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B8-0446/2018 

Az Európai Parlament állásfoglalása a jemeni helyzetről 

(2018/2853(RSP)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Jemenről szóló korábbi állásfoglalásaira, 

– tekintettel a Tanács Jemenre vonatkozó, 2018. június 25-i következtetéseire, 

– tekintettel a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője 

(alelnök/főképviselő), Federica Mogherini és Hrisztosz Sztilianidesz biztos a hudajdai 

legfrissebb fejleményekről szóló, 2018. június 13-i és a hudajdai légicsapásokról szóló, 

2018. augusztus 4-i közös nyilatkozatára, 

– tekintettel az Európai Külügyi Szolgálat szóvivőjének a jemeni helyzetről szóló, 2018. 

augusztus 10-i nyilatkozatára, 

– tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsa elnökének 2018. március 15-i nyilatkozatára, 

– tekintettel az ENSZ-főtitkár Jemenért felelős különmegbízottjának 2018. szeptember 6-i 

nyilatkozatára, 

– tekintettel az Élelmezési Világprogram főigazgatójának 2018. szeptember 19-i 

nyilatkozatára, 

– tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának Jemenről szóló határozataira, 

– tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére, 

A. mivel negyedik évébe ért a Jemenben zajló konfliktus, és több mint 22 millió embernek 

van szüksége humanitárius támogatásra; mivel több mint 17 millió embert érint az 

élelmiszer-ellátás bizonytalansága, ezen belül pedig több mint 8 millió azoknak a 

száma, akiket súlyosan érint az élelmiszer-ellátás bizonytalansága, és akiket az éhezés 

veszélye fenyeget; 

B. mivel a belső menekültek száma meghaladja a kétmillió főt; mivel a jelenlegi 

ellenségeskedések a nőket, a gyermekeket és a kiszolgáltatott helyzetben lévő 

személyeket különösen súlyosan érintik; 

C. mivel az alapvető közszolgáltatások – mindenekelőtt az egészségügyi szolgáltatások, a 

megfelelő higiénés körülmények és az oktatás terén – biztosításában támadt zavarok 

rontottak a humanitárius helyzeten; mivel csak az egészségügyi létesítmények 50%-a 

működik teljes mértékben, és még ezek is a gyógyszerek, a felszerelés és a személyzet 

súlyos hiányosságaival küzdenek; mivel az infrastruktúra pusztulása és a 

közszolgáltatások összeomlása hozzájárult a kolerajárvány kitöréséhez; 

D. mivel az Uniót súlyos aggodalommal tölti el, hogy Jemen gazdasága az összeomlás 

szélén áll; mivel 1,4 millió, nem a hadseregben dolgozó jemeni közalkalmazott bérének 
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rendszeres folyósítása 2016 végén megszűnt; 

E. mivel a nemzetközi erőfeszítések és a források mozgósítása nem tudta teljes mértékben 

kielégíteni a jemeni humanitárius igényeket azok nagyságrendje miatt; 

F. mivel az Unió továbbra is elkötelezett amellett, hogy minden jemeni rászoruló számára 

életmentő segítséget biztosítson; mivel ugyanakkor az EU osztja az ENSZ és más 

donorok aggályait a humanitárius tér folyamatos szűkülésével kapcsolatban; 

G. mivel az ENSZ Gyermekalap (UNICEF) humanitárius és fejlesztési segítséget nyújt a 

konfliktusok által érintett kormányzóságokban élő, kiszolgáltatott gyermekeknek, 

többek között az áldozatok támogatásával, a családok felkutatásával/újraegyesítésével, a 

gyermekek jogai megsértésének dokumentálásával, az aknák jelentett veszélyek 

tudatosításával és pszichoszociális támogatással, és erőfeszítéseket tesz az oktatási 

rendszer összeomlásának megakadályozására, többek között ideiglenes tanulási 

helyszínek kialakítása és az iskolák rehabilitációja révén; 

H. mivel a térségben és azon túl a szélsőségesség és az erőszak elleni nemzetközi 

erőfeszítések, valamint a Jemenen belüli béke és stabilitás szempontjából egyaránt 

döntő fontosságú, hogy Jemen megfelelően működő kormánnyal rendelkezzen, stabil és 

biztonságos legyen; 

