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Europa-Parlamentet,

– der henviser til sine tidligere beslutninger om Yemen, navnlig beslutningerne af 
4. oktober 20181, 30. november 20172, 25. februar 20163 og 9. juli 20154 om situationen 
i Yemen, og til sin beslutning af 28. april 2016 om angreb på sygehuse og skoler som 
krænkelser af den humanitære folkeret5,

– der henviser til erklæringen af 8. februar 2021 fra talsmanden for Tjenesten for EU's 
Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) om de seneste angreb begået af Ansar Allah,

– der henviser til erklæringen af 12. januar 2021 fra talspersonen for EU-
Udenrigstjenesten om USA's benævnelse af Ansar Allah som terroristorganisation,

– der henviser til erklæringerne fra EU-Udenrigstjenestens talsmand af 30. december 
2020 om angrebet i Aden, af 19. december 2020 om dannelsen af den nye regering, af 
17. oktober 2020 om løsladelse af tilbageholdte, af 28. september 2020 om udveksling 
af fanger, og af 31. juli 2020 om løsladelse af medlemmer af Baha'i-samfundet,

– der henviser til Tysklands, Kuwaits, Sveriges, Det Forenede Kongeriges, USA’s, Kinas, 
Frankrigs, Ruslands og Den Europæiske Unions fælles kommuniké af 17. september 
2020 om konflikten i Yemen,

– der henviser til erklæringen af 9. april 2020 fra næstformanden for 
Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik (NF/HR) om bebudelsen om våbenhvile i Yemen,

– der henviser til de fælles erklæringer af 14. februar 2020 og 24. september 2020 fra 
EU's kommissær med ansvar for krisestyring, Janez Lenarčič, og Sveriges minister for 
internationalt udviklingssamarbejde, Peter Eriksson, med titlen "UNGA: EU and 
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Sweden join forces to avoid famine in Yemen",

– der henviser til de relevante konklusioner fra Rådet og Det Europæiske Råd om Yemen 
og navnlig Rådets konklusioner af 25. juni 2018,

– der henviser til den endelige rapport fra FN's ekspertpanel om Yemen af 22. januar 
2021,

– der henviser til de relevante erklæringer af FN's eksperter om Yemen, navnlig 
erklæringerne af 3. december 2020 med titlen "UN Group of Eminent International and 
Regional Experts Briefs the UN Security Council Urging an end to impunity, an 
expansion of sanctions, and the referral by the UN Security Council of the situation in 
Yemen to the International Criminal Court", af 12. november 2020 med titlen "UN 
experts: technical team must be allowed to avert oil spill disaster threatening Yemen", 
af 15. oktober 2020 med titlen "UAE: UN experts say forced return of ex-Guantanamo 
detainees to Yemen is illegal, risks lives", og af 23. april 2020 med titlen "UN experts 
appeal for immediate and unconditional release of the Baha’is in Yemen",

– der henviser til rapporten af 2. september 2020 fra FN's højkommissær for 
menneskerettigheder om gennemførelsen af teknisk bistand leveret af den nationale 
undersøgelseskommission med henblik på at undersøge påstande om krænkelser og 
overgreb begået af alle parter i konflikten i Yemen (A/HRC/45/57),

– der henviser til rapporten af 23. december 2020 fra FN's generalsekretærs særlige 
repræsentant for børn i væbnede konflikter med titlen "children and armed conflict";

 der henviser til den tredje rapport fra FN's gruppe af fremtrædende internationale og 
regionale eksperter om Yemen af 28. september 2020 om 
menneskerettighedssituationen i Yemen, herunder krænkelser og overgreb siden 
september 2014,

– der henviser til den interaktive dialog mellem FN's Menneskerettighedsråd og FN's 
gruppe af fremtrædende internationale og regionale eksperter om Yemen af 29. 
september 2020,

– der henviser til FN's Sikkerhedsråds relevante resolutioner, navnlig resolution 2534 af 
14. juli 2020 om forlængelse af mandatet for FN's mission til støtte for Hodeidahaftalen 
(UNMHA) indtil den 15. juli 2021 og resolution 2511 af 25. februar 2020 om 
forlængelse af sanktionsordningen for Yemen med et år,

– der henviser til erklæringen fra FN's generalsekretær om toårsdagen for 
Stockholmaftalen af 14. december 2020,

– der henviser til EU's retningslinjer om fremme af overholdelse af den humanitære 
folkeret1,

– der henviser til Stockholmaftalen af 13. december 2018,

– der henviser til Riyadhaftalen af 5. november 2019,
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– der henviser til Genèvekonventionen fra 1949 og tillægsprotokollerne dertil,

 der henviser til Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol,

 der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder,

 der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder,

– der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2 og 4,

A. der henviser til, at der for ti år siden, i februar 2011, blev indledt masseprotester under 
det, der siden blev kendt som den yemenitiske revolution, som senere førte til præsident 
Ali Abdullah Salehs afgang efter 33 års diktatur; der henviser til, at denne opstand 
afspejlede den yemenitiske befolknings dybe forhåbninger om demokrati, frihed, social 
retfærdighed og menneskelig værdighed;

