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Emenda  2 

Mariya Gabriel 

f'isem il-Grupp PPE 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta 

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

dwar is-sitwazzjoni umanitarja fil-Jemen 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta 

Premessa B 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta Emenda 

B. billi l-intervent militari mmexxi mill-

Arabja Sawdija fil-Jemen, inkluż l-użu ta' 

cluster bombs, li huma pprojbiti 

internazzjonalment, wassal għal 

sitwazzjoni umanitarja diżastruża li 

taffettwa l-popolazzjoni madwar il-pajjiż, 

għandu implikazzjonijiet serji għar-reġjun 

u jikkostitwixxi theddida għall-paċi u s-

sigurtà internazzjonali; billi membri tal-

popolazzjoni ċivili tal-Jemen, li diġà huma 

affettwati minn kondizzjonijiet ta' ħajja 

terribbli, huma l-ewwel vittmi tal-

eskalazzjoni militari attwali; 

B. billi l-intervent militari mmexxi mill-

Arabja Sawdija fil-Jemen, mitlub mill-

President tal-Jemen Abd Rabbuh Mansur 

Hadi, inkluż l-użu ta' cluster bombs, li 

huma pprojbiti internazzjonalment, wassal 

għal sitwazzjoni umanitarja diżastruża li 

taffettwa l-popolazzjoni madwar il-pajjiż, 

għandu implikazzjonijiet serji għar-reġjun 

u jikkostitwixxi theddida għall-paċi u s-

sigurtà internazzjonali; billi membri tal-

popolazzjoni ċivili tal-Jemen, li diġà huma 

affettwati minn kondizzjonijiet ta' ħajja 

terribbli, huma l-ewwel vittmi tal-

eskalazzjoni militari attwali; 

Or. en 
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Emenda  3 

Mariya Gabriel 

f'isem il-Grupp PPE 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta 

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

dwar is-sitwazzjoni umanitarja fil-Jemen 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta 

Paragrafu 2 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta Emenda 

2. Jesprimi tħassib kbir dwar l-attakki mill-

ajru mill-koalizzjoni mmexxija mill-Arabja 

Sawdija u l-imblokk navali li hija imponiet 

fuq il-Jemen, li wasslu għal eluf ta' mwiet, 

komplew jiddestabbilizzaw lill-Jemen, qed 

jeqirdu l-infrastruttura fiżika tal-pajjiż, 

ħolqu instabbiltà li ġiet sfruttata minn 

organizzazzjonijiet terroristiċi u estremisti 

bħall-ISIS/Daesh u l-AQAP, u qegħdin 

jaggravaw sitwazzjoni umanitarja diġà 

kritika; jikkundanna bil-qawwa, barra minn 

hekk, l-azzjonijiet ta' destabbilizzazzjoni u 

vjolenti meħuda mill-Houthis, inkluż l-

assedju tal-belt ta' Taiz, li kellu wkoll 

konsegwenzi umanitarji diżastrużi għall-

abitanti tagħha; 

2. Jesprimi tħassib kbir dwar l-attakki mill-

ajru mill-koalizzjoni mmexxija mill-Arabja 

Sawdija u l-imblokk navali li hija imponiet 

fuq il-Jemen, li wasslu għal eluf ta' mwiet, 

komplew jiddestabbilizzaw lill-Jemen, qed 

jeqirdu l-infrastruttura fiżika tal-pajjiż, 

ħolqu instabbiltà li ġiet sfruttata minn 

organizzazzjonijiet terroristiċi u estremisti 

bħall-ISIS/Daesh u l-AQAP, u qegħdin 

jaggravaw sitwazzjoni umanitarja diġà 

kritika; jikkundanna bil-qawwa, barra minn 

hekk, l-azzjonijiet ta' destabbilizzazzjoni u 

vjolenti meħuda mill-Houthis, li huma 

appoġġjati mill-Iran, inkluż l-assedju tal-

belt ta' Taiz, li kellu wkoll konsegwenzi 

umanitarji diżastrużi għall-abitanti tagħha; 

Or. en 

 

 


