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Projekt rezolucji 

Motyw H 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

H. mając na uwadze, Ŝe wpływy państw 

członkowskich w regionie są bardzo 

nierówne; mając na uwadze, Ŝe zachodzi 

potrzeba zwiększenia wpływu Unii 

Europejskiej; mając na uwadze, Ŝe 

długofalowa stabilność polityczna i 

gospodarcza regionu MENA to kwestia o 

strategicznym znaczeniu dla UE; mając na 

uwadze, Ŝe Unia musi w związku z tym 

odgrywać pierwszoplanową rolę w 

promowaniu rozwiązywania konfliktów i 

demokratycznego sprawowania rządów w 

regionie MENA; 

H. mając na uwadze, Ŝe wpływy państw 

członkowskich w regionie są bardzo 

nierówne; mając na uwadze, Ŝe zachodzi 

potrzeba zwiększenia wpływu Unii 

Europejskiej; mając na uwadze, Ŝe 

długofalowa stabilność polityczna i 

gospodarcza regionu MENA to kwestia o 

strategicznym znaczeniu dla UE; mając na 

uwadze, Ŝe Unia musi w związku z tym 

odgrywać pierwszoplanową rolę w 

promowaniu rozwiązywania konfliktów, 

demokratycznego sprawowania rządów i 

praw człowieka w regionie MENA za 

pośrednictwem wszystkich europejskich 

instrumentów, w tym politycznych i 

gospodarczych; 
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Projekt rezolucji 

Motyw M a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Ma. mając na uwadze, Ŝe w atakach, do 

których doszło między 26 a 30 czerwca w 

Tunezji, Kuwejcie i Jemenie i do których 

przyznał się ISIL/Daisz, śmierć poniosło 

92 osoby, a kilka setek innych zostało 

rannych; mając na uwadze, Ŝe ataki te 

ponownie uwidaczniają konieczność 

skutecznego zajęcia się wyzwaniami w 

dziedzinie bezpieczeństwa oraz brakiem 

politycznej stabilności w regionie; 

Or. en 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 18 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  18a. zauwaŜa, Ŝe gwałty wojenne na 

kobietach i dziewczynkach zostały 

udokumentowane, zwłaszcza w Syrii, 

Iraku i na terytoriach kontrolowanych 

przez Daisz; usilnie wzywa do 

zaoferowania kobietom, które padły ofiarą 

gwałtu w kontekście konfliktu zbrojnego, 

pełnego wachlarza usług w zakresie 

zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, w 

tym aborcji, w finansowanych przez UE 

ośrodkach humanitarnych zgodnie z 

międzynarodowym prawem 

humanitarnym, rezolucjami Rady 

Bezpieczeństwa ONZ i wspólnym 

artykułem 3 konwencji genewskich, 

gwarantującym wszelką niezbędną opiekę 

medyczną rannym i chorym, bez 

dyskryminacji; 

Or. en 

 

 


