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Resolutsiooni ühisettepanek 

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

ELi prioriteedid ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2017. aasta istungjärkudeks 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 25 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

25. nõuab, et EL jätkaks laste õiguste 

edendamist, eelkõige aitaks tagada laste 

juurdepääsu veele, sanitaartingimustele, 

tervishoiule ja haridusele, sealhulgas 

konfliktipiirkondades ja pagulaslaagrites, 

ning kaotaks lapstööjõu kasutamise, 

lapssõdurite värbamise, vabadusekaotuse, 

piinamise, inimkaubanduse, laste varajased 

ja sundabielud, seksuaalse ärakasutamise ja 

kahjulikud tavad, nagu naiste suguelundite 

moonutamise; nõuab meetmeid ÜRO 

kaudu tehtavate rahvusvaheliste 

jõupingutuste toetamiseks ja 

tugevdamiseks, et teha lõpp laste 

kasutamisele relvakonfliktides ning 

tegeleda tõhusamalt konfliktide ja 

konfliktijärgsete olude mõjuga naistele ja 

tütarlastele; kutsub kõiki riike üles täitma 

1989. aastal vastu võetud ÜRO lapse 

õiguste konventsioonist tulenevaid 

lepingulisi kohustusi ja ülesandeid, et 

tagada kõigi oma jurisdiktsiooni alla 

kuuluvate laste õigused, sõltumata nende 

õiguslikust seisundist ja ilma 

diskrimineerimiseta; 

25. nõuab, et EL jätkaks laste õiguste 

edendamist, eelkõige aitaks tagada laste 

juurdepääsu veele, sanitaartingimustele, 

tervishoiule ja haridusele, sealhulgas 

konfliktipiirkondades ja pagulaslaagrites, 

ning kaotaks lapstööjõu kasutamise, 

lapssõdurite värbamise, vabadusekaotuse, 

piinamise, inimkaubanduse, laste varajased 

ja sundabielud, seksuaalse ärakasutamise ja 

kahjulikud tavad, nagu naiste suguelundite 

moonutamise; nõuab meetmeid ÜRO 

kaudu tehtavate rahvusvaheliste 

jõupingutuste toetamiseks ja 

tugevdamiseks, et teha lõpp laste 

kasutamisele relvakonfliktides ning 

tegeleda tõhusamalt konfliktide ja 

konfliktijärgsete olude mõjuga naistele ja 

tütarlastele; kutsub kõiki riike üles täitma 

1989. aastal vastu võetud ÜRO lapse 

õiguste konventsioonist tulenevaid 

lepingulisi kohustusi ja ülesandeid, et 

tagada kõigi oma jurisdiktsiooni alla 

kuuluvate laste õigused, sõltumata nende 

õiguslikust seisundist ja ilma 

diskrimineerimiseta; palub USA-l kui 

ainsal riigil, kes ei ole ratifitseerinud 

ÜRO lapse õiguste konventsiooni, see 
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konventsioon võimalikult kiiresti 

ratifitseerida; 

Or. en 

 

 


