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Pakeitimas 1 

Barbara Lochbihler 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

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

dėl ES prioritetų 2017 m. Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybos sesijose 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

25 dalis 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

25. ragina ES toliau remti vaikų teises, 

visų pirma padedant užtikrinti vaikų 

prieigą prie vandens, sanitarinių sąlygų, 

sveikatos priežiūros ir švietimo, įskaitant 

tokios prieigos užtikrinimą konflikto 

zonose ir pabėgėlių stovyklose, ir 

panaikinant vaikų darbą, vaikų ėmimą į 

karo tarnybą, laisvės atėmimą, kankinimą, 

neteisėtą prekybą, vaikų, ankstyvas ir 

priverstines santuokas, seksualinį 

išnaudojimą ir žalingą praktiką, pvz., 

moterų lyties organų žalojimą; ragina remti 

ir stiprinti JT tarptautines pastangas 

siekiant nutraukti vaikų naudojimą 

ginkluotuose konfliktuose, taip pat 

veiksmingiau mažinti konflikto ir padėties 

po konflikto poveikį moterims ir 

merginoms; ragina JT valstybes nares 

laikytis jų sudarytose sutartyse nustatytų 

pareigų ir įsipareigojimų pagal 1989 m. 

priimtą Vaiko teisių konvenciją siekiant 

apsaugoti visų vaikų teises šių šalių 

jurisdikcijoje ir nepaisant vaikų teisinio 

statuso bei jų nediskriminuojant jokiu 

pagrindu; 

25. ragina ES toliau remti vaikų teises, 

visų pirma padedant užtikrinti vaikų 

prieigą prie vandens, sanitarinių sąlygų, 

sveikatos priežiūros ir švietimo, įskaitant 

tokios prieigos užtikrinimą konflikto 

zonose ir pabėgėlių stovyklose, ir 

panaikinant vaikų darbą, vaikų ėmimą į 

karo tarnybą, laisvės atėmimą, kankinimą, 

neteisėtą prekybą, vaikų, ankstyvas ir 

priverstines santuokas, seksualinį 

išnaudojimą ir žalingą praktiką, pvz., 

moterų lyties organų žalojimą; ragina remti 

ir stiprinti JT tarptautines pastangas 

siekiant nutraukti vaikų naudojimą 

ginkluotuose konfliktuose, taip pat 

veiksmingiau mažinti konflikto ir padėties 

po konflikto poveikį moterims ir 

merginoms; ragina JT valstybes nares 

laikytis jų sudarytose sutartyse nustatytų 

pareigų ir įsipareigojimų pagal 1989 m. 

priimtą Vaiko teisių konvenciją siekiant 

apsaugoti visų vaikų teises šių šalių 

jurisdikcijoje ir nepaisant vaikų teisinio 

statuso bei jų nediskriminuojant jokiu 

pagrindu; ragina JAV, vienintelę JT 

valstybę narę, kuri nėra ratifikavusi JT 

Vaiko teisių konvencijos, kuo skubiau 
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ratifikuoti šią konvenciją; 

Or. en 

 

 


