
 

AM\1120284FI.docx PE598.536v01-00 } 

 PE598.539v01-00 } 

 PE598.540v01-00 } 

 PE598.541v01-00 } 

 PE598.542v01-00 } RC1 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

15.3.2017  B8-0183/2017 }  

 B8-0186/2017 }  

 B8-0187/2017 }  

 B8-0188/2017 }  

 B8-0189/2017 } RC1/Am. 1 

Tarkistus  1 

Barbara Lochbihler 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnoissa vuonna 2017 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

25 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

25. kehottaa EU:ta edelleen edistämään 

lasten oikeuksia erityisesti varmistamalla 

osaltaan lapsille veden, jätevesihuollon, 

terveydenhoidon ja koulutuksen 

saatavuuden myös konfliktialueilla ja 

pakolaisleireillä sekä edistämällä 

lapsityövoiman käytön, lapsisotilaiden 

värväyksen, vapaudenriiston, kidutuksen, 

ihmiskaupan, lapsi- ja pakkoavioliittojen, 

seksuaalisen hyväksikäytön ja naisten 

sukuelinten silpomisen kaltaisten 

haitallisten käytäntöjen lopettamista; 

kehottaa tukemaan ja tehostamaan YK:n 

välityksellä toteutettavia kansainvälisiä 

toimia, joilla pyritään lopettamaan lasten 

käyttäminen aseellisissa konflikteissa sekä 

reagoimaan tehokkaammin vaikutuksiin, 

joita konflikteista ja niiden jälkeisistä 

tilanteista aiheutuu naisille ja tytöille; 

kehottaa kaikkia YK:n jäsenvaltioita 

noudattamaan lapsen oikeuksista vuonna 

1989 tehdyn yleissopimuksen mukaisia 

velvoitteitaan ja sitoumuksiaan, jotta 

voidaan turvata kaikkien lasten oikeudet 

niiden lainkäyttöalueella heidän 

oikeudellisesta asemastaan riippumatta ja 

25. kehottaa EU:ta edelleen edistämään 

lasten oikeuksia erityisesti varmistamalla 

osaltaan lapsille veden, jätevesihuollon, 

terveydenhoidon ja koulutuksen 

saatavuuden myös konfliktialueilla ja 

pakolaisleireillä sekä edistämällä 

lapsityövoiman käytön, lapsisotilaiden 

värväyksen, vapaudenriiston, kidutuksen, 

ihmiskaupan, lapsi- ja pakkoavioliittojen, 

seksuaalisen hyväksikäytön ja naisten 

sukuelinten silpomisen kaltaisten 

haitallisten käytäntöjen lopettamista; 

kehottaa tukemaan ja tehostamaan YK:n 

välityksellä toteutettavia kansainvälisiä 

toimia, joilla pyritään lopettamaan lasten 

käyttäminen aseellisissa konflikteissa sekä 

reagoimaan tehokkaammin vaikutuksiin, 

joita konflikteista ja niiden jälkeisistä 

tilanteista aiheutuu naisille ja tytöille; 

kehottaa kaikkia YK:n jäsenvaltioita 

noudattamaan lapsen oikeuksista vuonna 

1989 tehdyn yleissopimuksen mukaisia 

velvoitteitaan ja sitoumuksiaan, jotta 

voidaan turvata kaikkien lasten oikeudet 

niiden lainkäyttöalueella heidän 

oikeudellisesta asemastaan riippumatta ja 

ilman minkäänlaista syrjintää; kehottaa 
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ilman minkäänlaista syrjintää; Yhdysvaltoja ainoana Yhdistyneiden 

kansakuntien jäsenenä, joka ei ole 

ratifioinut YK:n yleissopimusta lapsen 

oikeuksista, ratifioimaan tämän välineen 

pikimmiten; 

Or. en 

 

 


