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Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

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

ζρεηηθά κε ηελ αλζξσπηζηηθή θξίζε ζηελ Υεκέλε 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Β 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

B. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε ζηξαηησηηθή 

επέκβαζε ππό ζανπδαξαβηθή εγεζία ζηελ 

Υεκέλε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρξήζεο 

δηεζλώο απαγνξεπκέλσλ βνκβώλ 

δηαζπνξάο, έρεη νδεγήζεη ζε κηα 

θαηαζηξνθηθή αλζξσπηζηηθή θαηάζηαζε, ε 

νπνία επεξεάδεη ηνλ πιεζπζκό όιεο ηεο 

ρώξαο, έρεη ζνβαξέο επηπηώζεηο γηα ηελ 

πεξηνρή θαη απνηειεί απεηιή γηα ηε δηεζλή 

εηξήλε θαη αζθάιεηα· ιακβάλνληαο ππόςε 

όηη κέιε ηνπ άκαρνπ πιεζπζκνύ ηεο 

Υεκέλεο, ν νπνίνο ήδε δηαβηώλεη ζε άζιηεο 

ζπλζήθεο, απνηεινύλ ηα πξώηα ζύκαηα ηεο 

ηξέρνπζαο ζηξαηησηηθήο θιηκάθσζεο· 

B. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε ζηξαηησηηθή 

επέκβαζε ππό ζανπδαξαβηθή εγεζία ζηελ 

Υεκέλε, μεηά από αίηημα ηοσ Προέδροσ 

ηης Υεμένης Abd Rabbuh Mansur Hadi, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρξήζεο δηεζλώο 

απαγνξεπκέλσλ βνκβώλ δηαζπνξάο, έρεη 

νδεγήζεη ζε κηα θαηαζηξνθηθή 

αλζξσπηζηηθή θαηάζηαζε, ε νπνία 

επεξεάδεη ηνλ πιεζπζκό όιεο ηεο ρώξαο, 

έρεη ζνβαξέο επηπηώζεηο γηα ηελ πεξηνρή 

θαη απνηειεί απεηιή γηα ηε δηεζλή εηξήλε 

θαη αζθάιεηα· ιακβάλνληαο ππόςε όηη 

κέιε ηνπ άκαρνπ πιεζπζκνύ ηεο Υεκέλεο, 

ν νπνίνο ήδε δηαβηώλεη ζε άζιηεο 

ζπλζήθεο, απνηεινύλ ηα πξώηα ζύκαηα ηεο 

ηξέρνπζαο ζηξαηησηηθήο θιηκάθσζεο· 
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Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 2 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

2. εθθξάδεη ηε βαζηά αλεζπρία ηνπ γηα ηηο 

αεξνπνξηθέο επηδξνκέο ηνπ ππό 

ζανπδαξαβηθή εγεζία ζπλαζπηζκνύ θαη 

ηνλ λαπηηθό απνθιεηζκό πνπ έρεη επηβιεζεί 

ζηελ Υεκέλε, ελέξγεηεο νη νπνίεο έρνπλ 

ήδε πξνθαιέζεη ρηιηάδεο ζαλάηνπο, έρνπλ 

απνζηαζεξνπνηήζεη πεξαηηέξσ ηελ 

Υεκέλε, θαηαζηξέθνπλ ηηο πιηθέο 

ππνδνκέο ηεο ρώξαο, έρνπλ δεκηνπξγήζεη 

αζηάζεηα ηελ νπνία έρνπλ εθκεηαιιεπηεί 

ηξνκνθξαηηθέο θαη εμηξεκηζηηθέο 

νξγαλώζεηο όπσο ην ISIS/Daesh θαη ε 

AQAP, θαη έρνπλ επηδεηλώζεη ηελ ήδε 

θξίζηκε αλζξσπηζηηθή θαηάζηαζε· 

θαηαδηθάδεη, επίζεο, έληνλα ηηο 

απνζηαζεξνπνηεηηθέο θαη βίαηεο ελέξγεηεο 

πνπ πξαγκαηνπνηνύλ νη Φνύζη, κεηαμύ ησλ 

νπνίσλ ε πνιηνξθία ηεο πόιεο Taiz, ε 

νπνία είρε επίζεο θαηαζηξνθηθέο 

αλζξσπηζηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηνπο 

θαηνίθνπο ηεο· 

2. εθθξάδεη ηε βαζηά αλεζπρία ηνπ γηα ηηο 

αεξνπνξηθέο επηδξνκέο ηνπ ππό 

ζανπδαξαβηθή εγεζία ζπλαζπηζκνύ θαη 

ηνλ λαπηηθό απνθιεηζκό πνπ έρεη επηβιεζεί 

ζηελ Υεκέλε, ελέξγεηεο νη νπνίεο έρνπλ 

ήδε πξνθαιέζεη ρηιηάδεο ζαλάηνπο, έρνπλ 

απνζηαζεξνπνηήζεη πεξαηηέξσ ηελ 

Υεκέλε, θαηαζηξέθνπλ ηηο πιηθέο 

ππνδνκέο ηεο ρώξαο, έρνπλ δεκηνπξγήζεη 

αζηάζεηα ηελ νπνία έρνπλ εθκεηαιιεπηεί 

ηξνκνθξαηηθέο θαη εμηξεκηζηηθέο 

νξγαλώζεηο όπσο ην ISIS/Daesh θαη ε 

AQAP, θαη έρνπλ επηδεηλώζεη ηελ ήδε 

θξίζηκε αλζξσπηζηηθή θαηάζηαζε· 

θαηαδηθάδεη, επίζεο, έληνλα ηηο 

απνζηαζεξνπνηεηηθέο θαη βίαηεο ελέξγεηεο 

πνπ πξαγκαηνπνηνύλ νη Φνύζη, οι οποίοι 

σποζηηρίζονηαι από ηο Ιράν, κεηαμύ ησλ 

νπνίσλ ε πνιηνξθία ηεο πόιεο Taiz, ε 

νπνία είρε επίζεο θαηαζηξνθηθέο 

αλζξσπηζηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηνπο 

θαηνίθνπο ηεο· 
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