I. mivel a régió stabilitása létfontosságú az EU számára; mivel az Unió elkötelezte magát 

egy átfogó és stratégiai megközelítés mellett, amely minden érintett regionális szereplőt 

magában foglal; 

J. mivel 2015 óta az EU több mint 233 millió EUR összegű humanitárius finanszírozást 

biztosított Jemen számára; 

1. súlyos aggodalmát fejezi ki a jemeni helyzet folytatódó romlása és a konfliktus polgári 

személyekre gyakorolt pusztító humanitárius hatása miatt; elítéli a polgári lakosság 

elleni támadásokat; súlyos aggodalmát fejezi ki a jemeni erőszak mértéke miatt; 

aggodalmát fejezi ki a jemeni gazdaság előtt álló kihívások kapcsán; 

2. mélységes sajnálatát fejezi ki a konfliktus során kioltott emberéletek és a harcok 

következtében a térségben rekedt személyek szenvedése miatt, és részvétét fejezi ki az 

áldozatok családjának; megerősíti, hogy továbbra is elkötelezett Jemen és a jemeni nép 

támogatása mellett; 

3. módfelett aggódik a sűrűn lakott területek bombázásai, a városok ostrom alá vétele, a 

gyalogsági aknák és kazettás lőszerek használata, valamint a polgári infrastruktúrák, így 

az iskolák, orvosi létesítmények, lakónegyedek, piacok, vízellátási rendszerek, kikötők 

és repülőterek megsemmisítését célzó támadások miatt; 

4. módfelett aggódik a Hudajda városában és kikötőjében, illetve azok körül a katonai 

műveletek közelmúltbeli fokozódása miatt; felhívja a konfliktusban részt vevő összes 

felet, hogy biztosítsák Hudajda kikötőjének teljes körű és tényleges működését; 

5. elítéli, hogy a húszi lázadók ballisztikus rakétákat lőnek ki a Szaúd-arábiai Királyság – 

többek között ottani polgári célpontok – és a Báb el-Mandeb szoroson áthaladó hajók 
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ellen; elítéli a tengeri aknák húszi erők általi használatát; 

6. felszólítja a konfliktusban érintett valamennyi felet, hogy biztosítsák a polgári lakosság 

védelmét és tartsák tiszteletben a nemzetközi humanitárius jogot és a nemzetközi 

emberi jogi normákat; 

7. felszólítja a konfliktusban érintett valamennyi felet, hogy tegyenek eleget a nemzetközi 

humanitárius jog értelmében fennálló kötelezettségeiknek, és tegyék lehetővé, illetve 

könnyítsék meg azt, hogy a humanitárius szállítmányok és a humanitárius személyzet 

tagjai minden érintett kormányzóságban biztonságosan, gyorsan és akadályok nélkül 

eljuthassanak az összes rászoruló személyhez; 

8. felszólítja a konfliktusban érintett valamennyi felet a kereskedelmi felszerelésekhez 

való biztonságos, gyors és akadálymentes hozzáférés lehetővé tételére és támogatására; 

9. rámutat, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa kiemelte, hogy támogatja az ENSZ 

szállítmányellenőrző mechanizmusát (UNVIM), valamint hogy az EU teljes mértékben 

támogatja az UNVIM folytatását, valamint megbízatásának teljes és akadálytalan 

végrehajtását; 

10. hangsúlyozza, hogy alapvető fontosságú minden kereskedelmi és humanitárius import, 

emellett az orvosi evakuálás és a kereskedelmi repülőjáratok számára Jemen összes 

kikötőjéhez és repülőteréhez való teljes és tartós hozzáférés biztosítása; 

11. felszólítja a konfliktusban érintett valamennyi felet, hogy vessenek véget a helyzet 

jelenlegi eszkalálódásának, tanúsítsanak önmérsékletet, sürgősen tegyenek lépéseket az 

egész országra kiterjedő tűzszünet elérése érdekében, valamint konstruktív módon 

működjenek együtt az ENSZ-szel; 

12. támogatja az ENSZ főtitkára Jemenért felelős különmegbízottja, Martin Griffiths a 

politikai folyamat újraindításáért tett erőfeszítéseit; tudomásul veszi az Egyesült 

