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Amendamentul 1 

Vincent Peillon, rapporteur 

 

Raport A8-0193/2015 

Vincent Peillon 
Provocările de securitate în regiunea Orientului Mijlociu și Africii de Nord și perspectivele de 
stabilitate politică 

2014/2229(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul H 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

H. întrucât influența statelor membre în 

regiune este foarte inegală; întrucât trebuie 
mărită influența Uniunii Europene; întrucât 
stabilitatea politică și economică pe termen 

lung a regiunii MENA este de o importanță 
strategică fundamentală pentru UE; 

întrucât UE trebuie să joace așadar, un rol 
major în promovarea soluționării 
conflictului și a guvernării democratice în 

regiunea MENA; 

H. întrucât influența statelor membre în 

regiune este foarte inegală; întrucât trebuie 
mărită influența Uniunii Europene; întrucât 
stabilitatea politică și economică pe termen 

lung a regiunii MENA este de o importanță 
strategică fundamentală pentru UE; 

întrucât UE trebuie să joace așadar, un rol 
major în promovarea soluționării 
conflictului, a guvernării democratice și a 
drepturilor omului în regiunea MENA, 
folosind toate instrumentele europene, 
inclusiv cele economice și politice; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0193/2 

Amendamentul 2 

Vincent Peillon, rapporteur 
 

Raport A8-0193/2015 

Vincent Peillon 
Provocările de securitate în regiunea Orientului Mijlociu și Africii de Nord și perspectivele de 

stabilitate politică 
2014/2229(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ma (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Ma. întrucât în atacurile care au avut loc 
între 26 iunie și 30 iunie, în Tunisia, 
Kuweit și Yemen, pentru care Da'esh Isil 
și-a asumat responsabilitatea, au murit 92 
de persoane și alte câteva sute au fost 
rănite; întrucât aceste atacuri subliniază 
încă o dată necesitatea de a aborda 
eficient provocările de securitate și 
instabilitatea politică din regiune; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0193/3 

Amendamentul 3 

Vincent Peillon, raportor 
 

Raport A8-0193/2015 

Vincent Peillon 
Provocările de securitate în regiunea Orientului Mijlociu și Africii de Nord și perspectivele de 

stabilitate politică 
2014/2229(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  18a. subliniază că violul folosit ca armă 
de război împotriva femeilor și fetelor a 
fost dovedit mai ales în Siria, Irak și în 
teritoriile controlate de Da'esh; cere ca 
fetele și femeile victime ale violurilor în 
condiții de conflict armat să aibă la 
dispoziție întreaga gamă de servicii de 
sănătate sexuală și reproductivă, inclusiv 
de posibilitatea de a face avorturi, în 
centrele umanitare finanțate de UE, în 
conformitate cu dreptul internațional 
umanitar, ce rezoluțiile Consiliului de 
Securitate și cu articolul 3 comun din 
Convențiile de la Geneva, care garantează 
accesul răniților și al bolnavilor la toate 
îngrijirile medicale necesare în funcție de 
situația lor, fără nicio discriminare; 

Or. en 

 
 


