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Módosítás  2 

Mariya Gabriel 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

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

a jemeni humanitárius helyzetről 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

B preambulumbekezdés 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

B. mivel Jemenben a Szaúd-Arábia által 

vezetett katonai beavatkozás, beleértve a 

nemzetközileg betiltott kazettás bombák 

használatát, katasztrofális humanitárius 

helyzetet eredményezett, amely az egész 

ország lakosságát érinti, súlyos 

következményekkel jár a régióra nézve, és 

veszélyt jelent a nemzetközi békére és 

biztonságra; mivel a jelenlegi katonai 

konfliktus eszkalálódásának elsődleges 

áldozata a már amúgy is sanyarú 

körülmények között élő jemeni polgári 

lakosság; 

B. mivel a Jemenben Abd Rabbu Manszúr 

Hádi jemeni elnök felkérésére Szaúd-

Arábia által vezetett katonai beavatkozás, 

beleértve a nemzetközileg betiltott kazettás 

bombák használatát, katasztrofális 

humanitárius helyzetet eredményezett, 

amely az egész ország lakosságát érinti, 

súlyos következményekkel jár a régióra 

nézve, és veszélyt jelent a nemzetközi 

békére és biztonságra; mivel a jelenlegi 

katonai konfliktus eszkalálódásának 

elsődleges áldozata a már amúgy is 

sanyarú körülmények között élő jemeni 

polgári lakosság; 

Or. en 
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Módosítás  3 

Mariya Gabriel 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

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

a jemeni humanitárius helyzetről 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

2 bekezdés 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

2. súlyos aggodalmát fejezi ki a Szaúd-

Arábia vezette koalíció légitámadásai és a 

Jemen köré vont tengeri blokád miatt, 

amelyek több ezer emberéletet követeltek, 

tovább destabilizálták Jement, elpusztítják 

az ország fizikai infrastruktúráját, instabil 

helyzetet teremtettek, amelyet kihasználtak 

olyan terrorista és szélsőséges szervezetek, 

mint az ISIS/Dáis és az AQAP, és 

súlyosbítják a már egyébként is kritikus 

humanitárius helyzetet; határozottan elítéli 

ezenkívül a húszik destabilizáló és 

erőszakos akcióit, köztük Taiz városának 

ostromát, amely szintén katasztrofális 

humanitárius következményekkel járt a 

város lakói számára; 

2. súlyos aggodalmát fejezi ki a Szaúd-

Arábia vezette koalíció légitámadásai és a 

Jemen köré vont tengeri blokád miatt, 

amelyek több ezer emberéletet követeltek, 

tovább destabilizálták Jement, elpusztítják 

az ország fizikai infrastruktúráját, instabil 

helyzetet teremtettek, amelyet kihasználtak 

olyan terrorista és szélsőséges szervezetek, 

mint az ISIS/Dáis és az AQAP, és 

súlyosbítják a már egyébként is kritikus 

humanitárius helyzetet; határozottan elítéli 

ezenkívül az Irán által támogatott húszik 

destabilizáló és erőszakos akcióit, köztük 

Taiz városának ostromát, amely szintén 

katasztrofális humanitárius 

következményekkel járt a város lakói 

számára; 

Or. en 

 

 


