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1.7.2015 A8-0193/1 

Módosítás  1 
Vincent Peillon, elıadó 
 

Jelentés A8-0193/2015 
Vincent Peillon 
Biztonsági kihívások a közel-keleti és észak-afrikai térségben és a politikai stabilitás kilátásai 

2014/2229(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
H preambulumbekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

H. mivel a tagállamok térségbeli befolyása 

igen egyenlıtlen; mivel erısíteni kell az 

Európai Unió befolyását; mivel a közel-

keleti és észak-afrikai régió hosszú távú 

politikai és gazdasági stabilitása alapvetı 

stratégiai jelentıségő az Unió számára; 

mivel az Uniónak mindezeknél fogva 

elsıdleges szerepet kell játszania a 

konfliktusrendezés és a demokratikus 

kormányzás elımozdításában a közel-keleti 

és észak-afrikai régióban; 

H. mivel a tagállamok térségbeli befolyása 

igen egyenlıtlen; mivel erısíteni kell az 

Európai Unió befolyását; mivel a közel-

keleti és észak-afrikai régió hosszú távú 

politikai és gazdasági stabilitása alapvetı 

stratégiai jelentıségő az Unió számára; 

mivel az Uniónak mindezeknél fogva 

elsıdleges szerepet kell játszania a 

konfliktusrendezés, a demokratikus 

kormányzás és az emberi jogok minden 

európai – többek között politikai és 

gazdasági – eszközzel történı 

elımozdításában a közel-keleti és észak-

afrikai régióban; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0193/2 

Módosítás  2 
Vincent Peillon, elıadó 
 

Jelentés A8-0193/2015 
Vincent Peillon 
Biztonsági kihívások a közel-keleti és észak-afrikai térségben és a politikai stabilitás kilátásai 

2014/2229(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
M a preambulumbekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  Ma. mivel a június 26-a és 30-a között 

Tunéziában, Kuvaitban és Jemenben 

bekövetkezett támadások, melyekért az 

ISIS/Dáis vállalt felelısséget, 92 ember 

halálát okozták és több százat 

megsebesítettek; mivel ezek a támadások 

ismételten rávilágítottak arra, hogy 

hatékonyan kell kezelni a régióbeli 

biztonsági kihívásokat és a politikai 

stabilitás hiányát; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0193/3 

Módosítás  3 
Vincent Peillon, elıadó 
 

Jelentés A8-0193/2015 
Vincent Peillon 
Biztonsági kihívások a közel-keleti és észak-afrikai térségben és a politikai stabilitás kilátásai 

2014/2229(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
18 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  18a. rámutat, hogy asszonyokon és 

lányokon háborúban elkövetett nemi 

erıszakot dokumentáltak Szíriában, 

Irakban és a Dáis ellenırzése alatt álló 

területeken; sürgeti, hogy a háborús 

konfliktusban elkövetett nemi erıszakok 

nıi áldozatai számára uniós 

finanszírozású humanitárius 

létesítményekben biztosítsák a szexuális és 

reproduktív egészségügyi szolgáltatások 

teljes körét, köztük az abortuszt, a 

nemzetközi humanitárius jogszabályokkal, 

az ENSZ Bizotonsági Tanácsának 

határozataival és a genfi egyezmény közös 

3. cikkével összhangban, mindenféle 

hátrányos megkülönböztetés nélkül 

garantálva minden szükséges 

egészségügyi ellátást a sérülteknek és a 

betegeknek; 

Or. en 

 

 


