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Betænkning A8-0193/2015 

Vincent Peillon 

De sikkerhedsmæssige udfordringer i Mellemøsten og Nordafrika og udsigterne til politisk 

stabilitet 

2014/2229(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt H 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

H. der henviser til, at medlemsstaterne har 

meget uensartet indflydelse i regionen; der 

påpeger, at det er nødvendigt at øge EU's 

indflydelse; der henviser til, at den 

langsigtede politiske og økonomiske 

stabilitet i MENA-regionen er af 

grundlæggende strategisk betydning for 

EU; der understreger, at EU derfor har en 

vigtig opgave i at fremme konfliktløsning 

og demokratisk regeringsførelse i MENA-

regionen; 

H. der henviser til, at medlemsstaterne har 

meget uensartet indflydelse i regionen; der 

påpeger, at det er nødvendigt at øge EU's 

indflydelse; der henviser til, at den 

langsigtede politiske og økonomiske 

stabilitet i MENA-regionen er af 

grundlæggende strategisk betydning for 

EU; der understreger, at EU derfor har en 

vigtig opgave i at fremme konfliktløsning, 

demokratisk regeringsførelse og 

menneskerettigheder i MENA-regionen 

via alle sine instrumenter, herunder af 

politisk og økonomisk karakter; 

Or. en 
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Punkt M a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Ma. der henviser til de angreb, som blev 

begået mellem den 26. og den 30. juni i 

Tunesien, Kuwait og Yemen, som 

Da'esh/ISIL har taget ansvaret for, og 

som kostede 92 mennesker livet, mens 

flere hundrede andre blev såret; der 

henviser til, at disse angreb endnu en 

gang understreger nødvendigheden af en 

effektiv indsats over for de 

sikkerhedsmæssige problemer og manglen 

på politisk stabilitet i regionen; 

 

Or. en 
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Punkt 18 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  18a. påpeger, at der er dokumentation for 

krigsvoldtægt af kvinder og piger, navnlig 

i Syrien, Irak og de territorier, der 

kontrolleres af Da’esh; opfordrer 

indtrængende til, at de kvindelige ofre for 

voldtægt under væbnede konflikter, 

tilbydes alle ydelser inden for seksuel og 

reproduktiv sundhed, herunder abort, i 

EU-finansierede humanitære faciliteter i 

overensstemmelse med international 

humanitær ret, FN-Sikkerhedsrådets 

resolutioner og den fælles artikel 3 i 

Genèvekonventionerne, der garanterer al 

den nødvendige lægehjælp, som den syge 

og såredes tilstand kræver, uden negativ 

forskelsbehandling; 

Or. en 

 

 