Nemzetek Biztonsági Tanácsának 2018. szeptember 11-i nyilatkozatát, miszerint 

„annak ellenére, hogy az egyik fél nem volt jelen a múlt héten Genfben megtartott 

konzultációkon, és még akkor is, hogy azok nem a tervek szerint haladtak, a jemeni nép 

és a nemzetközi közösség szilárd és egyértelmű támogatásával sikerült újraindítani a 

politikai folyamatot”; üdvözli Griffiths úr Szanaa városába tett, 2018. szeptember 16-i 

látogatását; kéri, hogy a különmegbízott kapjon teljes és akadálytalan hozzáférést 

minden érintett félhez Jemenben; 

13. hangsúlyozza, hogy csak a konfliktus politikai, inkluzív és tárgyalásos megoldása képes 

helyreállítani a békét, és megőrizni Jemen egységét, szuverenitását, függetlenségét és 

területi integritását; felhívja valamennyi nemzetközi és regionális szereplőt, hogy 

konstruktívan működjenek együtt a jemeni felekkel annak érdekében, hogy lehetővé 

váljon a konfliktus deeszkalációja és tárgyalásos rendezése; 

14. a leghatározottabban elítél minden terrortámadást; mélységes aggodalmának ad hangot 

amiatt, hogy  egyre nagyobb mértékben vannak jelen Jemenben a bűnözői és 

terroristacsoportok, többek között az arab-félszigeti al-Kaida csoport (AQAP) és az 

ISIS/Dáis; felszólítja a konfliktusban érintett valamennyi felet, hogy határozottan 

lépjenek fel az ilyen csoportok ellen; 
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15. felszólítja a konfliktusban érintett valamennyi felet, hogy vessenek véget a gyermekek 

toborzásának és katonákként való alkalmazásának, illetve az ellenük a vonatkozó 

nemzetközi jog és normák áthágásával elkövetett egyéb súlyos jogsértéseknek; 

felszólítja valamennyi felet, hogy engedjék szabadon a már besorozott gyermekeket, és 

működjenek együtt az ENSZ-szel rehabilitációjuk és közösségükbe való 

visszailleszkedésük érdekében; támogatja az UNICEF létfontosságú jemeni munkáját; 

16. felhívja a konfliktusban részt vevő feleket, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket 

annak biztosítása érdekében, hogy az emberi jogok és a nemzetközi humanitárius jog 

állítólagos megsértéseinek eseteivel kapcsolatban a nemzetközi normáknak megfelelő, 

hatékony, pártatlan és független vizsgálatokra kerüljön sor; 

17. módfelett aggódik a vallás vagy meggyőződés szabadságának megtagadásáról – és 

annak részeként hátrányos megkülönböztetésről, jogellenes fogva tartásokról és erőszak 

alkalmazásáról – beszámoló híradások miatt; 

18. felhívja a jemeni kormányt, hogy sürgősen fizesse ki a közalkalmazottak bérét, 

különösen azokét, akik az oktatás, az egészségügy és a higiéné kritikus ágazataiban 

dolgoznak; 

19. üdvözli, hogy az Unió továbbra is nyújt fejlesztési segélyt Jemennek, elsőbbségben 

részesítve az ország stabilizálását célzó beavatkozásokat, valamint hogy a a stabil 

területeken együttműködik majd a helyi hatóságokkal az ellenálló képesség javítása, az 

alapvető szolgáltatások biztosításának támogatása és a közösségek fenntartható 

megélhetésének elősegítése érdekében; 

20. üdvözli az ENSZ Jemenre vonatkozó 2018. évi humanitárius reagálási tervét és a jemeni 

humanitárius válsággal kapcsolatos 2018. évi magas szintű adományozói konferenciát, 

amelyen a nemzetközi adományozók több mint kétmilliárd USD-t ajánlottak fel; 

üdvözli, hogy az Unió elkötelezett amellett, hogy segítséget nyújtson a jemeni 

konfliktus által sújtott lakosságnak, és 107,5 millió eurót ajánlott fel; felhívja 

valamennyi adományozót, hogy a felajánlott összegeket mielőbb folyósítsa; 

21. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 

Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a 

tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az ENSZ főtitkárának, az Öböl-menti 

Együttműködési Tanács főtitkárának, az Arab Államok Ligája főtitkárának, valamint 

Jemen kormányának. 


