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Vincent Peillon, raportöör 

 

Raport A8-0193/2015 

Vincent Peillon 

Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna julgeolekuprobleemid ja poliitilise stabiilsuse 

väljavaated 

2014/2229(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus H 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

H. arvestades, et liikmesriikide mõju 

piirkonnas on väga erinev; arvestades, et 

Euroopa Liidu mõju tuleb suurendada; 

arvestades, et Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika 

piirkonna pikaajaline poliitiline ja 

majanduslik stabiilsus omab liidu jaoks 

keskset strateegilist tähtsust; arvestades, et 

liidul on seetõttu oluline osa konfliktide 

lahendamise ja demokraatliku 

valitsemistava edendamisel Lähis-Ida ja 

Põhja-Aafrika piirkonnas; 

H. arvestades, et liikmesriikide mõju 

piirkonnas on väga erinev; arvestades, et 

Euroopa Liidu mõju tuleb suurendada; 

arvestades, et Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika 

piirkonna pikaajaline poliitiline ja 

majanduslik stabiilsus omab liidu jaoks 

keskset strateegilist tähtsust; arvestades, et 

liidul on seetõttu oluline osa konfliktide 

lahendamise, demokraatliku valitsemistava 

ja inimõiguste edendamisel Lähis-Ida ja 

Põhja-Aafrika piirkonnas, kasutades kõiki 
Euroopa Liidu vahendeid, sealhulgas 
poliitilisi ja majanduslikke; 

Or. en 
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Vincent Peillon, raportöör 

 

Raport A8-0193/2015 

Vincent Peillon 

Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna julgeolekuprobleemid ja poliitilise stabiilsuse 

väljavaated 

2014/2229(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus M a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  M a. arvestades, et 26. juunist 30. juunini 
Tuneesias, Kuveidis ja Jeemenis aset 
leidnud rünnakutes, mille eest võttis 
vastutuse Da’esh/ISIL, hukkus 92 ning 
sai vigastada mitusada inimest; 
arvestades, et need rünnakud rõhutavad 
veel kord vajadust tegeleda tõhusalt 
julgeolekuprobleemidega ning poliitilise 
stabiilsuse puudumist selles piirkonnas; 

Or. en 
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Vincent Peillon, raportöör 

 

Raport A8-0193/2015 

Vincent Peillon 

Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna julgeolekuprobleemid ja poliitilise stabiilsuse 

väljavaated 

2014/2229(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 18 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  18 a. osutab tõenditele sõjategevusega 
kaasneva naiste ja tütarlaste vägistamise 
kohta iseäranis Süürias, Iraagis ja 
Da’eshi kontrollitavates piirkondades; 
nõuab tungivalt, et relvakonfliktis 
vägistamise ohvriks langenud tütarlastele 
ja naistele pakutaks ELi rahastatud 
humanitaarrajatistes kõiki seksuaal- ja 
reproduktiivtervishoiu teenuseid, kaasa 
arvatud abordivõimalust, kooskõlas 
rahvusvahelise humanitaarõiguse, ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsioonide ning 
Genfi konventsioonide ühise artikliga 3, 
millega tagatakse haavatutele ja haigetele 
kogu vajalik arstiabi ilma mis tahes 
vaenuliku vahetegemiseta; 

Or. en 

 

 


