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Poprawka  2 

Mariya Gabriel 

w imieniu grupy PPE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

w sprawie sytuacji humanitarnej w Jemenie 

Wspólny projekt rezolucji 

Motyw B 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

B. mając na uwadze, że kierowana przez 

Arabię Saudyjską interwencja wojskowa w 

Jemenie, w ramach której użyto bomb 

kasetowych objętych międzynarodowym 

zakazem, doprowadziła do katastrofalnej 

sytuacji humanitarnej w całym kraju, co 

ma poważne konsekwencje dla całego 

regionu i stanowi zagrożenie dla pokoju 

i bezpieczeństwa międzynarodowego; 

mając na uwadze, że pierwszą ofiarą 

aktualnej eskalacji działań militarnych jest 

jemeńska ludność cywilna, już i tak żyjąca 

w ciężkich warunkach; 

B. mając na uwadze, że kierowana przez 

Arabię Saudyjską interwencja wojskowa w 

Jemenie, której domagał się prezydent 

Jemenu Abd Rabbuh Mansur Hadi,w 

ramach której użyto bomb kasetowych 

objętych międzynarodowym zakazem, 

doprowadziła do katastrofalnej sytuacji 

humanitarnej w całym kraju, co ma 

poważne konsekwencje dla całego regionu 

i stanowi zagrożenie dla pokoju 

i bezpieczeństwa międzynarodowego; 

mając na uwadze, że pierwszą ofiarą 

aktualnej eskalacji działań militarnych jest 

jemeńska ludność cywilna, już i tak żyjąca 

w ciężkich warunkach; 
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Poprawka  3 

Mariya Gabriel 

w imieniu grupy PPE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

w sprawie sytuacji humanitarnej w Jemenie 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

2. wyraża głębokie zaniepokojenie atakami 

lotniczymi prowadzonymi przez koalicję 

pod przywództwem Arabii Saudyjskiej i 

nałożoną przez nią blokadę morską 

Jemenu, co spowodowało tysiące ofiar 

śmiertelnych, pogłębiło destabilizację 

Jemenu, niszczy fizyczną infrastrukturę 

tego kraju, doprowadziło do niestabilności, 

którą jest wykorzystywana przez 

organizacje terrorystyczne i 

ekstremistyczne takie jak ISIS/ Daisz i 

AQAP, oraz doprowadziło do pogorszenia 

już i tak krytycznej sytuacji humanitarnej; 

zdecydowanie potępia też brutalne i 

destabilizujące działania podejmowane 

przez Hutich, w tym oblężenie miasta 

Ta'izz, które ma również tragiczne 

konsekwencje humanitarne dla jego 

mieszkańców; 

2. wyraża głębokie zaniepokojenie atakami 

lotniczymi prowadzonymi przez koalicję 

pod przywództwem Arabii Saudyjskiej i 

nałożoną przez nią blokadę morską 

Jemenu, co spowodowało tysiące ofiar 

śmiertelnych, pogłębiło destabilizację 

Jemenu, niszczy fizyczną infrastrukturę 

tego kraju, doprowadziło do niestabilności, 

którą jest wykorzystywana przez 

organizacje terrorystyczne i 

ekstremistyczne takie jak ISIS/ Daisz i 

AQAP, oraz doprowadziło do pogorszenia 

już i tak krytycznej sytuacji humanitarnej; 

zdecydowanie potępia też brutalne i 

destabilizujące działania podejmowane 

przez Hutich, którzy są wspierani przez 

Iran, w tym oblężenie miasta Ta'izz, które 

ma również tragiczne konsekwencje 

humanitarne dla jego mieszkańców; 

Or. en 

 

 


