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1.7.2015 A8-0193/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Vincent Peillon, spravodajca 

 
Správa A8-0193/2015 

Vincent Peillon 

Výzvy v oblasti bezpečnosti na Blízkom východe a v severnej Afrike a perspektívy politickej 
stability 
2014/2229(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie H 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

H. keďže vplyv členských štátov v tomto 
regióne je veľmi rôznorodý; keďže treba 
posilniť vplyv Európskej únie; keďže 
dlhodobá politická a hospodárska stabilita 
regiónu Blízkeho východu a severnej 
Afriky má pre Úniu základný strategický 
význam; keďže Únia musí preto mať v 
regióne Blízkeho východu a severnej 
Afriky dôležitú úlohu pri podpore riešenia 
konfliktov a demokratického riadenia; 

H. keďže vplyv členských štátov v tomto 
regióne je veľmi rôznorodý; keďže treba 
posilniť vplyv Európskej únie; keďže 
dlhodobá politická a hospodárska stabilita 
regiónu Blízkeho východu a severnej 
Afriky má pre Úniu základný strategický 
význam; keďže Únia musí preto v regióne 
Blízkeho východu a severnej Afriky 
prostredníctvom všetkých európskych 
nástrojov, vrátane politických 
a hospodárskych nástrojov, zohrávať 
dôležitú úlohu pri podpore riešenia 
konfliktov, demokratického riadenia 
a ľudských práv; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0193/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Vincent Peillon, spravodajca 

 
Správa A8-0193/2015 

Vincent Peillon 

Výzvy v oblasti bezpečnosti na Blízkom východe a v severnej Afrike a perspektívy politickej 
stability 
2014/2229(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie Ma (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Ma. keďže pri útokoch, ku ktorým došlo 
v období 26. až 30. júna v Tunisku, 
Kuvajte a Jemene a ku ktorým sa prihlásil 
Dá´iš/ISIL, zomrelo 92 osôb a niekoľko 
sto ďalších bolo zranených; keďže tieto 
útoky znovu ukázali, že je potrebné účinne 
riešiť výzvy v oblasti bezpečnosti 
a politickú nestabilitu v tomto regióne; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0193/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Vincent Peillon, spravodajca 

 
Správa A8-0193/2015 

Vincent Peillon 

Výzvy v oblasti bezpečnosti na Blízkom východe a v severnej Afrike a perspektívy politickej 
stability 
2014/2229(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  18a. poukazuje na to, že prípady 
znásilnenia žien a dievčat boli doložené, 
a to najmä v Sýrii, Iraku a na územiach, 
ktoré kontroluje Dá´iš; naliehavo žiada, 
aby bola ženám, ktoré boli znásilnené 
v ozbrojenom konflikte, poskytnutá 
v humanitárnych zariadeniach 
financovaných EÚ celá škála služieb 
v oblasti sexuálneho a reprodukčného 
zdravia, vrátane potratov, v súlade 
s medzinárodným humanitárnym právom, 
rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN 
a spoločným článkom 3 Ženevských 
dohovorov, kde sa zaručuje všetka 
potrebná zdravotná starostlivosť, ktorú si 
vyžaduje stav ranených a chorých, bez 
akéhokoľvek nepriaznivého rozlišovania; 

Or. en 

 
 


