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Доклад A8-0193/2015 

Венсан Пеийон 

Предизвикателства, свързани със сигурността в региона на Близкия изток и Северна 

Африка, и перспективи за политическа стабилност 

2014/2229(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение З 

 

Предложение за резолюция Изменение 

З. като има предвид, че влиянието на 
държавите членки в региона е много 

неравномерно; като има предвид, че е 
необходимо да се увеличи влиянието на 

Европейския съюз; като има предвид, че 
дългосрочната политическа и 

икономическа устойчивост в региона на 

Северна Африка и Близкия изток е от 

основно стратегическо значение за 

Съюза; като има предвид, че съответно 
Съюзът трябва да изпълнява важна роля 

за насърчаване на разрешаването на 

конфликтите и демократичното 
управление в региона на Северна 

Африка и Близкия изток; 

З. като има предвид, че влиянието на 
държавите членки в региона е много 

неравномерно; като има предвид, че е 
необходимо да се увеличи влиянието на 

Европейския съюз; като има предвид, че 
дългосрочната политическа и 

икономическа устойчивост в региона на 

Северна Африка и Близкия изток е от 

основно стратегическо значение за 

Съюза; като има предвид, че съответно 
Съюзът трябва да изпълнява важна роля 

за насърчаване на разрешаването на 

конфликтите, демократичното 
управление и спазването на правата 
на човека в региона на Северна Африка 

и Близкия изток посредством всички 
европейски инструменти, 
включително политическите и 
икономическите инструменти;  
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Доклад A8-0193/2015 

Венсан Пеийон 

Предизвикателства, свързани със сигурността в региона на Близкия изток и Северна 

Африка, и перспективи за политическа стабилност 

2014/2229(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение М a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Ma. като има предвид, че при 
извършените между 26 и 30 юни 
нападения в Тунис, Кувейт и Йемен, за 
които отговорност пое ИДИЛ/Даиш, 
бяха убити 92 души и няколкостотин 
души бяха ранени; като има предвид, 
че посочените нападения още веднъж 
подчертават необходимостта да се 
предостави ефикасен отговор на 
свързаните със сигурността 
предизвикателства и на липсата на 
политическа стабилност в региона; 
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Доклад A8-0193/2015 

Венсан Пеийон 

Предизвикателства, свързани със сигурността в региона на Близкия изток и Северна 

Африка, и перспективи за политическа стабилност 
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Предложение за резолюция 

Параграф 18 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  18a. изтъква, че има документирани 
изнасилвания по време на война на 
жени и момичета, по конкретно в 
Сирия, Ирак и в контролираните от 
Даиш територии;  настоятелно 
призовава на жертвите на 
изнасилване от женски пол по време 
на въоръжени конфликти да бъде 
предоставена  пълна гама от услуги в 
областта на сексуалното и 
репродуктивно здраве, включително 
аборти, във финансирани от ЕС 
хуманитарни съоръжения в 
съответствие с международното 
хуманитарно право, резолюциите на 
Съвета за сигурност на ООН и 
еднаквия за Женевските конвенции 
член 3, който гарантира полагането 
на всички необходими медицински 
грижи, необходими на ранените и 
болните, без да се допускат 
неблагоприятни разграничения; 
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