B. der henviser til, at mindst 133 000 mennesker er blevet dræbt og 3,6 millioner internt 
fordrevet, siden den væbnede konflikt brød ud i marts 2015; der henviser til, at 
Stockholmaftalen, der blev undertegnet i december 2018, havde til formål at skabe sikre 
humanitære korridorer, fangeudvekslinger og en våbenhvile i området med Det Røde 
Hav; der henviser til, at parterne siden har overtrådt våbenhvileaftalen, og at over 5 000 
civile er blevet dræbt; der henviser til, at de fleste civile er blevet dræbt ved den 
saudiarabisk ledede koalitions luftangreb;

C. der henviser til, at analytikere i stor udstrækning er enige om, at situationen i Yemen 
som følge af, at der ikke har været ført en inklusiv politik, er gået i hårdknude på grund 
af spændinger mellem de forskellige stammer og politiske spændinger og en bitter 
stedfortræderkrig mellem iransk-støttede houthi-oprørere og Saudi-Arabien, hvilket har 
inddraget hele regionen direkte i en meget kompliceret konflikt; der henviser til, at 
Saudi-Arabien opfatter houthi-oprørerne i Yemen som en marionet for de iranske 
styrker, mens Iran har fordømt den saudiarabisk ledede offensiv og opfordret til 
øjeblikkelig at bringe de saudiarabisk ledede luftangreb til ophør;

D. der henviser til, at kampene i løbet af 2020 blev intensiveret, navnlig i og omkring Jawf, 
Ma’rib, Nihm, Ta‘izz, Hodeidah, Bayda’ og Abyan, med direkte støtte og opbakning fra 
tredjelande, herunder støtte til den yemenitiske regering fra den saudiarabisk ledede 
koalition og støtte til Det Sydlige Overgangsråd fra De Forenede Arabiske Emirater, 
mens houthibevægelsen, der er støttet af Iran, stadig kontrollerer størstedelen af det 
nordlige og centrale Yemen, hvor 70 procent af den yemenitiske befolkning bor; der 
henviser til, at der fortsat begås alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og den 
humanitære folkeret i stort omfang, uden at gerningsmændene stilles til ansvar;

E. der henviser til, at EU er bekymret over rapporter om nye angreb udført af 
houthibevægelsen i guvernoraterne Ma'rib og Al-Jawf samt om gentagne forsøg på at 
foretage grænseoverskridende angreb på Saudi-Arabiens territorium; der henviser til, at 
de fornyede militære aktioner og offensiver på dette tidspunkt i alvorlig grad 
undergraver de igangværende bestræbelser fra FN's særlige udsending, Martin Griffiths, 
samt de generelle bestræbelser på at bringe krigen i Yemen til ophør;

F. der henviser til, at mandatet for FN's gruppe af internationale og regionale 
fremtrædende eksperter om Yemen blev fornyet i september 2020 af 
Menneskerettighedsrådet; der henviser til, at den seneste rapport fra FN's gruppe af 



internationale og regionale fremtrædende eksperter om Yemen fra september 2020 
viser, at alle parter i konflikten, fortsat begår en række krænkelser af den internationale 
menneskerettighedslovgivning og den humanitære folkeret, herunder angreb, der kan 
udgøre krigsforbrydelser;

G. der henviser til, at de bekræftede menneskerettighedskrænkelser omfatter vilkårlig 
livsberøvelse, tvungne forsvindinger, vilkårlig tilbageholdelse, kønsbaseret vold, 
herunder seksuel vold, tortur og andre former for grusom, umenneskelig eller 
nedværdigende behandling, rekruttering og indsættelse af børn i kampe, nægtelse af 
retten til en retfærdig rettergang og krænkelser af de grundlæggende frihedsrettigheder 
og økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder; der henviser til, at houthibevægelsens 
udbredte brug af landminer udgør en konstant trussel mod civile og bidrager til 
fordrivelse; der henviser til, at houthibevægelsen, regeringstilknyttede styrker, De 
Forenede Arabiske Emiraters styrker og de yemenitiske styrker støttet af De Forenede 
Arabiske Emirater har været direkte ansvarlige for vilkårlige tilbageholdelser og 
tvungne forsvindinger;

H. der henviser til, at Yemen og De Forenede Arabiske Emirater har undertegnet, men 
endnu ikke har ratificeret Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol; der 
henviser til, at Saudi-Arabien hverken har undertegnet eller ratificeret Romstatutten; der 
henviser til, at en række bestemmelser i Romstatutten, herunder bestemmelserne 
vedrørende krigsforbrydelser, afspejler den folkeretlige sædvaneret; der henviser til, at 
FN's gruppe af fremtrædende internationale og regionale eksperter om Yemen har 
opfordret FN's Sikkerhedsråd til at indbringe situationen i Yemen for Den Internationale 
Straffedomstol og udvide listen over personer, der er omfattet af FN’s Sikkerhedsråds 
sanktioner;

