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Ændringsforslag  2 

Mariya Gabriel 

for PPE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

om den humanitære situation i Yemen 

Fælles beslutningsforslag 

Betragtning B 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

B. der henviser til, at den saudiskledede 

militære intervention i Yemen, herunder 

anvendelsen af de internationalt forbudte 

klyngebomber, har ført til en katastrofal 

humanitær situation, som har ramt 

befolkningen i hele landet, har alvorlige 

konsekvenser for regionen og udgør en 

trussel mod freden og sikkerheden i 

verden; der henviser til, at Yemens 

civilbefolkning, der allerede levede under 

kummerlige forhold, er de første ofre for 

den seneste militære eskalation; 

B. der henviser til, at den saudiskledede 

militære intervention i Yemen, som 

Yemens præsident Abd Rabbuh Mansur 

Hadi anmodede om, herunder anvendelsen 

af de internationalt forbudte klyngebomber, 

har ført til en katastrofal humanitær 

situation, som har ramt befolkningen i hele 

landet, har alvorlige konsekvenser for 

regionen og udgør en trussel mod freden og 

sikkerheden i verden; der henviser til, at 

Yemens civilbefolkning, der allerede 

levede under kummerlige forhold, er de 

første ofre for den seneste militære 

eskalation; 

Or. en 
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Ændringsforslag  3 

Mariya Gabriel 

for PPE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

om den humanitære situation i Yemen 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 2 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

2. fordømmer kraftigt den saudiskledede 

koalitions luftangreb og dens flådeblokade 

af Yemen, som har ført til tusindvis af 

dødsfald, yderligere har destabiliseret 

Yemen og ødelagt landets fysiske 

infrastruktur, har skabt ustabilitet, hvilket 

er blevet udnyttet af terrororganisationer og 

ekstremistiske organisationer som 

ISIS/Daesh og AQAP, og har forværret en 

allerede kritisk humanitær situation; 

fordømmer ligeledes kraftigt houthiernes 

destabiliserende og voldelige adfærd, 

herunder belejringen af byen Taiz, som 

ligeledes har haft katastrofale humanitære 

konsekvenser for indbyggerne; 

2. fordømmer kraftigt den saudiskledede 

koalitions luftangreb og dens flådeblokade 

af Yemen, som har ført til tusindvis af 

dødsfald, yderligere har destabiliseret 

Yemen og ødelagt landets fysiske 

infrastruktur, har skabt ustabilitet, hvilket 

er blevet udnyttet af terrororganisationer og 

ekstremistiske organisationer som 

ISIS/Daesh og AQAP, og har forværret en 

allerede kritisk humanitær situation; 

fordømmer ligeledes kraftigt den 

destabiliserende og voldelige adfærd, der 

udvises af houthierne, som er støttet af 

Iran, herunder belejringen af byen Taiz, 

som ligeledes har haft katastrofale 

humanitære konsekvenser for indbyggerne; 

Or. en 

 

 


