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Tarkistus  2 

Mariya Gabriel 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Jemenin humanitaarisesta tilanteesta 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan B kappale 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

B. toteaa, että Saudi-Arabian johtama 

sotilaallinen väliintulo Jemenissä, mukaan 

lukien kansainvälisesti kiellettyjen 

rypälepommien käyttö, on johtanut 

katastrofaaliseen humanitaariseen 

tilanteeseen, joka vaikuttaa väestöön koko 

maassa, jolla on vakavia seurauksia 

alueelle ja joka on uhka kansainväliselle 

rauhalle ja turvallisuudelle; panee merkille, 

että Jemenin siviiliväestö, jonka elinolot 

ovat jo ennestään kurjat, kärsii 

ensimmäisenä meneillään olevasta 

sotatoimien laajenemisesta; 

B. toteaa, että Jemenin presidentin Abd 

Rabbuh Mansur Hadin pyynnöstä tehty 

Saudi-Arabian johtama sotilaallinen 

väliintulo Jemenissä, mukaan lukien 

kansainvälisesti kiellettyjen 

rypälepommien käyttö, on johtanut 

katastrofaaliseen humanitaariseen 

tilanteeseen, joka vaikuttaa väestöön koko 

maassa, jolla on vakavia seurauksia 

alueelle ja joka on uhka kansainväliselle 

rauhalle ja turvallisuudelle; panee merkille, 

että Jemenin siviiliväestö, jonka elinolot 

ovat jo ennestään kurjat, kärsii 

ensimmäisenä meneillään olevasta 

sotatoimien laajenemisesta; 

Or. en 
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Tarkistus  3 

Mariya Gabriel 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Jemenin humanitaarisesta tilanteesta 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. on hyvin huolestunut Saudi-Arabian 

johtaman liittouman Jemeniin 

kohdistamista ilmaiskuista ja 

laivastosaarrosta, jotka ovat johtaneet 

tuhansien ihmisten kuolemaan ja 

horjuttaneet Jemeniä entisestään, jotka 

tuhoavat maan fyysistä infrastruktuuria ja 

jotka ovat luoneet epävakautta, jota 

terroristi- ja äärijärjestöt, kuten Isis/Da’esh 

ja Arabian niemimaan al-Qaida (AQAP) 

ovat käyttäneet hyväkseen, ja pahentaneet 

entisestään jo kriittistä humanitaarista 

tilannetta; tuomitsee jyrkästi myös huthien 

toteuttamat epävakautta lisäävät 

väkivaltaiset toimet, mukaan lukien Taizin 

kaupungin saarto, josta on myös aiheutunut 

tuhoisia humanitaarisia seurauksia sen 

asukkaille; 

2. on hyvin huolestunut Saudi-Arabian 

johtaman liittouman Jemeniin 

kohdistamista ilmaiskuista ja 

laivastosaarrosta, jotka ovat johtaneet 

tuhansien ihmisten kuolemaan ja 

horjuttaneet Jemeniä entisestään, jotka 

tuhoavat maan fyysistä infrastruktuuria ja 

jotka ovat luoneet epävakautta, jota 

terroristi- ja äärijärjestöt, kuten Isis/Da’esh 

ja Arabian niemimaan al-Qaida (AQAP) 

ovat käyttäneet hyväkseen, ja pahentaneet 

entisestään jo kriittistä humanitaarista 

tilannetta; tuomitsee jyrkästi myös Iranin 

tukemien huthien toteuttamat epävakautta 

lisäävät väkivaltaiset toimet, mukaan 

lukien Taizin kaupungin saarto, josta on 

myös aiheutunut tuhoisia humanitaarisia 

seurauksia sen asukkaille; 

Or. en 

 

 


