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Grozījums Nr.  2 

Mariya Gabriel 

PPE grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

par humanitāro situāciju Jemenā 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

B apsvērums 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

B. tā kā Saūda Arābijas vadītā militārā 

intervence Jemenā, tostarp starptautiski 

aizliegto kasešu bumbu izmantošana, ir 

izraisījusi katastrofālu humanitāro 

situāciju, kas skar iedzīvotājus visā valstī, 

nopietni ietekmē visu reģionu un apdraud 

starptautisko mieru un drošību; tā kā 

pašreizējā militārā konflikta saasinājuma 

pirmie upuri ir Jemenas civiliedzīvotāji, 

kuru dzīves apstākļi jau tāpat ir smagi; 

B. tā kā Saūda Arābijas vadītā militārā 

intervence Jemenā, kuru pieprasīja 

Jemenas prezidents Abd Rabbuh Mansur 

Hadi, tostarp starptautiski aizliegto kasešu 

bumbu izmantošana, ir izraisījusi 

katastrofālu humanitāro situāciju, kas skar 

iedzīvotājus visā valstī, nopietni ietekmē 

visu reģionu un apdraud starptautisko 

mieru un drošību; whereas members of 

Yemen’s civilian population, already 

affected by dire living conditions, are the 

first victims of the current military 

escalation; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  3 

Mariya Gabriel 

PPE grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

par humanitāro situāciju Jemenā 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

2. punkts 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

2. pauž nopietnas bažas par Saūda Arābijas 

vadītās koalīcijas uzbrukumiem no gaisa 

un Jemenai uzspiesto jūras blokādi, kas ir 

izraisījuši tūkstošiem cilvēku nāvi, vēl 

vairāk destabilizējuši situāciju Jemenā, 

iznīcinājuši valsts fizisko infrastruktūru, 

radījuši nestabilitāti, kuru ir izmantojušas 

teroristu un ekstrēmistu organizācijas, 

tādas kā ISIS/Da’esh un Al Qaeda Arābijas 

pussalā, un ir pasliktinājuši jau tā kritisko 

humanitāro situāciju; stingri nosoda arī 

hūsītu destabilizējošo un vardarbīgo rīcību, 

tostarp Taizas pilsētas aplenkšanu, kam arī 

bija postoša humanitārā ietekme uz šīs 

pilsētas iedzīvotājiem; 

2. pauž nopietnas bažas par Saūda Arābijas 

vadītās koalīcijas uzbrukumiem no gaisa 

un Jemenai uzspiesto jūras blokādi, kas ir 

izraisījuši tūkstošiem cilvēku nāvi, vēl 

vairāk destabilizējuši situāciju Jemenā, 

iznīcinājuši valsts fizisko infrastruktūru, 

radījuši nestabilitāti, kuru ir izmantojušas 

teroristu un ekstrēmistu organizācijas, 

tādas kā ISIS/Da’esh un Al Qaeda Arābijas 

pussalā, un ir pasliktinājuši jau tā kritisko 

humanitāro situāciju; stingri nosoda arī 

hūsītu, kurus atbalsta Irāna, 

destabilizējošo un vardarbīgo rīcību, 

tostarp Taizas pilsētas aplenkšanu, kam arī 

bija postoša humanitārā ietekme uz šīs 

pilsētas iedzīvotājiem; 

Or. en 

 

 


