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Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

par ES prioritātēm ANO Cilvēktiesību padomes 2017. gada sesijās 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

25. punkts 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

25. prasa ES arī turpmāk veicināt bērnu 

tiesības, jo īpaši palīdzot nodrošināt bērnu 

piekļuvi ūdenim, sanitārijai, veselības 

aprūpei un izglītībai, tostarp konfliktu 

zonās un bēgļu nometnēs, un izskaust 

bērnu darbu, bērnu–kareivju vervēšanu, 

brīvības atņemšanu, spīdzināšanu, cilvēku 

tirdzniecību, bērnu, agrīnas un piespiedu 

laulības, seksuālu izmantošanu un 

traumējošas paražas, piemēram, sieviešu 

dzimumorgānu kropļošanu; aicina īstenot 

pasākumus, ar ko atbalstītu un stiprinātu 

ANO ietvaros īstenotos starptautiskos 

centienus izbeigt bērnu izmantošanu 

bruņotos konfliktos, kā arī efektīvāk 

novērst konfliktu un pēckonflikta situāciju 

ietekmi uz sievietēm un meitenēm; aicina 

visas ANO dalībvalstis ievērot savus 

pienākumus un saistības saskaņā ar 

1989. gada Konvenciju par bērna tiesībām, 

lai atbalstītu visu attiecīgo valstu 

jurisdikcijās dzīvojošo bērnu tiesības 

neatkarīgi no viņu juridiskā statusa un bez 

jebkāda veida diskriminācijas; 

25. prasa ES arī turpmāk veicināt bērnu 

tiesības, jo īpaši palīdzot nodrošināt bērnu 

piekļuvi ūdenim, sanitārijai, veselības 

aprūpei un izglītībai, tostarp konfliktu 

zonās un bēgļu nometnēs, un izskaust 

bērnu darbu, bērnu–kareivju vervēšanu, 

brīvības atņemšanu, spīdzināšanu, cilvēku 

tirdzniecību, bērnu, agrīnas un piespiedu 

laulības, seksuālu izmantošanu un 

traumējošas paražas, piemēram, sieviešu 

dzimumorgānu kropļošanu; aicina īstenot 

pasākumus, ar ko atbalstītu un stiprinātu 

ANO ietvaros īstenotos starptautiskos 

centienus izbeigt bērnu izmantošanu 

bruņotos konfliktos, kā arī efektīvāk 

novērst konfliktu un pēckonflikta situāciju 

ietekmi uz sievietēm un meitenēm; aicina 

visas ANO dalībvalstis ievērot savus 

pienākumus un saistības saskaņā ar 

1989. gada Konvenciju par bērna tiesībām, 

lai atbalstītu visu attiecīgo valstu 

jurisdikcijās dzīvojošo bērnu tiesības 

neatkarīgi no viņu juridiskā statusa un bez 

jebkāda veida diskriminācijas; aicina ASV, 

kas ir vienīgā ANO dalībvalsts, kura vēl 

nav ratificējusi ANO Konvenciju par 

bērna tiesībām, steidzamības kārtā 
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ratificēt šo instrumentu; 

Or. en 

 

 


