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1.7.2015 A8-0193/1 

Amendement  1 

Vincent Peillon, rapporteur 

Verslag A8-0193/2015 

Vincent Peillon 

Uitdagingen op het gebied van veiligheid in het Midden-Oosten en Noord-Afrika en de 

vooruitzichten voor politieke stabiliteit 

2014/2229(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging H 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

H. overwegende dat de invloed van de 

lidstaten in de regio zeer ongelijk is; 

overwegende dat de invloed van de 

Europese Unie in de regio moet worden 

vergroot; overwegende dat politieke en 

economische stabiliteit op de lange termijn 

in de MONA-regio van fundamenteel 

strategisch belang is voor de Unie; 

overwegende dat de Unie in dit verband 

een belangrijke rol te spelen heeft bij de 

bevordering van conflictoplossing en 

democratisch bestuur in de MONA-regio, 

H. overwegende dat de invloed van de 

lidstaten in de regio zeer ongelijk is; 

overwegende dat de invloed van de 

Europese Unie in de regio moet worden 

vergroot; overwegende dat politieke en 

economische stabiliteit op de lange termijn 

in de MONA-regio van fundamenteel 

strategisch belang is voor de Unie; 

overwegende dat de Unie in dit verband 

een belangrijke rol te spelen heeft bij de 

bevordering van conflictoplossing, 

democratisch bestuur en mensenrechten in 

de MONA-regio middels alle Europese 

instrumenten, met inbegrip van de 

politieke en economische instrumenten; 

Or.en 
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1.7.2015 A8-0193/2 

Amendement  2 

Vincent Peillon, rapporteur 

Verslag A8-0193/2015 

Vincent Peillon 

Uitdagingen op het gebied van veiligheid in het Midden-Oosten en Noord-Afrika en de 

vooruitzichten voor politieke stabiliteit 

2014/2229(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging M bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  M bis. overwegende dat bij de aanslagen 

die zich tussen 26 en 30 juni in Tunesië, 

Koeweit en Jemen hebben voorgedaan en 

die door Da'esh/ISIS zijn opgeëist, 92 

mensen om het leven zijn gekomen en 

honderden anderen gewond zijn geraakt; 

overwegende dat deze aanslagen 

andermaal duidelijk maken dat de 

veiligheidsuitdagingen en het gebrek aan 

politieke stabiliteit in de regio efficiënt 

moeten worden aangepakt; 

Or.en 
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Amendement  3 

Vincent Peillon, rapporteur 

Verslag A8-0193/2015 

Vincent Peillon 

Uitdagingen op het gebied van veiligheid in het Midden-Oosten en Noord-Afrika en de 

vooruitzichten voor politieke stabiliteit 

2014/2229(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  18 bis. wijst erop dat 

oorlogsverkrachtingen van vrouwen en 

meisjes zijn gedocumenteerd, met name in 

Syrië, Irak en de gebieden die in handen 

van Da'esh zijn; benadrukt dat vrouwen 

die het slachtoffer zijn geworden van 

verkrachting in een gewapend conflict, 

toegang moeten krijgen tot het volledige 

scala aan seksuele en reproductieve 

gezondheidsdiensten, waaronder abortus, 

in door de EU gefinancierde humanitaire 

faciliteiten, overeenkomstig het 

internationale humanitaire recht, de 

resoluties van de VN-Veiligheidsraad en 

het gemeenschappelijke artikel 3 van de 

Verdragen van Genève, waarin alle 

nodige medische zorg voor gewonden en 

zieken, zonder nadelig onderscheid, wordt 

gewaarborgd; 

Or.en 


