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Έκθεση A8-0193/2015 

Vincent Peillon 

Προκλήσεις ασφάλειας στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική και προοπτικές για 

πολιτική σταθερότητα 

2014/2229(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Η 

 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

H. λαµβάνοντας υπόψη ότι η επιρροή που 

ασκούν τα κράτη µέλη στην περιοχή είναι 

πολύ άνιση· λαµβάνοντας υπόψη ότι 

υπάρχει ανάγκη να αυξηθεί η επιρροή της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαµβάνοντας υπόψη 

ότι η µακροπρόθεσµη πολιτική και 

οικονοµική σταθεροποίηση της περιοχής 

της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής 

συνιστά θεµελιώδη στρατηγική πρόκληση 

για την Ένωση· λαµβάνοντας υπόψη ότι η 

Ένωση συνεπώς πρέπει να διαδραµατίσει 

µείζονα ρόλο στην προώθηση της επίλυσης 

των συγκρούσεων και της δηµοκρατικής 
διακυβέρνησης στην περιοχή της Μέσης 

Ανατολής και Βόρειας Αφρικής· 

H. λαµβάνοντας υπόψη ότι η επιρροή που 

ασκούν τα κράτη µέλη στην περιοχή είναι 

πολύ άνιση· λαµβάνοντας υπόψη ότι 

υπάρχει ανάγκη να αυξηθεί η επιρροή της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαµβάνοντας υπόψη 

ότι η µακροπρόθεσµη πολιτική και 

οικονοµική σταθεροποίηση της περιοχής 

της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής 

συνιστά θεµελιώδη στρατηγική πρόκληση 

για την Ένωση· λαµβάνοντας υπόψη ότι η 

Ένωση συνεπώς πρέπει να διαδραµατίσει 

µείζονα ρόλο στην προώθηση της επίλυσης 

των συγκρούσεων, της δηµοκρατικής 
διακυβέρνησης και των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων στην περιοχή της Μέσης 

Ανατολής και Βόρειας Αφρικής µέσω 
όλων των ευρωπαϊκών µηχανισµών, 
περιλαµβανοµένων των πολιτικών και 
οικονοµικών· 
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Vincent Peillon 

Προκλήσεις ασφάλειας στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική και προοπτικές για 
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Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη ΙΓ α (νέα) 

 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  ΙΓ α. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι επιθέσεις 
που πραγµατοποιήθηκαν µεταξύ 26ης 
Ιουνίου και 30ής Ιουνίου στην Τυνησία, 
το Κουβέιτ και την Υεµένη, για τις οποίες 
το Da’esh/ISIL έχει αναλάβει την ευθύνη, 
σκότωσαν 92 ανθρώπους και 
τραυµάτισαν µερικές εκατοντάδες 
άλλους· λαµβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι 
επιθέσεις τονίζουν για µία ακόµη φορά 
την ανάγκη να επιληφθεί κανείς 
αποτελεσµατικά των προκλήσεων 
ασφαλείας και της έλλειψης πολιτικής 
σταθερότητας στην περιοχή· 
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Παράγραφος 18 α (νέα) 

 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  18 α. επισηµαίνει ότι έχει τεκµηριωθεί η 
χρήση βιασµού κατά τη διάρκεια πολέµου 
εις βάρος γυναικών και κοριτσιών, 
κυρίως στη Συρία, το Ιράκ και σε εδάφη 
που ελέγχει το Da’esh· παροτρύνει να 
προσφέρεται στις γυναίκες και κορίτσια 
θύµατα βιασµού στο πλαίσιο ένοπλης 
σύρραξης το πλήρες φάσµα των 
υπηρεσιών σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας, 
περιλαµβανοµένης της δυνατότητας 
άµβλωσης, σε εγκαταστάσεις παροχής 
ανθρωπιστικής βοήθειας 
χρηµατοδοτούµενες από την ΕΕ, 
σύµφωνα µε το διεθνές ανθρωπιστικό 
δίκαιο, τις αποφάσεις του Συµβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών και το  
κοινό άρθρο 3 των Συµβάσεων της 
Γενεύης, το οποίο εγγυάται πάσης 
φύσεως απαραίτητη ιατρική µέριµνα που 
χρειάζονται οι τραυµατίες και ασθενείς 
άνευ ουδεµιάς δυσµενούς διακρίσεως· 

Or. en 

 

 