I. der henviser til, at præsident Abd-Rabbu Mansour Hadi den 26. december 2020 tog en 
ny yemenitisk regering med 24 medlemmer i ed på grundlag af den Saudi-mæglede 
Riyadh-aftale; der henviser til, at Yemens nye magtdeling omfatter lige repræsentation 
fra både landets nordlige og sydlige regioner, herunder fem medlemmer af Det Sydlige 
Overgangsråd; der henviser til, at den for første gang i over 20 år desværre ikke 
omfatter kvinder blandt sine medlemmer; der henviser til, at en ny tvist er brudt ud 
mellem den internationalt anerkendte regering (IRG) og Det Sydlige Overgangsråd om 
en juridisk udnævnelse, hvilket bekræfter den fælles regerings ustabilitet; der henviser 
til, at der er opstået en fornyet militær konflikt mellem IRG-styrkerne (støttet af en 
saudiarabisk ledet koalition) og houthibevægelsen; der henviser til, at kvinder siden 
konfliktens begyndelse har været helt fraværende i forhandlingsprocesserne, men ikke 
desto mindre fortsat er afgørende for at finde en varig løsning på konflikten;

J. der henviser til, at krigen har ført til verdens værste humanitære krise, idet næsten 80 % 
af befolkningen — mere end 24 millioner mennesker — har behov for humanitær 
bistand, herunder over 12 millioner børn; der henviser til, at situationen på stedet fortsat 
forværres, da 50 000 yemenitter allerede lever under forhold, der svarer til hungersnød; 
der henviser til, at det fremgår af den seneste IPC-analyse (Integrated Food Security 
Phase Classification) for Yemen, at over halvdelen af befolkningen, nemlig 16,2 mio. 
ud af 30 mio., vil opleve kriseniveauer inden for fødevareusikkerhed, og at antallet af 
mennesker, som lever under forhold, der svarer til hungersnød, kan blive næsten 
tredoblet; der henviser til, at man til dato kun har modtaget 56 % af de 3,38 mia. USD, 
der er nødvendige for den humanitære indsats i 2020;

K. der henviser til, at covid-19 og dets socioøkonomiske konsekvenser yderligere hæmmer 



adgangen til sundhedspleje og øger risikoen for underernæring; der henviser til, at der 
har været et udbrud af kolera, som er det største i nyere tid, og som berører over 
1,1 million mennesker;

L. der henviser til, at den igangværende konflikt i alvorlig grad har hindret Yemens 
fremskridt hen imod målene for bæredygtig udvikling, navnlig mål 1 (ingen fattigdom) 
og mål 2 (ingen sult); der henviser til, at konflikten har sat Yemens udvikling mere end 
to årtier tilbage; der henviser til, at efterslæbet i opfyldelsen af SDG-målene vil 
fortsætte med at vokse, så længe konflikten varer ved;

M. der henviser til, at en brændstofkrise er under udvikling for tredje gang siden 2019 i det 
nordlige Yemen, hvilket i væsentlig grad reducerer adgangen til mad, vand, lægehjælp 
og nødvendig transport for civile; der henviser til, at denne menneskeskabte krise er et 
direkte resultat af konkurrencen mellem houthibevægelsen og Yemens FN-anerkendte 
regering om kontrollen med brændstof;

N. der henviser til, at 2,1 millioner børn er akut underernærede, og at næsten 358 000 børn 
under fem år er alvorligt underernærede; der henviser til, at der som følge af manglende 
finansiering har været nedskæringer i fødevarebistanden siden april 2020, og at 
yderligere 1,37 mio. vil blive berørt, medmindre der sikres yderligere finansiering; der 
henviser til, at 530 000 børn under to år muligvis ikke vil modtage ernæringstjenester, 
hvis programmerne suspenderes;

O. der henviser til, at kvinders situation er blevet forværret af konflikten og den nylige 
covid-19-pandemi; der henviser til, at kønsbaseret vold og seksuel vold er steget 
eksponentielt, siden konflikten begyndte; der henviser til, at den allerede begrænsede 
kapacitet til at bekæmpe seksuel og kønsbaseret vold i det strafferetlige system er brudt 
sammen, og at der er ikke foretaget nogen efterforskninger i forbindelse med handlinger 
såsom at bortføre og voldtage kvinder eller at true med det; der henviser til, at 
familieoverhovedet i mere end 30 % af de fordrevne husstande er en kvinde; der 
henviser til, at lægemidler til mange kroniske sygdomme ikke længere er til rådighed, 
og at Yemen er et af de lande, der har den højeste dødelighed blandt mødre; der 
henviser til, at der er større sandsynlighed for, at fejlernærede gravide og ammende 
kvinder bliver smittet med kolera, og for, at risikoen for blødninger er større hos disse 
kvinder, hvilket i væsentlig grad øger risikoen for, at der opstår komplikationer og sker 
dødsfald under fødsel;

P. der henviser til, at FN's gruppe af fremtrædende internationale og regionale eksperter 
om Yemen fandt, at sikkerhedsstyrkerne støttet af De Forenede Arabiske Emirater begår 
voldtægt og andre former for seksuel vold mod tilbageholdte i flere 
tilbageholdelsesfaciliteter, herunder Bureiqa-koalitionsfaciliteten og Bir Ahmed-
fængslet, og mod migranter og marginaliserede sorte afrikanske samfund samt 
fremsætter trusler mod og begår chikane mod LGBTI-personer; der henviser til, at der 
er blevet rettet troværdige anklager mod houthibevægelsen om anvendelse af voldtægt 
og tortur som krigsvåben, navnlig mod politisk engagerede kvinder og kvindelige 
aktivister;

