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Pakeitimas  1 

Vincent Peillon, praneš÷jas 

 
Pranešimas A8-0193/2015 

Vincent Peillon 

Artimųjų Rytų ir Šiaur÷s Afrikos regiono saugumo problemos ir politinio stabilumo 
perspektyvos 
2014/2229(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

H konstatuojamoji dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

H. kadangi valstybių narių įtaką regione 
labai nevienoda; kadangi būtina didinti 
Europos Sąjungos įtaką; kadangi ilgalaikis 
politinis ir ekonominis Artimųjų Rytų ir 
Šiaur÷s Afrikos regiono stabilumas yra 
pagrindinis strateginis Sąjungos uždavinys; 
kadangi d÷l šios priežasties Sąjunga turi 
atlikti pagrindinį vaidmenį skatinant spręsti 
konfliktus ir užtikrinti demokratinį 
valdymą Artimųjų Rytų ir Šiaur÷s Afrikos 
regione; 

H. kadangi valstybių narių įtaką regione 
labai nevienoda; kadangi būtina didinti 
Europos Sąjungos įtaką; kadangi ilgalaikis 
politinis ir ekonominis Artimųjų Rytų ir 
Šiaur÷s Afrikos regiono stabilumas yra 
pagrindinis strateginis Sąjungos uždavinys; 
kadangi d÷l šios priežasties Sąjunga turi 
atlikti pagrindinį vaidmenį skatinant spręsti 
konfliktus, užtikrinti demokratinį valdymą 
ir žmogaus teises Artimųjų Rytų ir Šiaur÷s 
Afrikos regione, naudojantis visomis 
Europos priemon÷mis, įskaitant politines 
ir ekonomines priemones; 

Or. en 
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Pakeitimas  2 

Vincent Peillon, praneš÷jas 

 
Pranešimas A8-0193/2015 

Vincent Peillon 

Artimųjų Rytų ir Šiaur÷s Afrikos regiono saugumo problemos ir politinio stabilumo 
perspektyvos 
2014/2229(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

M a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 Ma. kadangi per birželio 26–30 d. Tunise, 
Kuveite ir Jemene įvykdytus išpuolius, už 
kuriuos atsakomybę prisi÷m÷ grupuot÷ 
„Da’esh“ / ISIL, 92 žmon÷s žuvo ir dar 
keli šimtai buvo sužeisti; kadangi tie 
išpuoliai dar kartą patvirtina, jog būtina 
veiksmingai spręsti saugumo problemas, 
ir rodo politinio stabilumo šiame regione 
stoką; 

Or. en 
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Pakeitimas  3 

Vincent Peillon, praneš÷jas 

 
Pranešimas A8-0193/2015 

Vincent Peillon 

Artimųjų Rytų ir Šiaur÷s Afrikos regiono saugumo problemos ir politinio stabilumo 
perspektyvos 
2014/2229(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

18 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 18a. pažymi, kad karo metu vykdomi 
moterų ir mergaičių išžaginimai yra 
patvirtinti dokumentais, visų pirma 
Sirijoje, Irake ir grupuot÷s „Da’esh“ 
kontroliuojamose teritorijose; ragina 
užtikrinti, kad ginkluoto konflikto metu 
išžaginimo aukomis tapusioms moterims 
ES finansuojamose humanitarin÷se 
įstaigose būtų suteiktos visapusiškos 
lytin÷s ir reprodukcin÷s sveikatos 
paslaugos, vadovaujantis tarptautine 
humanitarine teise, JT Saugumo Tarybos 
rezoliucijomis ir Ženevos konvencijų 
bendru 3 straipsniu, pagal kurį 
garantuojama visa būtina medicinin÷ 
priežiūra, kurios reikia sužeistiesiems ir 
sergantiems, nedarant jiems nepalankių 
skirtumų; 

Or. en 

 
 


