmanar alla parter i en väpnad konflikt 

att garantera tillgänglighet, åtkomlighet, 

acceptans och kvalitet för sjukvård under 

väpnade konflikter. Parlamentet efterlyser 

ett övergripande åtagande för att 

garantera att kvinnor och flickor är 

skyddade från början av varje nödläge 

eller kris genom att ta itu med riskerna 

för sexuellt och könsrelaterat våld, öka 

medvetenheten, garantera att åtal väcks 

mot personer som begår dessa våldsbrott 

samt garantera att kvinnor och flickor har 

tillgång till alla tjänster för sexuell och 

reproduktiv hälsa, inklusive möjligheten 

till säker abort, i samband med 

humanitära kriser, i stället för ett 

förfarande som är liktydigt med 

omänsklig behandling, i enlighet med 
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internationell humanitär rätt och 

bestämmelserna i Genèvekonventionerna 

och deras tilläggsprotokoll.  

Or. en 
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Ändringsförslag  6 

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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

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

Angrepp på sjukhus och skolor som kränkningar av internationell humanitär rätt 

Gemensamt förslag till resolution 

Punkt 14 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

14. Europaparlamentet inser hur viktiga 

EU:s riktlinjer för främjande av 

efterlevnaden av internationell humanitär 

rätt är, då inga andra stater eller 

organisationer har antagit ett likvärdigt 

dokument. Parlamentet uppmanar EU och 

dess medlemsstater att tillämpa EU:s 

riktlinjer i praktiken.  

14. Europaparlamentet inser hur viktiga 

EU:s riktlinjer för främjande av 

efterlevnaden av internationell humanitär 

rätt är, då inga andra stater eller 

organisationer har antagit ett likvärdigt 

dokument. Parlamentet uppmanar EU och 

dess medlemsstater att tillämpa EU:s 

riktlinjer i praktiken. Parlamentet erinrar 

om de negativa följderna av politiseringen 

av humanitärt bistånd och påminner om 

att upprätthållandet av, och det fortsatta 

engagemanget för, de centrala 

humanitära principerna är helt 

avgörande för att man ska kunna 

garantera ett humanitärt utrymme i 

konfliktområden. 

Or. en 

 