Q. der henviser til, at Parlamentet gentagne gange har opfordret til et EU-forbud mod 
eksport, salg, opdatering og vedligeholdelse af enhver form for sikkerhedsudstyr til 
medlemmer af den saudiskledede koalition, herunder Saudi-Arabien og De Forenede 
Arabiske Emirater, på grund af de alvorlige overtrædelser af den humanitære folkeret og 
menneskerettighederne, der er begået i Yemen; der henviser til, at nogle medlemsstater 



har indført forbud mod våbeneksport til medlemmer af den saudiarabisk ledede 
koalition, herunder Tysklands forbud mod våbeneksport til Saudi-Arabien og Italiens 
forbud mod våbeneksport til Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater, og at 
andre overvejer at gøre dette; der henviser til, at nogle medlemsstater fortsat eksporterer 
våben til Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater, som kan anvendes i 
Yemen, i strid med Rådets juridisk bindende fælles holdning 2008/944/CFSP om 
våbeneksport1;

R. der henviser til, at USA har standset våbensalget til Saudi-Arabien og suspenderede en 
overførsel af F-35-fly til De Forenede Arabiske Emirater i afventning af en revision; der 
henviser til, at USA's præsident Biden den 4. februar 2021 meddelte, at al amerikansk 
støtte til offensive operationer i krigen i Yemen, herunder relevante våbensalg, snart 
ville ophøre, og at han udpegede en ny udsending til Yemen;

S. der henviser til, at FN's ekspertpanel om Yemen i sin endelige rapport af 22. januar 
2021 bemærkede, at et stigende antal beviser tyder på, at enkeltpersoner eller enheder i 
Iran leverer betydelige mængder våben og komponenter til houthibevægelsen; der 
henviser til, at houthibevægelsen fortsætter med at angribe civile mål i Saudi-Arabien 
med missiler og ubemandede luftfartøjer;

T. der henviser til, at den tidligere amerikanske regering den 19. januar 2021 vedtog at 
betegne houthibevægelsen Ansar Allah som en terrororganisation; der henviser til, at på 
trods af de generelle tilladelser, som den amerikanske regering har givet, er 
betegnelsens indvirkning på muligheden for at importere fødevarer, brændstof og 
lægemidler til landet fortsat yderst bekymrende; der henviser til, at den nye amerikanske 
regering den 5. februar 2021 meddelte, at Ansar Allah ville blive fjernet fra listerne over 
udenlandske terrororganisationer og særligt udpegede globale terrorister;

U. der henviser til, at forværrelsen af Yemens politiske og sikkerhedsmæssige situation har 
medført en udvidet og konsolideret tilstedeværelse af terrorgrupper i landet, herunder 
Ansar al-Sharia, også kendt som al-Qaeda på Den Arabiske Halvø, og den såkaldte 
Yemen-provins under Daesh, som fortsat kontrollerer små dele af området, samt 
Hezbollahs væbnede fløj, der er opført på EU's liste over terrororganisationer;

V. der henviser til, at et stabilt, sikkert og demokratisk Yemen med en fungerende regering 
er af afgørende betydning for den internationale indsats for at bekæmpe ekstremisme og 
vold både i regionen og udenfor og for at sikre fred og stabilitet i selve Yemen;

W. der henviser til, at Yemens økonomi skrumpede med 45 % mellem 2015 og 2019; der 
henviser til, at Yemens økonomi, som var skrøbelig selv før konflikten, er blevet hårdt 
ramt, idet hundredtusindvis af familier ikke længere har en stabil indtægtskilde; der 
henviser til, at Yemen importerer 90 % af sine fødevarer gennem kommerciel import, 
som hjælpeorganisationer ikke kan erstatte, eftersom humanitære organisationer leverer 
fødevarekuponer eller kontanter til personer i nød, så de kan handle på markederne; der 
henviser til, at 70 % af Yemens bistand og import af handelsvarer går gennem den 
houthikontrollerede havn i Hodeidah og den nærliggende havn i Saleef, hvorigennem 
der indføres fødevarer, brændstof og medicin, som befolkningen har brug for til at 
overleve;

X. der henviser til, at økonomisk profitgørelse er blevet bredt dokumenteret, idet landets 
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økonomiske og finansielle ressourcer er blevet omdirigeret af både Yemens regering og 
houthibevægelsen med en ødelæggende indvirkning for det yemenitiske folk; der 
henviser til, at det i den endelige rapport fra FN's ekspertpanel fastslås, at 
houthibevægelsen i 2019 omledte mindst 1,8 mia. USD, der var øremærket til 
regeringen til at betale lønninger og levere grundlæggende tjenesteydelser til borgerne; 
der henviser til, at rapporten også fremhæver, at regeringen er involveret i hvidvaskning 
af penge og korruption, der har en negativ indvirkning på Yemens adgang til 
tilstrækkelige fødevareforsyninger, hvilket er i strid med retten til mad, herunder ulovlig 
omdirigering til forhandlere af 423 mio. USD af saudiarabiske midler, der oprindeligt 
var bestemt til køb af ris og andre varer til det yemenitiske folk;

