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Pozmeňujúci návrh  2 

Mariya Gabriel 

v mene skupiny PPE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

o humanitárnej situácii v Jemene 

Spoločný návrh uznesenia 

Odôvodnenie B 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

B. keďže vojenský zásah pod vedením 

Saudskej Arábie v Jemene, pri ktorom boli 

použité kazetové bomby, ktoré podliehajú 

medzinárodnému zákazu, vyvolal 

katastrofálnu humanitárnu situáciu, ktorá 

postihla obyvateľstvo celej krajiny, má 

závažné dôsledky pre tento región a 

predstavuje hrozbu pre medzinárodný mier 

a bezpečnosť; keďže jemenské civilné 

obyvateľstvo, ktoré už tak žije v ťažkých 

podmienkach, je hlavnou obeťou súčasnej 

vojenskej eskalácie; 

B. keďže vojenský zásah pod vedením 

Saudskej Arábie v Jemene, o ktorý 

požiadal jemenský prezident Abdurabbuh 

Mansúr Hádí a pri ktorom boli použité 

kazetové bomby, ktoré podliehajú 

medzinárodnému zákazu, vyvolal 

katastrofálnu humanitárnu situáciu, ktorá 

postihla obyvateľstvo celej krajiny, má 

závažné dôsledky pre tento región a 

predstavuje hrozbu pre medzinárodný mier 

a bezpečnosť; keďže hlavnou obeťou 

súčasnej vojenskej eskalácie je jemenské 

civilné obyvateľstvo, ktoré už tak žije v 

ťažkých podmienkach; 

 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  3 

Mariya Gabriel 

v mene skupiny PPE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

o humanitárnej situácii v Jemene 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 2 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. je vážne znepokojený vzdušnými útokmi 

koalície vedenej Saudskou Arábiou a 

námornou blokádou Jemenu, ktoré 

spôsobili smrť tisícov ľudí, ešte viac 

destabilizovali Jemen, ničia infraštruktúru 

krajiny, spôsobili nestabilitu, ktorú využili 

teroristické a extrémistické organizácie, 

ako sú IŠ/Dá’iš a AQAP, a vyhrotili už i 

tak kritickú humanitárnu situáciu; dôrazne 

odsudzuje aj destabilizujúce a násilné akty 

húthíov, aj pri obliehaní mesta Taiz, ktoré 

mali katastrofálne humanitárne dôsledky 

na jeho obyvateľov; 

2. je vážne znepokojený leteckými útokmi 

koalície vedenej Saudskou Arábiou a jej 

námornou blokádou Jemenu, ktoré 

spôsobili smrť tisícov ľudí, ešte viac 

destabilizovali Jemen, ničia infraštruktúru 

krajiny, spôsobili nestabilitu, ktorú využili 

teroristické a extrémistické organizácie, 

ako sú IŠ/Dá’iš a AQAP, a vyhrotili už i 

tak kritickú humanitárnu situáciu; dôrazne 

odsudzuje aj destabilizujúce a násilné akty 

húthíov, ktorých podporuje Irán, aj pri 

obliehaní mesta Taiz, ktoré má 

katastrofálne humanitárne dôsledky na jeho 

obyvateľov; 

Or. en 

 

 


