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Ändringsförslag  2 

Mariya Gabriel 

för PPE-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

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

Den humanitära situationen i Jemen 

Gemensamt förslag till resolution 

Skäl B 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

B. Den saudiskledda militära 

interventionen i Jemen, där bland annat 

internationellt förbjudna klusterbomber 

använts, har lett till en katastrofal 

humanitär situation som påverkar 

befolkningen i hela landet, får allvarliga 

konsekvenser för regionen och utgör ett hot 

mot internationell fred och säkerhet. 

Jemens civilbefolkning, som redan lever 

under svåra förhållanden, är de första 

offren för den pågående militära 

upptrappningen. 

B. Den saudiskledda militära 

interventionen i Jemen – som begärts av 

Jemens president, Abd Rabu Mansur 

Hadi – där bland annat internationellt 

förbjudna klusterbomber använts, har lett 

till en katastrofal humanitär situation som 

påverkar befolkningen i hela landet, får 

allvarliga konsekvenser för regionen och 

utgör ett hot mot internationell fred och 

säkerhet. Jemens civilbefolkning, som 

redan lever under svåra förhållanden, är de 

första offren för den pågående militära 

upptrappningen. 

Or. en 
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Ändringsförslag  3 

Mariya Gabriel 

för PPE-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

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

Den humanitära situationen i Jemen 

Gemensamt förslag till resolution 

Punkt 2 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet uttrycker allvarlig 

oro över den saudiskledda koalitionens 

flyganfall och sjöblockad mot Jemen, som 

har krävt tusentals dödsoffer, har 

destabiliserat Jemen ytterligare, ödelägger 

landets fysiska infrastruktur, har skapat 

instabilitet som utnyttjats av terrorist- och 

extremistorganisationer som IS/Daish och 

al-Qaida på Arabiska halvön och har 

förvärrat en redan kritisk humanitär 

situation. Parlamentet fördömer kraftfullt 

de destabiliserande och våldsamma 

åtgärder från huthiernas sida, bland annat 

belägringen av staden Taizz, som också har 

fått katastrofala humanitära konsekvenser 

för dess invånare. 

2. Europaparlamentet uttrycker allvarlig 

oro över den saudiskledda koalitionens 

flyganfall och sjöblockad mot Jemen, som 

har krävt tusentals dödsoffer, har 

destabiliserat Jemen ytterligare, ödelägger 

landets fysiska infrastruktur, har skapat 

instabilitet som utnyttjats av terrorist- och 

extremistorganisationer som IS/Daish och 

al-Qaida på Arabiska halvön och har 

förvärrat en redan kritisk humanitär 

situation. Parlamentet fördömer kraftfullt 

de destabiliserande och våldsamma 

åtgärder från de Iranstödda huthiernas 

sida, bland annat belägringen av staden 

Taizz, som också har fått katastrofala 

humanitära konsekvenser för dess 

invånare. 

Or. en 

 

 