Y. der henviser til, at FN's generalsekretærs talsmand har understreget, at det haster med at 
tackle den humanitære og miljømæssige trussel fra en million tønder af olie, der lækker 
på olietankeren Safer ud for Ras Issa i Yemen; der henviser til, at den hastige 
forværring af tankskibet udgør en alvorlig trussel om et stort olieudslip, som vil have 
katastrofale konsekvenser for miljøet, ødelægge biodiversiteten og decimere 
eksistensgrundlaget for lokale kystsamfund i Det Røde Hav; der henviser til, at den 
længe ventede inspektion af det 44-årige olietankskib på trods af den overhængende 
fare for en miljøkatastrofe er blevet udsat til marts 2021;

1. fordømmer på det kraftigste den fortsatte vold i Yemen. som har varet siden 2015, og 
som har udviklet sig til den værste humanitære krise i verden; minder om, at der ikke 
kan findes nogen militær løsning på konflikten i Yemen, og at krisen kun kan løses på 
bæredygtig vis gennem en inklusiv, yemenitisk ledet og yemenitisk styret 
forhandlingsproces, der omfatter alle dele af det yemenitiske samfund og alle parter i 
konflikten; understreger, at alle parter for at standse krigen og afbøde den nuværende 
humanitære krise bør indlede forhandlinger i god tro, der kan føre til holdbare politiske 
og sikkerhedsmæssige ordninger i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds 
resolution 2216 (2015), de fælles gennemførelsesmekanismer for FN's mission til støtte 
for Hodeidahaftalen og den globale våbenhvile som krævet i FN's Sikkerhedsråds 
resolution 2532 (2020);

2. er forfærdet over den ødelæggende humanitære krise i landet; opfordrer alle parter til at 
opfylde deres forpligtelser til at fremme en hurtig og uhindret passage af humanitær 
nødhjælp og andre varer, som er nødvendige for befolkningen, og uhindret adgang til 
medicinske faciliteter både i Yemen og i udlandet; udtrykker særlig bekymring over den 
seneste vurdering fra "Integrated Food Security Phase Classification", som viser, at 
50 000 mennesker i Yemen lever under hungernødslignende forhold, et tal, der 
forventes at tredobles inden juni 2021, selv om det nuværende bistandsniveau forbliver 
konstant;

3. påskønner det bidrag på over 1 mia. EUR, som EU siden 2015 har ydet til politisk, 
udviklingsmæssig og humanitær bistand i Yemen; påskønner EU's tilsagn om at 
tredoble den humanitære bistand til Yemen i 2021; påpeger imidlertid med bekymring, 
at dette fortsat er utilstrækkeligt til at håndtere omfanget af de udfordringer, Yemen står 
over for; beklager, at finansieringsgabet for Yemen voksede til 50 % i 2019; minder om, 
at krisens omfang og alvor bør være udgangspunktet for budgetdrøftelser; opfordrer EU 
til at mobilisere yderligere ressourcer til at tackle situationen i Yemen som led i 
programmeringen af instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt 
samarbejde; retter mere generelt en indtrængende appel til Kommissionen og EU-
medlemsstaterne om yderligere at stille sig i spidsen for en international indsats for 
hurtigst muligt at optrappe den humanitære bistand, herunder ved at opfylde de tilsagn, 



der blev givet på donorkonferencen i juni 2020 om den humanitære beredskabsplan for 
Yemen;

4. fremhæver, at spredningen af covid-19 udgør yderligere alvorlige udfordringer for 
landets kollapsede sundhedsinfrastruktur, idet sundhedscentrene mangler det 
grundlæggende udstyr til behandling af covid-19, og sundhedsarbejdere ikke har 
værnemidler og for størstedelens vedkommende ikke modtager løn, hvilket resulterer i, 
at de ikke møder på arbejde; opfordrer alle internationale donorer til at øge leveringen af 
øjeblikkelig nødhjælp for at opretholde det lokale sundhedssystem og hjælpe det med at 
dæmme op for spredningen af de nuværende dødelige udbrud i Yemen, herunder covid-
19, malaria, kolera og denguefeber; opfordrer EU og dets medlemsstater til at lette 
adgangen til vacciner i Yemen, herunder i lejre for internt fordrevne, gennem COVAX-
faciliteten som led i bestræbelserne på at sikre lige og global adgang til vacciner mod 
covid-19, navnlig for de mest udsatte;

