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Amendement  2 

Mariya Gabriel 

namens de PPE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Humanitaire situatie in Jemen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging B 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

B. overwegende dat de door Saudi-Arabië 

geleide militaire interventie ‒ waarbij ook 

gebruik wordt gemaakt van internationaal 

verboden clusterbommen ‒ heeft geleid tot 

een rampzalige humanitaire situatie die de 

bevolking van het hele land treft, ernstige 

gevolgen heeft voor de regio en een gevaar 

vormt voor de internationale vrede en 

veiligheid; overwegende dat de 

Jemenitische burgerbevolking, die toch al 

te kampen heeft met abominabele 

levensomstandigheden, het voornaamste 

slachtoffer is van de huidige militaire 

escalatie; 

B. overwegende dat de door Saudi-Arabië 

geleide militaire interventie ‒ waarom de 

president van Jemen, Abd Rabbuh 

Mansur Hadi, heeft gevraagd en waarbij 

ook gebruik wordt gemaakt van 

internationaal verboden clusterbommen ‒ 

heeft geleid tot een rampzalige humanitaire 

situatie die de bevolking van het hele land 

treft, ernstige gevolgen heeft voor de regio 

en een gevaar vormt voor de internationale 

vrede en veiligheid; overwegende dat de 

Jemenitische burgerbevolking, die toch al 

te kampen heeft met abominabele 

levensomstandigheden, het voornaamste 

slachtoffer is van de huidige militaire 

escalatie; 

Or. en 
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Amendement  3 

Mariya Gabriel 

namens de PPE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Humanitaire situatie in Jemen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

2. is ernstig bezorgd over de luchtaanvallen 

van de door Saudi-Arabië geleide coalitie 

en de zeeblokkade van Jemen, die aan 

duizenden mensen het leven hebben 

gekost, Jemen verder hebben 

gedestabiliseerd, de fysieke infrastructuur 

van het land hebben verwoest, instabiliteit 

hebben gecreëerd die wordt uitgebuit door 

terroristische en extremistische organisaties 

zoals ISIS/Da'esh en AQAP, en de reeds 

kritieke humanitaire situatie nog hebben 

verergerd; veroordeelt eveneens met klem 

de destabiliserende en gewelddadige acties 

van de Houthi's, waaronder de belegering 

van Taiz, die ook rampzalige humanitaire 

gevolgen heeft voor de inwoners van die 

stad; 

2. is ernstig bezorgd over de luchtaanvallen 

van de door Saudi-Arabië geleide coalitie 

en de zeeblokkade van Jemen, die aan 

duizenden mensen het leven hebben 

gekost, Jemen verder hebben 

gedestabiliseerd, de fysieke infrastructuur 

van het land hebben verwoest, instabiliteit 

hebben gecreëerd die wordt uitgebuit door 

terroristische en extremistische organisaties 

zoals ISIS/Da'esh en AQAP, en de reeds 

kritieke humanitaire situatie nog hebben 

verergerd; veroordeelt eveneens met klem 

de destabiliserende en gewelddadige acties 

van de Houthi's, die door Iran worden 

gesteund, waaronder de belegering van 

Taiz, die ook rampzalige humanitaire 

gevolgen heeft voor de inwoners van die 

stad; 

Or. en 

 

 


