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Alteração  2 

Mariya Gabriel 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução comum 

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

sobre a situação humanitária no Iémen 

Proposta de resolução comum 

Considerando B 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

B. Considerando que a intervenção militar 

no Iémen conduzida pelas forças sauditas 

e a utilização de bombas de fragmentação – 

proibidas a nível internacional – conduziu 

a uma situação humanitária dramática, que 

afeta a população em todo o país, com 

graves implicações para a região, 

constituindo uma ameaça à paz e à 

segurança internacionais; que a população 

civil iemenita, já afetada por condições de 

vida miseráveis, é a primeira vítima da 

atual escalada militar; 

B. Considerando que a intervenção militar 

liderada pelas forças sauditas no Iémen, a 

pedido de Abd Rabbu Mansur Hadi, 

Presidente do Iémen, e a utilização de 

bombas de fragmentação proibidas a nível 

internacional conduziu a uma situação 

humanitária desastrosa, que afeta a 

população em todo o país, com graves 

implicações para a região, constituindo 

uma ameaça à paz e à segurança 

internacionais;  que a população civil 

iemenita, já afetada por condições de vida 

miseráveis, é a primeira vítima da atual 

escalada militar; 
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Alteração  3 

Mariya Gabriel 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução comum 

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

sobre a situação humanitária no Iémen 

Proposta de resolução comum 

N.º 2 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

2. Manifesta a sua profunda preocupação 

perante os ataques aéreos da coligação 

encabeçada pela Arábia Saudita e o 

bloqueio naval imposto ao Iémen, que 

provocaram a morte de milhares de 

pessoas, contribuíram para uma maior 

desestabilização do Iémen, estão a destruir 

as infraestruturas físicas do país, criaram 

uma instabilidade da qual se aproveitam as 

organizações extremistas e terroristas, 

como o ISIS/Daesh e a AQAP, e 

agravaram a situação humanitária já de si 

crítica; condena firmemente, também, as 

ações violentas e de desestabilização dos 

hutis, incluindo o cerco da cidade de Taiz, 

que também teve consequências 

humanitárias desastrosas para os seus 

habitantes; 

2. Manifesta a sua profunda preocupação 

perante os ataques aéreos da coligação 

encabeçada pela Arábia Saudita e o 

bloqueio naval imposto ao Iémen, que 

provocaram a morte de milhares de 

pessoas, contribuíram para uma maior 

desestabilização do Iémen, estão a destruir 

as infraestruturas físicas do país, criaram 

uma instabilidade da qual se aproveitam as 

organizações extremistas e terroristas, 

como o ISIS/Daesh e a AQAP, e 

agravaram a situação humanitária já de si 

crítica; condena firmemente, também, as 

ações violentas e de desestabilização dos 

hutis, apoiados pelo Irão, incluindo o 

cerco da cidade de Taiz, que também teve 

consequências humanitárias desastrosas 

para os seus habitantes; 

Or. en 

 

 


