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Predlog spremembe  1 

Vincent Peillon, poročevalec 

 

Poročilo A8-0193/2015 

Vincent Peillon 

Varnostni izzivi na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki ter obeti za politično stabilnost 

2014/2229(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava H 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

H. ker je vpliv držav članic v tej regiji zelo 

neenak; ker je treba povečati vpliv 

Evropske unije; ker ima dolgoročna 

politična in gospodarska stabilnost regije 

Bližnjega vzhoda in severne Afrike resen 

strateški pomen za Unijo; ker mora Unija 

zato odigrati pomembno vlogo pri 

spodbujanju reševanja sporov in 

demokratičnega upravljanja v regiji 

Bližnjega vzhoda in severne Afrike; 

H. ker je vpliv držav članic v tej regiji zelo 

neenak; ker je treba povečati vpliv 

Evropske unije; ker ima dolgoročna 

politična in gospodarska stabilnost regije 

Bližnjega vzhoda in severne Afrike resen 

strateški pomen za Unijo; ker mora Unija 

zato odigrati pomembno vlogo pri 

spodbujanju reševanja sporov, 

demokratičnega upravljanja in človekovih 

pravic v regiji Bližnjega vzhoda in severne 

Afrike, in sicer s pomočjo vseh evropskih 

instrumentov, tudi političnih in 

ekonomskih; 

Or. en 
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Vincent Peillon, poročevalec 

 

Poročilo A8-0193/2015 

Vincent Peillon 

Varnostni izzivi na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki ter obeti za politično stabilnost 

2014/2229(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava M a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Ma. ker je bilo 92 ljudi ubitih, več sto pa 

ranjenih v napadih med 26. in 30. junijem 

v Tuniziji, Kuvajtu in Jemnu, za katere je 

odgovornost prevzel Daiš/ISIS; ker ti 

napadi ponovno izpostavljajo potrebo po 

učinkovitem odzivanju na varnostne izzive 

in pomanjkanje politične stabilnosti v 

regiji; 

Or. en 



 

AM\1067455SL.doc  PE559.037v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

1.7.2015 A8-0193/3 

Predlog spremembe  3 

Vincent Peillon, poročevalec 

 

Poročilo A8-0193/2015 

Vincent Peillon 

Varnostni izzivi na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki ter obeti za politično stabilnost 

2014/2229(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  18a. poudarja, da so bila zabeležena vojna 

posilstva žensk in deklet, zlasti v Siriji in 

Iraku ter na ozemljih pod nadzorom 

Daiša; poziva, naj se ženskim žrtvam 

posilstev v času oboroženih konfliktov 

ponudijo vse storitve spolnega in 

reproduktivnega zdravstva, tudi splav, v 

humanitarnih objektih, ki jih financira 

EU, v skladu z mednarodnim 

humanitarnim skladom, resolucijami 

Varnostnega sveta OZN in skupnim 

členom 3 ženevskih konvencij, ki 

zagotavlja vso potrebno zdravstveno nego, 

ki jo potrebujejo ranjeni on bolni, brez 

kakršnegakoli neugodnega razlikovanja; 

Or. en 

 

 

 