5. støtter FN's generalsekretærs særlige udsending for Yemen, Martin Griffiths’, 
bestræbelser for at fremme den politiske proces og opnå en øjeblikkelig landsdækkende 
våbenhvile; opfordrer til, at den særlige udsending gives fuld og uhindret adgang til alle 
dele af Yemens territorium; opfordrer NF/HR og alle medlemsstater til at give Martin 
Griffiths politisk opbakning med henblik på at nå frem til en forhandlet og inkluderende 
løsning; opfordrer med henblik herpå Rådet for Udenrigsanliggender til at gennemgå og 
ajourføre sine seneste konklusioner om Yemen af 18. februar 2019 for at afspejle 
landets nuværende situation; opfordrer indtrængende EU og alle dets medlemsstater til 
fortsat at samarbejde med alle parter i konflikten og til at bekræfte gennemførelsen af 
Stockholmaftalen og FN's udkast til politisk erklæring som nødvendige skridt hen imod 
deeskalering og politisk enighed;

6. er overbevist om, at enhver langsigtet løsning bør tackle de underliggende årsager til 
ustabiliteten i landet og imødekomme det yemenitiske folks legitime krav og 
forhåbninger; gentager sin støtte til alle former for fredelig politisk indsats for at 
beskytte Yemens suverænitet, uafhængighed og territoriale integritet; fordømmer 
udenlandsk indblanding i Yemen, herunder tilstedeværelsen af udenlandske tropper og 
lejesoldater på stedet; opfordrer til øjeblikkelig tilbagetrækning af alle udenlandske 
styrker for at lette den politiske dialog mellem yemenitter;

7. opfordrer alle konfliktens parter til at overholde deres forpligtelser i henhold til den 
humanitære folkeret og til at sætte en stopper for enhver foranstaltning, der forværrer 
den nuværende humanitære krise; opfordrer EU og dets medlemsstater til på det 
kraftigste at fordømme de grove krænkelser af den humanitære folkeret, som alle parter 
i konflikten har begået siden slutningen af 2014, herunder den saudiarabisk ledede 
koalitions luftangreb, som har forårsaget tusindvis af civile ofre, forværret landets 
ustabilitet og målrettet ikke-militære genstande såsom skoler, vandcisterner og 
bryllupper, og til at fordømme houthiangrebene på saudiarabiske mål i Yemen;

8. opfordrer Saudi-Arabien til øjeblikkeligt at standse blokaden af skibe, der transporterer 
brændstof til houthikontrollerede områder; fastholder, at alle parter straks skal ophøre 
med at anvende udsultning af civile som krigsførelsesmetode, da dette udgør en 
krænkelse af den humanitære folkeret i henhold til artikel 8, stk. 2, litra b), nr. xxv), i 
Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol; understreger betydningen af at nå 
frem til en aftale mellem de to parter i nord og syd om brugen af brændstof med henblik 
på at mildne den økonomiske samt landbrugs-, vand-, medicin-, energi- og 
transportrelaterede krise, som er blevet forstærket af, at brændstof er blevet brugt som 



våben i en økonomisk krigsførelse;

9. fordømmer de seneste angreb udført af den iransk-støttede houthibevægelse i 
guvernoraterne Ma'rib og Al-Jawf samt gentagne forsøg på at foretage 
grænseoverskridende angreb på Saudi-Arabiens territorium, som underminerer det 
internationale samfunds samlede bestræbelser på at bringe denne stedfortræderkrig i 
Yemen til ophør;

10. støtter alle tillidsskabende foranstaltninger med konfliktens parter med særlig vægt på 
dem, der har kapacitet til straks at afbøde humanitære behov, såsom en fuldstændig 
genåbning af lufthavnen i Sana'a, genoptagelse af lønudbetalinger, gennemførelse af 
mekanismer, der muliggør en vedvarende operation i havne til søs med henblik på at 
lette import af brændstof og fødevarer, og bestræbelser på at tilvejebringe ressourcer til 
og støtte Yemens centralbank; opfordrer Den Europæiske Union og alle 
medlemsstaterne til at tilvejebringe en økonomisk redningspakke for Yemen, herunder 
valutaindsprøjtninger, der skal bidrage til at stabilisere økonomien og den yemenitiske 
Rial og forhindre yderligere stigninger i fødevarepriserne, samt tilvejebringelse af 
udenlandske reserver til støtte for kommerciel import af fødevarer og brændstof og til at 
betale offentlige lønninger;

11. beklager manglen på kvinder i den nye yemenitiske regering, der er den første uden 
kvindelige medlemmer i 20 år, og opfordrer Yemens regering til at tage alle nødvendige 
skridt til at sikre kvinders lige repræsentation, tilstedeværelse og deltagelse i landets 
politiske sfære;

12. understreger, at våbeneksportører, der er bosat i EU, og som giver næring til konflikten i 
Yemen, ikke overholder adskillige kriterier i Rådets retligt bindende fælles holdning 
2008/944/FUSP om våbeneksport; opfordrer endnu en gang i denne henseende til et 
EU-forbud mod eksport, salg, opdatering og vedligeholdelse af enhver form for 
sikkerhedsudstyr til medlemmer af koalitionen, herunder Saudi-Arabien og De 
Forenede Arabiske Emirater, på grund af de alvorlige overtrædelser af den humanitære 
folkeret og menneskerettighederne, der er begået i Yemen;

