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Poprawka  1 

Barbara Lochbihler 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Priorytety UE na sesje Rady Praw Człowieka ONZ w 2017 r. 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 25 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

25. apeluje do UE, by nadal wspierała 

prawa dziecka, w szczególności poprzez 

dążenie do zapewnienia dzieciom dostępu 

do wody, urządzeń sanitarnych, opieki 

zdrowotnej i edukacji, w tym na obszarach 

ogarniętych konfliktami i w obozach dla 

uchodźców, a także poprzez 

wyeliminowanie pracy dzieci, 

rekrutowania ich do wojska, pozbawiania 

wolności, tortur, handlu dziećmi, 

przedwczesnych i przymusowych 

małżeństw, wykorzystywania seksualnego, 

a także krzywdzących praktyk, takich jak 

okaleczanie kobiecych narządów 

płciowych; apeluje o środki wspierające i 

wzmacniające międzynarodowe wysiłki za 

pośrednictwem ONZ, które zmierzają do 

położenia kresu wykorzystywaniu dzieci w 

konfliktach zbrojnych, a także o środki, 

które pomogłyby skuteczniej zająć się 

kwestią wpływu konfliktów i sytuacji 

pokonfliktowych na kobiety i dziewczęta; 

wzywa wszystkie państwa należące do 

ONZ do wypełnienia swoich powinności i 

zobowiązań wynikających z Konwencji o 

prawach dziecka przyjętej w 1989 r., tak by 

zapewnić poszanowanie praw wszystkich 
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dzieci podlegających ich jurysdykcji, 

niezależnie od ich statusu prawnego oraz 

bez jakiejkolwiek dyskryminacji; 

dzieci podlegających ich jurysdykcji, 

niezależnie od ich statusu prawnego oraz 

bez jakiejkolwiek dyskryminacji; wzywa 

USA – jedyne państwo, które dotychczas 

nie ratyfikowało Konwencji ONZ o 

prawach dziecka, do przystąpienia do tego 

instrumentu w trybie pilnym; 

Or. en 

 

 


