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Módosítás  1 

Barbara Lochbihler 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

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

Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 2017. évi ülésein képviselendő uniós prioritások 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

25 bekezdés 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

25. felszólítja az Uniót, hogy a 

továbbiakban is mozdítsa elő a gyermekek 

jogait, különösen azáltal, hogy elősegíti 

egyrészt a gyermekek vízhez, megfelelő 

higiénés körülményekhez, egészségügyi 

ellátáshoz és oktatáshoz való 

hozzáférésének biztosítását (többek között 

a konfliktusövezetekben és a 

menekülttáborokban), másrészt a 

gyermekmunka, a gyermekkatonák 

toborzása, a szabadságtól való megfosztás, 

a gyermekkínzás, a gyermekkereskedelem, 

a gyermek-, a korai és a 

kényszerházasságok és a gyermekek 

szexuális kizsákmányolása felszámolását, 

valamint az embertelen gyakorlatok, 

például a női nemi szervek megcsonkítása 

beszüntetését; intézkedésekre szólít fel 

azon nemzetközi erőfeszítések ENSZ-en 

keresztüli támogatása és megerősítése 

érdekében, amelyek célja, hogy véget 

vessenek a gyermekek fegyveres 

konfliktusokban való bevetésének, és 

mérsékeljék a konfliktusok és a 

konfliktusok utáni helyzetek nőkre és 

lányokra gyakorolt hatásait; sürgeti az 

ENSZ tagállamait, hogy tegyenek eleget a 
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gyermekek jogairól szóló, 1989-ben 

elfogadott egyezmény szerinti szerződéses 

kötelezettségeiknek és 

kötelezettségvállalásaiknak annak 

érdekében, hogy területükön biztosíthassák 

valamennyi gyermek jogait függetlenül 

jogállásuktól és a hátrányos 

megkülönböztetés minden formája nélkül; 

gyermekek jogairól szóló, 1989-ben 

elfogadott egyezmény szerinti szerződéses 

kötelezettségeiknek és 

kötelezettségvállalásaiknak annak 

érdekében, hogy területükön biztosíthassák 

valamennyi gyermek jogait függetlenül 

jogállásuktól és a hátrányos 

megkülönböztetés minden formája nélkül; 

felszólítja az Egyesült Államokat, hogy az 

ENSZ egyetlen olyan tagjaként, amely 

nem ratifikálta a gyermekek jogairól szóló 

egyezményt, sürgősen ratifikálja az 

egyezményt; 

Or. en 

 

 


