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Grozījums Nr.  1 

Vincent Peillon, referents 

 
ZiĦojums A8-0193/2015 

Vincent Peillon 

Drošības problēmas Tuvo Austrumu un ZiemeĜāfrikas reăionā un izredzes uz politisko 
stabilitāti 
2014/2229(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

H apsvērums 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

H. tā kā dalībvalstu ietekme šajā reăionā ir 
Ĝoti nevienmērīga; tā kā ir nepieciešams 
palielināt Eiropas Savienības ietekmi; tā kā 
ilgtermiĦa politiskā un ekonomiskā 
stabilitāte MENA reăionā ir Savienībai 
stratēăiski Ĝoti svarīgs jautājums; tā kā šajā 
sakarā Savienībai ir jāuzĦemas būtiska 
loma, veicinot konfliktu risināšanu un 
demokrātisku pārvaldību MENA reăionā; 

H. tā kā dalībvalstu ietekme šajā reăionā ir 
Ĝoti nevienmērīga; tā kā ir nepieciešams 
palielināt Eiropas Savienības ietekmi; tā kā 
ilgtermiĦa politiskā un ekonomiskā 
stabilitāte MENA reăionā ir Savienībai 
stratēăiski Ĝoti svarīgs jautājums; tā kā šajā 
sakarā Savienībai ir jāuzĦemas būtiska 
loma, veicinot konfliktu risināšanu, 
demokrātisku pārvaldību un cilvēktiesības 
MENA reăionā, izmantojot visus Eiropas 
instrumentus, tostarp politiskos un 
ekonomiskos; 

Or. en 
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Vincent Peillon, referents 

 
ZiĦojums A8-0193/2015 

Vincent Peillon 

Drošības problēmas Tuvo Austrumu un ZiemeĜāfrikas reăionā un izredzes uz politisko 
stabilitāti 
2014/2229(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Ma apsvērums (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 Ma. tā kā 26.–30. jūnijā Tunisijā, Kuveitā 
un Jemenā uzbrukumos, par kuriem 
atbildību uzĦēmās ISIL/Da’esh, tika 
nogalināti 92 cilvēki un vairāki simti tika 
ievainoti; tā kā šie uzbrukumi vēlreiz 
uzsvēra nepieciešamību efektīvi novērst 
drošības problēmas un politiskās 
stabilitātes trūkumu šajā reăionā; 

Or. en 
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Vincent Peillon, referents 

 
ZiĦojums A8-0193/2015 

Vincent Peillon 

Drošības problēmas Tuvo Austrumu un ZiemeĜāfrikas reăionā un izredzes uz politisko 
stabilitāti 
2014/2229(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

18.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 18a. norāda, ka ir dokumentēta kara laikā 
veikta sieviešu un meiteĦu izvarošana, jo 
īpaši Sīrijā, Irākā un Da’esh kontrolētajās 
teritorijās; mudina, lai sievietēm, kas 
bruĦotā konflikta laikā ir tikušas 
izvarotas, ES finansētos humānās 
palīdzības punktos tiktu piedāvāts pilns 
seksuālās un reproduktīvās veselības 
pakalpojumu spektrs, tostarp aborti, 
ievērojot starptautiskā humanitārās 
tiesības, ANO Drošības padomes 
rezolūcijas un Ženēvas konvenciju kopīgo 
3. pantu, ar kuru tiek garantēta visa 
ievainotām un slimām personām 
nepieciešamā medicīniskā aprūpe, 
nepieĜaujot nekādu nelabvēlīgu 
nošėiršanu; 

Or. en 

 
 


