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Predlog spremembe  2 

Marija Gabriel (Mariya Gabriel) 

v imenu skupine PPE 

 

Skupni predlog resolucije 

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

o humanitarnih razmerah v Jemnu 

Skupni predlog resolucije 

Uvodna izjava B 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

B. ker je vojaško posredovanje v Jemnu 

pod vodstvom Savske Arabije, vključno z 

uporabo mednarodno prepovedanih 

kasetnih bomb, povzročilo katastrofalne 

humanitarne razmere, ki so prizadele 

prebivalstvo po vsej državi, prinesle hude 

posledice za vso regijo in pomenijo 

grožnjo za mednarodni mir in varnost; ker 

je jemensko civilno prebivalstvo ki ga že 

tako ogrožajo nevzdržne življenjske 

razmere, prva žrtev sedanjega vojaškega 

zaostrovanja; 

B. ker je vojaško posredovanje v Jemnu 

pod vodstvom Savske Arabije, za katero je 

zaprosil jemenski predsednik Abd Rabu 

Mansur Hadi, vključno z uporabo 

mednarodno prepovedanih kasetnih bomb, 

povzročilo katastrofalne humanitarne 

razmere, ki so prizadele prebivalstvo po 

vsej državi, prinesle hude posledice za vso 

regijo in pomenijo grožnjo za mednarodni 

mir in varnost; ker je jemensko civilno 

prebivalstvo ki ga že tako ogrožajo 

nevzdržne življenjske razmere, prva žrtev 

sedanjega vojaškega zaostrovanja; 

Or. en 
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Predlog spremembe  3 

Marija Gabriel (Mariya Gabriel) 

v imenu skupine PPE 

 

Skupni predlog resolucije 

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

o humanitarnih razmerah v Jemnu 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 2 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

2. je zelo zaskrbljen zaradi letalskih 

napadov koalicije, ki jo vodi Savdska 

Arabija, in zaradi pomorske blokade, ki jo 

je naložila Jemnu, kar je povzročilo že na 

tisoče mrtvih, dodatno destabilizira Jemen, 

uničuje fizično infrastrukturo v državi, 

ustvarja nestabilnost, ki jo izkoriščajo 

teroristične in ekstremistične organizacije, 

kot sta Islamska država/Daiš in Al Kaida 

na Arabskem polotoku, ter poslabšuje že 

tako kritične humanitarne razmere; močno 

obsoja tudi destabilizacijo in nasilna 

dejanja hutijevcev, vključno z obleganjem 

Taiza, ki ima katastrofalne humanitarne 

posledice za njegove prebivalce; 

2. je zelo zaskrbljen zaradi letalskih 

napadov koalicije, ki jo vodi Savdska 

Arabija, in zaradi pomorske blokade, ki jo 

je naložila Jemnu, kar je povzročilo že na 

tisoče mrtvih, dodatno destabilizira Jemen, 

uničuje fizično infrastrukturo v državi, 

ustvarja nestabilnost, ki jo izkoriščajo 

teroristične in ekstremistične organizacije, 

kot sta Islamska država/Daiš in Al Kaida 

na Arabskem polotoku, ter poslabšuje že 

tako kritične humanitarne razmere; močno 

obsoja tudi destabilizacijo in nasilna 

dejanja hutijevcev, ki jih podpira Iran, 

vključno z obleganjem Taiza, ki ima 

katastrofalne humanitarne posledice za 

njegove prebivalce; 

Or. en 

 

 


