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1. 7. 2015 A8-0193/1 

Pozměňovací návrh  1 

Vincent Peillon, zpravodaj 

 

Zpráva A8-0193/2015 

Vincent Peillon 
Bezpečnostní výzvy na Blízkém východě a v severní Africe a možnosti dosáhnout politické 

stability 

2014/2229(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění H 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

H. vzhledem k tomu, že vliv členských 

států v regionu je velmi nerovnoměrný; 

vzhledem k tomu, že je nutné posílit vliv 

Evropské unie; vzhledem k tomu, že pro 

Unii má dlouhodobá politická 

a hospodářská stabilita zemí Blízkého 

východu a severní Afriky zásadní 

strategický význam; vzhledem k tomu, že 

by Unie měla tudíž hrát v tomto regionu 

vedoucí úlohu při podpoře řešení konfliktů 

a demokratické správy; 

H. vzhledem k tomu, že vliv členských 

států v regionu je velmi nerovnoměrný; 

vzhledem k tomu, že je nutné posílit vliv 

Evropské unie; vzhledem k tomu, že pro 

Unii má dlouhodobá politická 

a hospodářská stabilita zemí Blízkého 

východu a severní Afriky zásadní 

strategický význam; vzhledem k tomu, že 

by Unie měla tudíž hrát v tomto regionu 

prostřednictvím všech evropských 
nástrojů, včetně politických 
a ekonomických, vedoucí úlohu při 
podpoře řešení konfliktů, demokratické 

správy a lidských práv; 

Or. en 
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1. 7. 2015 A8-0193/2 

Pozměňovací návrh  2 

Vincent Peillon, zpravodaj 
 

Zpráva A8-0193/2015 

Vincent Peillon 
Bezpečnostní výzvy na Blízkém východě a v severní Africe a možnosti dosáhnout politické 

stability 

2014/2229(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění M a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ma. vzhledem k tomu, že při útocích, 
k nimž došlo v období od 26. do 30. června 
v Tunisku, Kuvajtu a Jemenu a k nimž se 
přihlásil Dá´iš/ISIL, zemřelo 92 osob 
a několik set osob bylo zraněno; vzhledem 
k tomu, že tyto útoky znovu ukázaly, že je 
třeba účinně řešit bezpečnostní problémy 
a politickou nestabilitu v tomto regionu; 

Or. en 



 

AM\1067455CS.doc  PE559.037v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

1. 7. 2015 A8-0193/3 

Pozměňovací návrh  3 

Vincent Peillon, zpravodaj 
 

Zpráva A8-0193/2015 

Vincent Peillon 
Bezpečnostní výzvy na Blízkém východě a v severní Africe a možnosti dosáhnout politické 

stability 

2014/2229(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 18 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 18a. poukazuje na to, že případy 
znásilnění žen a dívek byly doloženy, a to 
zejména v Sýrii, Iráku a na územích, která 
kontroluje Dá´iš; naléhavě žádá, aby byla 
ženám, které byly znásilněny 
v ozbrojeném konfliktu, poskytnuta 
v humanitárních zařízeních 
financovaných EU celá škála služeb 
v oblasti sexuálního a reprodukčního 
zdraví, včetně potratů, v souladu 
s mezinárodním humanitárním právem, 
rezolucemi Rady bezpečnosti OSN 
a společným článkem 3 Ženevských 
úmluv a aby byla zaručena nezbytná 
léčebná péče pro zraněné a nemocné 
osoby bez jakéhokoli nepříznivého 
rozlišování; 

Or. en 

 

 


