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1.7.2015 A8-0193/1 

Tarkistus  1 

Vincent Peillon, esittelijä 

 

Mietintö A8-0193/2015 

Vincent Peillon 

Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueen turvallisuushaasteet ja poliittista vakautta koskevat 

näkymät 

2014/2229(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

H. ottaa huomioon, että jäsenvaltioiden 

vaikutusvalta alueella vaihtelee 

voimakkaasti; ottaa huomioon tarpeen 

lisätä Euroopan unionin vaikutusvaltaa; 

ottaa huomioon, että MENA-alueen pitkän 

aikavälin poliittisella ja taloudellisella 

vakaudella on unionin kannalta oleellinen 

strateginen merkitys; ottaa huomioon, että 

unionin on tämän vuoksi omaksuttava 

keskeisen toimijan rooli ja edistettävä 

konfliktinratkaisua ja demokraattista 

hallintotapaa MENA-alueella; 

H. ottaa huomioon, että jäsenvaltioiden 

vaikutusvalta alueella vaihtelee 

voimakkaasti; ottaa huomioon tarpeen 

lisätä Euroopan unionin vaikutusvaltaa; 

ottaa huomioon, että MENA-alueen pitkän 

aikavälin poliittisella ja taloudellisella 

vakaudella on unionin kannalta oleellinen 

strateginen merkitys; ottaa huomioon, että 

unionin on tämän vuoksi omaksuttava 

keskeisen toimijan rooli ja edistettävä 

konfliktinratkaisua, demokraattista 

hallintotapaa ja ihmisoikeuksia MENA-

alueella kaikkien unionin välineiden, 

myös poliittisten ja taloudellisten, avulla; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0193/2 

Tarkistus  2 

Vincent Peillon, esittelijä 

 

Mietintö A8-0193/2015 

Vincent Peillon 

Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueen turvallisuushaasteet ja poliittista vakautta koskevat 

näkymät 

2014/2229(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan M a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  M a. ottaa huomioon, että 26.–

30. kesäkuuta Tunisiassa, Kuwaitissa ja 

Jemenissä tapahtuneissa hyökkäyksissä, 

joista ISIS/Da'esh on ilmoittanut 

olevansa vastuussa, sai surmansa 

92 ihmistä ja satoja muita haavoittui; 

toteaa, että kyseiset hyökkäykset tuovat 

jälleen kerran selvästi esille tarpeen 

puuttua tehokkaasti alueen 

turvallisuushaasteisiin ja poliittisen 

vakauden puutteeseen; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0193/3 

Tarkistus  3 

Vincent Peillon, esittelijä 

 

Mietintö A8-0193/2015 

Vincent Peillon 

Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueen turvallisuushaasteet ja poliittista vakautta koskevat 

näkymät 

2014/2229(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

18 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  18 a. huomauttaa, että naisten ja tyttöjen 

sodan aikaisia raiskauksia on 

dokumentoitu erityisesti Syyriassa ja 

Irakissa sekä Da'eshin hallitsemilla 

alueilla; vaatii, että aseellisen konfliktin 

yhteydessä raiskauksen uhreiksi 

joutuneille naisille ja tytöille tarjotaan 

kaikki mahdolliset seksuaali- ja 

lisääntymisterveyspalvelut, 

raskaudenkeskeytys mukaan lukien, EU:n 

tätä varten rahoittamissa tiloissa 

kansainvälisen humanitaarisen oikeuden, 

YK:n turvallisuusneuvoston 

päätöslauselmien ja Geneven 

yleissopimusten yhteisen 3 artiklan 

mukaisesti, jotta taataan kaikki tarvittava 

lääketieteellinen hoito haavoittuneille ja 

sairaille ilman minkäänlaista epäsuopeaa 

erottelua; 

Or. en 

 

 


