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Amendamentul  1 

Barbara Lochbihler 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Prioritățile UE pentru sesiunile Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din 2017 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 25 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

25. solicită UE să continue să 

promoveze drepturile copiilor, în special 

contribuind la asigurarea accesului copiilor 

la apă, la servicii de salubritate, la asistență 

medicală și la educație, inclusiv în zonele 

de conflict și în taberele de refugiați, și 

eliminând munca copiilor, recrutarea de 

copii-soldați, privarea de libertate, tortura, 

traficul, căsătoriile precoce, forțate și ale 

copiilor, exploatarea sexuală și practicile 

vătămătoare, cum ar fi mutilarea genitală a 

femeilor; solicită măsuri vizând sprijinirea 

și consolidarea eforturilor internaționale 

prin intermediul ONU de a pune capăt 

folosirii copiilor în conflictele armate, 

precum și abordarea într-un mod mai 

eficient a consecințelor situațiilor de 

conflict și post-conflict asupra femeilor și 

fetelor; invită toate statele membre ale 

ONU să își respecte obligațiile și 

angajamentele asumate în temeiul 

Convenției cu privire la drepturile 

copilului, adoptată în 1989, pentru a 

respecta drepturile tuturor copiilor aflați în 

jurisdicția lor, indiferent de statutul lor 

legal, fără niciun fel de discriminare; 

25. solicită UE să continue să 

promoveze drepturile copiilor, în special 

contribuind la asigurarea accesului copiilor 

la apă, la servicii de salubritate, la asistență 

medicală și la educație, inclusiv în zonele 

de conflict și în taberele de refugiați, și 

eliminând munca copiilor, recrutarea de 

copii-soldați, privarea de libertate, tortura, 

traficul, căsătoriile precoce, forțate și ale 

copiilor, exploatarea sexuală și practicile 

vătămătoare, cum ar fi mutilarea genitală a 

femeilor; solicită măsuri vizând sprijinirea 

și consolidarea eforturilor internaționale 

prin intermediul ONU de a pune capăt 

folosirii copiilor în conflictele armate, 

precum abordarea într-un mod mai eficient 

a consecințelor situațiilor de conflict și 

post-conflict asupra femeilor și fetelor; 

invită toate statele membre ale ONU să își 

respecte obligațiile și angajamentele 

asumate în temeiul Convenției cu privire la 

drepturile copilului, adoptată în 1989, 

pentru a respecta drepturile tuturor copiilor 

aflați în jurisdicția lor, indiferent de statutul 

lor legal, fără niciun fel de discriminare; 

invită SUA, sigurul stat membru al 

Organizației Națiunilor Unite care nu a 
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ratificat Convenția ONU cu privire la 

drepturile copilului, să ratifice urgent 

acest instrument; 

Or. en 

 

 


