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Изменение  2 

Мария Габриел 

от името на групата PPE 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

относно хуманитарното положение в Йемен 

Предложение за обща резолюция 

Съображение Б 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

Б. като има предвид, че водената от 

Саудитска Арабия военна намеса в 

Йемен, включително употребата на 

международно забранените касетъчни 

бомби, доведе до катастрофално 

хуманитарно положение, което засяга 

населението в цялата страна, има 

сериозни последици за региона и 

представлява заплаха за международния 

мир и сигурност; като има предвид, че 

цивилното население в Йемен, което 

вече е засегнато от бедствени условия 

на живот, е първата жертва на 

настоящата военна ескалация; 

Б. като има предвид, че водената от 

Саудитска Арабия военна намеса в 

Йемен, поискана от президента на 

Йемен Абд Рабу Мансур Хади, 
включително употребата на 

международно забранените касетъчни 

бомби, доведе до катастрофално 

хуманитарно положение, което засяга 

населението в цялата страна, има 

сериозни последици за региона и 

представлява заплаха за международния 

мир и сигурност; като има предвид, че 

цивилното население в Йемен, което 

вече е засегнато от бедствени условия 

на живот, е първата жертва на 

настоящата военна ескалация; 
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Изменение  3 

Мария Габриел 

от името на групата PPE 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

относно хуманитарното положение в Йемен 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

2. изразява дълбока загриженост по 

повод въздушните нападения от 

водената от Саудитска Арабия коалиция 

и морската блокада, която тя е наложила 

на Йемен, които доведоха до хиляди 

смъртни случаи, допълнително 

дестабилизираха Йемен, разрушават 

физическата инфраструктура на 

страната, създадоха нестабилност, от 

която се възползваха терористични и 

екстремистки организации, като 

ИДИЛ/Даиш и АКАП, и изостриха вече 

критичното хуманитарно положение; 

също така решително осъжда 

дестабилизиращите и насилствени 

действия, предприети от хутите, 

включително обсадата на град Тиаз, 

която също така имаше катастрофални 

хуманитарни последици за неговите 

жители; 

2. изразява дълбока загриженост по 

повод въздушните нападения от 

водената от Саудитска Арабия коалиция 

и морската блокада, която тя е наложила 

на Йемен, които доведоха до хиляди 

смъртни случаи, допълнително 

дестабилизираха Йемен, разрушават 

физическата инфраструктура на 

страната, създадоха нестабилност, от 

която се възползваха терористични и 

екстремистки организации, като 

ИДИЛ/Даиш и АКАП, и изостриха вече 

критичното хуманитарно положение; 

също така решително осъжда 

дестабилизиращите и насилствени 

действия, предприети от хутите, 

подкрепяни от Иран, включително 

обсадата на град Тиаз, която също така 

имаше катастрофални хуманитарни 

последици за неговите жители; 
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