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Pakeitimas 2 

Mariya Gabriel 

PPE frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

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

dėl humanitarinės padėties Jemene 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

B konstatuojamoji dalis 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

B. kadangi Saudo Arabijos vadovaujama 

karinė intervencija Jemene, per kurią buvo 

naudojamos ir tarptautiniu lygmeniu 

uždraustos kasetinės bombos ir dėl kurios 

susidarė katastrofiška humanitarinė 

padėtis, nuo kurios kenčia gyventojai 

visoje šalyje, turi rimtų pasekmių regione ir 

kelia grėsmę tarptautinei taikai ir 

saugumui; kadangi Jemeno civiliai 

gyventojai, kurie jau ir taip kenčia dėl 

prastų gyvenimo sąlygų, yra pirmosios 

dabartinio karinio konflikto aukos; 

B. kadangi Saudo Arabijos vadovaujama 

karinė intervencija Jemene, kurios paprašė 

Jemeno prezidentas Abd Rabbuh Mansur 

Hadi, per kurią buvo naudojamos ir 

tarptautiniu lygmeniu uždraustos kasetinės 

bombos ir dėl kurios susidarė katastrofiška 

humanitarinė padėtis, nuo kurios kenčia 

gyventojai visoje šalyje, turi rimtų 

pasekmių regione ir kelia grėsmę 

tarptautinei taikai ir saugumui; kadangi 

Jemeno civiliai gyventojai, kurie jau ir taip 

kenčia dėl prastų gyvenimo sąlygų, yra 

pirmosios dabartinio karinio konflikto 

aukos; 

Or. en 
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Pakeitimas 3 

Mariya Gabriel 

PPE frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

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

dėl humanitarinės padėties Jemene 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

2 dalis 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

2. reiškia didelį susirūpinimą dėl Saudo 

Arabijos vadovaujamos koalicijos 

vykdomų oro antpuolių ir vykdomos 

Jemeno jūrinės blokados, dėl kurių žuvo 

tūkstančiai žmonių, Jemenas buvo dar 

labiau destabilizuotas, griaunama šalies 

fizinė infrastruktūra, susidarė nestabili 

padėtis, kuria pasinaudojo teroristų ir 

ekstremistų organizacijos, pvz., grupuotės 

ISIS / „Da’esh“ ir „Al-Qaeda“ Arabijos 

pusiasalyje, ir pablogėjo jau ir taip kritiška 

humanitarinė padėtis; be to, griežtai 

smerkia destabilizuojančius ir smurtinius 

Houthi grupuotės veiksmus, įskaitant Taizo 

apgultį, dėl kurios šio miesto gyventojai 

taip pat susiduria su pražūtingomis 

humanitarinėmis pasekmėmis; 

2. reiškia didelį susirūpinimą dėl Saudo 

Arabijos vadovaujamos koalicijos 

vykdomų oro antpuolių ir vykdomos 

Jemeno jūrinės blokados, dėl kurių žuvo 

tūkstančiai žmonių, Jemenas buvo dar 

labiau destabilizuotas, griaunama šalies 

fizinė infrastruktūra, susidarė nestabili 

padėtis, kuria pasinaudojo teroristų ir 

ekstremistų organizacijos, pvz., grupuotės 

ISIS / „Da’esh“ ir „Al-Qaeda“ Arabijos 

pusiasalyje, ir pablogėjo jau ir taip kritiška 

humanitarinė padėtis; be to, griežtai 

smerkia destabilizuojančius ir smurtinius 

Houthi grupuotės, kurią remia Iranas, 

veiksmus, įskaitant Taizo apgultį, dėl 

kurios šio miesto gyventojai taip pat 

susiduria su pražūtingomis 

humanitarinėmis pasekmėmis; 

Or. en 

 

 


