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1.7.2015 A8-0193/1 

Ändringsförslag  1 
Vincent Peillon, föredraganden 
 

Betänkande A8-0193/2015 
Vincent Peillon 
Säkerhetsutmaningarna i Mellanöstern och Nordafrika och utsikterna till politisk stabilitet 

2014/2229(INI) 

Förslag till resolution 
Skäl H 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

H. Medlemsstaternas inflytande i regionen 

är väldigt ojämnt fördelat. Det finns ett 

behov av att öka EU:s inflytande i 

regionen. Den långsiktiga politiska och 

ekonomiska stabiliteten i MENA-regionen 

är en grundläggande strategisk utmaning 

för unionen. Unionen måste därför spela en 

nyckelroll när det gäller att främja 

konfliktlösning och ett demokratiskt 

styrelsesätt i regionen. 

H. Medlemsstaternas inflytande i regionen 

är väldigt ojämnt fördelat. Det finns ett 

behov av att öka EU:s inflytande i 

regionen. Den långsiktiga politiska och 

ekonomiska stabiliteten i MENA-regionen 

är en grundläggande strategisk utmaning 

för unionen. Unionen måste därför spela en 

nyckelroll när det gäller att främja 

konfliktlösning, ett demokratiskt 

styrelsesätt och mänskliga rättigheter i 

regionen genom alla europeiska 

instrument, inklusive politiska och 

ekonomiska sådana. 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0193/2 

Ändringsförslag  2 
Vincent Peillon, föredraganden 
 

Betänkande A8-0193/2015 
Vincent Peillon 
Säkerhetsutmaningarna i Mellanöstern och Nordafrika och utsikterna till politisk stabilitet 

2014/2229(INI) 

Förslag till resolution 
Skäl Ma (nytt) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Ma. I de attacker som inträffade mellan 

den 26 och 30 juni i Tunisien, Kuwait och 

Jemen, för vilka Daish/ISIL har tagit på 

sig ansvaret, dödades 92 personer och 

flera hundra skadades. Dessa attacker 

visar återigen på behovet av att effektivt ta 

itu med säkerhetsutmaningarna och 

avsaknaden av politisk stabilitet i 

regionen. 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0193/3 

Ändringsförslag  3 
Vincent Peillon, föredraganden 
 

Betänkande A8-0193/2015 
Vincent Peillon 
Säkerhetsutmaningarna i Mellanöstern och Nordafrika och utsikterna till politisk stabilitet 

2014/2229(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 18a (nytt) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 18a. Europaparlamentet påpekar att 

krigsvåldtäkter har dokumenterats i 

Syrien, Irak och de områden som 

kontrolleras av Daish. Parlamentet kräver 

att kvinnor som utsätts för våldtäkt i 

samband med väpnade konflikter ska 

erbjudas alla tjänster för sexuell och 

reproduktiv hälsa, inklusive möjligheten 

att göra abort vid EU-finansierade 

humanitära inrättningar, i enlighet med 

internationell humanitär rätt, FN:s 

säkerhetsråds resolutioner och 

Genèvekonventionernas gemensamma 

artikel 3 som föreskriver att sårade och 

sjuka ska få all den läkarvård deras 

situation kräver, utan negativ åtskillnad. 

Or. en 

 

 


