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Pozměňovací návrh  2 

Mariya Gabriel 

za skupinu PPE 

 

Společný návrh usnesení 

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

o humanitární situaci v Jemenu 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění B 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

B. vzhledem k tomu, že vojenský zásah 

v Jemenu pod vedením Saúdské Arábie, při 

němž byly použity mezinárodně zakázané 

kazetové bomby, způsobil katastrofální 

humanitární situaci, jež postihuje 

obyvatelstvo celé země, má závažné 

důsledky pro tento region a představuje 

hrozbu pro mezinárodní mír a bezpečnost; 

vzhledem k tomu, že prvními oběťmi 

nynější eskalace vojenských střetů je 

civilní obyvatelstvo Jemenu, které již tak 

čelí zoufalým životním podmínkám; 

B. vzhledem k tomu, že vojenský zásah 

v Jemenu pod vedením Saúdské Arábie, 

o nějž požádal jemenský prezident Abdar 

Rabbú Mansúr Hádí a při němž byly 

použity mezinárodně zakázané kazetové 

bomby, způsobil katastrofální humanitární 

situaci, jež postihuje obyvatelstvo celé 

země, má závažné důsledky pro tento 

region a představuje hrozbu pro 

mezinárodní mír a bezpečnost; vzhledem 

k tomu, že prvními oběťmi nynější 

eskalace vojenských střetů je civilní 

obyvatelstvo Jemenu, které již tak čelí 

zoufalým životním podmínkám; 

  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  3 

Mariya Gabriel 

za skupinu PPE 

 

Společný návrh usnesení 

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

o humanitární situaci v Jemenu 

Společný návrh usnesení 

Bod 2 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. je velmi znepokojen leteckými útoky 

koalice vedené Saúdskou Arábií a její 

námořní blokádou Jemenu, které způsobily 

smrt tisíců osob, prohloubily destabilizaci 

Jemenu, ničí fyzickou infrastrukturu v této 

zemi, vytvořily živnou půdu pro expanzi 

teroristických a extremistických 

organizací, jako je Islámský stát / Dá’iš a 

AQAP a vyostřily již tak kritickou 

humanitární situaci; důrazně odsuzuje 

rovněž destabilizující a násilné činy Hútiů, 

mimo jiné obléhání města Taiz, které má 

na jeho obyvatele dramatické humanitární 

dopady; 

2. je velmi znepokojen leteckými útoky 

koalice vedené Saúdskou Arábií a její 

námořní blokádou Jemenu, které způsobily 

smrt tisíců osob, prohloubily destabilizaci 

Jemenu, ničí fyzickou infrastrukturu v této 

zemi, vytvořily živnou půdu pro expanzi 

teroristických a extremistických 

organizací, jako je Islámský stát / Dá’iš a 

AQAP a vyostřily již tak kritickou 

humanitární situaci; důrazně odsuzuje 

rovněž destabilizující a násilné činy Hútiů 

podporovaných Íránem, mimo jiné 

obléhání města Taiz, které má na jeho 

obyvatele dramatické humanitární dopady; 

  

Or. en 

 

 