13. noterer sig, at en række medlemsstater har besluttet at indføre våbeneksportforbud over 
for Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater; understreger, at våbeneksport 
fortsat henhører under medlemsstaternes nationale kompetence; opfordrer alle EU-
medlemsstater til at standse eksporten af våben til alle medlemmer af den saudiarabisk 
ledede koalition; opfordrer NF/HR til at aflægge rapport om den nuværende situation 
med hensyn til det militære og sikkerhedsmæssige samarbejde med medlemmerne af 
den saudiarabisk ledede koalition; fordømmer iranske personers og enheders levering af 
betydelige mængder våben og komponenter til houthibevægelsen;

14. glæder sig over USA's midlertidige standsning af salg af våben, der anvendes i 
konflikten i Yemen, til Saudi-Arabien og af F-35-fly til 23 mia. USD til De Forenede 
Arabiske Emirater samt over den amerikanske regerings nylige meddelelse om det 
forestående ophør af al støtte til offensive operationer i krigen i Yemen, herunder 
levering af præcisionsstyrede missiler og udveksling af efterretninger; glæder sig i 
denne forbindelse over USA's fornyede tilsagn om en diplomatisk løsning på konflikten, 
hvilket kom til udtryk ved den nylige udnævnelse af en amerikansk særlig udsending for 
Yemen;

15. opfordrer alle parter i konflikten i Yemen til at indføre en målrettet politik for missil- og 



droneangreb, som bør være i overensstemmelse med den internationale 
menneskerettighedslovgivning og den humanitære folkeret; opfordrer indtrængende 
Rådet, NF/HR og medlemsstaterne til at bekræfte EU's holdning i henhold til folkeretten 
og sikre, at medlemsstaterne indfører beskyttelsesforanstaltninger for at sikre, at 
efterretnings- og kommunikationsinfrastruktur samt militærbaser ikke anvendes til at 
lette udenretslige henrettelser; gentager sin opfordring til vedtagelse af en juridisk 
bindende rådsafgørelse om anvendelse af bevæbnede droner og overholdelse af den 
internationale menneskerettighedslovgivning og den humanitære folkeret;

16. er dybt bekymret over den fortsatte tilstedeværelse i Yemen af kriminelle grupper og 
terrorgrupper, herunder al-Qaeda på Den Arabiske Halvø og ISIS/Daesh; opfordrer alle 
konfliktens parter til at skride håndfast ind over for sådanne grupper; fordømmer alle 
terrororganisationers terrorhandlinger;

17. udtrykker tilfredshed med den nye amerikanske regerings beslutning om straks at 
omstøde sin forgængers beslutning om at klassificere houthibevægelsen, også kendt 
som Ansar Allah, som udenlandske terrororganisation og som særligt udpegede globale 
terrorister;

18. opfordrer Rådet til fuldt ud at gennemføre FN's Sikkerhedsråds resolution 2216 (2015) 
ved at udpege de enkeltpersoner, der lægger hindringer i vejen for levering af 
humanitær bistand og dem, der planlægger, leder eller udfører handlinger, der krænker 
den internationale menneskerettighedslovgivning eller den humanitære folkeret, eller 
handlinger, der udgør krænkelser af menneskerettighederne i Yemen, og ved at indføre 
målrettede foranstaltninger over for dem; minder om, at der ikke er udpeget 
enkeltpersoner fra koalitionen med henblik på sanktioner fra sanktionskomitéens side, 
på trods af oplysningerne om koalitionens gentagne overtrædelser, der er blevet 
indsamlet af FN's gruppe af fremtrædende internationale og regionale eksperter om 
Yemen, som forelægger oplysninger med henblik på at gennemføre FN's 
Sikkerhedsråds resolution fuldt ud;

19. fremsætter en stærk opfordring til at sætte en stopper for alle former for seksuel og 
kønsbaseret vold mod kvinder og piger, herunder mod tilbageholdte; opfordrer i denne 
forbindelse EU til at sikre specifik finansiering til lokale kvindeledede organisationer og 
kvinderettighedsorganisationer med henblik på bedre at nå ud til kvinder, piger og 
overlevende ofre for kønsbaseret vold, samt til programmer, der har til formål at øge 
kvinders modstandsdygtighed og økonomiske indflydelse;

20. gentager, at det er bydende nødvendigt at beskytte børn og sikre den fulde udøvelse af 
deres menneskerettigheder; opfordrer i denne henseende alle parter i konflikten til at 
standse rekrutteringen og brugen af børn som soldater i den væbnede konflikt og til 
yderligere at sikre demobilisering og effektiv afvæbning af drenge og piger, der 
rekrutteres eller bruges til fjendtligheder, og opfordrer dem indtrængende til at løslade 
dem, der er fanget, og til at samarbejde med FN med henblik på at gennemføre effektive 
programmer for deres rehabilitering, fysiske og psykiske helbredelse og reintegration i 
samfundet;

21. opfordrer alle parter til øjeblikkeligt at standse alle angreb mod ytringsfriheden, 
herunder gennem frihedsberøvelse, tvungen forsvinden og intimidering, og at løslade 
alle journalister og menneskerettighedsforkæmpere, der er tilbageholdt blot for at udøve 
deres menneskerettigheder;



22. er dybt bekymret over forlydender om nægtelse af religions- og trosfrihed, herunder 
forskelsbehandling, ulovlig tilbageholdelse og brug af vold, opfordrer til, at ytrings- og 
trosfriheden respekteres og beskyttes, og fordømmer forskelsbehandling på grundlag af 
religiøst tilhørsforhold, navnlig af kristne, jøder og andre religiøse mindretal og 
ikketroende i sager vedrørende fordeling af humanitær bistand; opfordrer til øjeblikkelig 
og betingelsesløs løsladelse af de tilhængere af Baha'i-troen, som i øjeblikket 
tilbageholdes for fredeligt at have praktiseret deres religion og står over for anklager, 
der kan straffes med døden, og til stop for forfølgelse af dem;

23. beklager den skade, som den saudiarabisk ledede koalitions luftangreb, herunder på den 
gamle by i Sana'a og den historiske by Zabid, har påført den yemenitiske kulturarv, og 
at houthibevægelsen har bombarderet Taiz nationalmuseet og plyndret manuskripter og 
relikvier fra Zabids historiske bibliotek; understreger, at alle gerningsmænd til sådanne 
handlinger skal drages til ansvar i overensstemmelse med Haagerkonventionen fra 1954 
om beskyttelse af kulturværdier i tilfælde af væbnet konflikt; opfordrer til, at Saudi-
Arabiens og De Forenede Arabiske Emiraters stemmeret suspenderes i UNESCO's 
styrende organer, indtil der foreligger en uafhængig og upartisk undersøgelse af begge 
landes ansvar for destruktion af kulturarven; opfordrer FN's generalsekretær til at 
forelægge Sikkerhedsrådet spørgsmålet om beskyttelse af alle steder af kulturel 
interesse, der trues af konflikten i Yemen, med henblik på vedtagelse af en resolution 
herom;

24. gentager, at der er et presserende behov for at gennemføre en FN-vurderings- og 
reparationsmission vedrørende olietankeren Safer, som ligger opgivet ud fra havnen i 
Hodeidah og indebærer en umiddelbar risiko for en større miljøkatastrofe for 
biodiversiteten og for eksistensgrundlaget for lokale kystsamfund i Det Røde Hav; 
opfordrer EU til at yde al nødvendig politisk, teknisk eller finansiel støtte for at gøre det 
muligt for et FN-teknisk team at få lov til at gå om bord på olietankeren Safer hurtigst 
muligt for at forhindre et olieudslip, der kan være fire gange større end Exxon Valdez' 
historiske udslip i 1989 i Alaska;

25. opfordrer EU og dets medlemsstater til at gøre brug af alle de værktøjer, de har til 
rådighed, for at drage alle gerningsmændene til alvorlige krænkelser af 
menneskerettighederne til ansvar; bemærker muligheden for at anvende princippet om 
universel jurisdiktion til at efterforske og retsforfølge gerningsmændene til alvorlige 
menneskerettighedskrænkelser i Yemen; opfordrer til, at EU's globale sanktionsordning 
for menneskerettigheder anvendes til at pålægge embedsmænd fra alle parter i 
konflikten, der er involveret i alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i Yemen, 
herunder Iran, Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater, målrettede sanktioner, 
såsom rejseforbud og indefrysning af aktiver; opfordrer næstformanden for 
Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik og medlemsstaterne til at støtte indsamlingen af bevismateriale med 
henblik på fremtidig retsforfølgning og til at overveje at oprette en uafhængig 
kommission, der kan føre tilsyn med denne proces; mener, at ofre for grusomme 
forbrydelser og deres familier bør have hjælp til at få deres sag for retten;

26. opfordrer Menneskerettighedsrådet til at sikre, at menneskerettighedssituationen i 
Yemen forbliver på dets dagsorden ved fortsat at forny mandatet for FN's gruppe af 
fremtrædende internationale og regionale eksperter om Yemen og sikre, at det får 
tilstrækkelige ressourcer til at udføre sit mandat effektivt, herunder indsamling, 
opbevaring og analyse af oplysninger vedrørende krænkelser og forbrydelser;



27. gentager, at det er stærkt engageret i kampen mod straffrihed for krigsforbrydelser, 
forbrydelser mod menneskeheden og grove menneskerettighedskrænkelser i verden, 
herunder i Yemen; mener, at de personer, der er ansvarlige for sådanne forbrydelser, bør 
tiltales og stilles for retten; opfordrer EU og medlemsstaterne til at skride håndfast ind 
for at FN's Sikkerhedsråd indbringer situationen i Yemen for Den Internationale 
Straffedomstol og udvide listen over personer, der er omfattet af FN’s Sikkerhedsråds 
sanktioner;

28. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, 
næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU's særlige repræsentant for 
menneskerettigheder, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's 
generalsekretær, FN's højkommissær for menneskerettigheder, generalsekretæren for 
Samarbejdsrådet for Golfstaterne, generalsekretæren for Den Arabiske Liga, regeringen 
i Yemen, regeringen i Kongeriget Saudi-Arabien, De Forenede Arabiske Emiraters 
regering og Den Islamiske Republik Iran. 


