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Az Európai Parlament,

– tekintettel a Jemenről szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a jemeni helyzetről 
szóló 2018. október 4-i1, 2017. november 30-i2, 2016. február 25-i3 és 2015. július 9-i4 
állásfoglalására, valamint a kórházak és iskolák elleni, a nemzetközi humanitárius jog 
megsértésének minősülő támadásokról szóló, 2016. április 28-i5 állásfoglalására,

– tekintettel az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) szóvivőjének az Anszár Allah 
legutóbbi támadásairól szóló, 2021. február 8-i nyilatkozatára,

– tekintettel az EKSZ szóvivőjének 2021. január 12-i nyilatkozatára arról, hogy az 
Egyesült Államok terrorista szervezetnek minősíti az Anszár Allahot,

– tekintettel az EKSZ szóvivőjének az ádeni támadásról szóló 2020. december 30-i, az új 
kormány megalakulásáról szóló 2020. december 19-i, a fogvatartottak szabadon 
bocsátásáról szóló 2020. október 17-i, a foglyok cseréjéről szóló 2020. szeptember 28-i 
és a bahá’i közösség tagjainak szabadon bocsátásáról szóló 2020. július 31-i 
nyilatkozatára,

– tekintettel Németország, Kuvait, Svédország, az Egyesült Királyság, az Egyesült 
Államok, Kína, Franciaország, Oroszország és az Európai Unió 2020. szeptember 17-i, 
a jemeni konfliktusról szóló közös közleményére,

– Tekintettel a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselőjének (alelnök/főképviselő) a tűzszünet jemeni bejelentéséről szóló, 2020. 
április 9-i nyilatkozatára;

– tekintettel Janez Lenarčič, az EU válságkezelési biztosa és Peter Eriksson volt svéd 
nemzetközi fejlesztési együttműködési miniszter 2020. február 14-i és 2020. szeptember 
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24-i, az „ENSZ Közgyűlése: Az EU és Svédország összefog a jemeni éhezés 
megakadályozása érdekében” című közös nyilatkozatára,

– tekintettel a Tanács és az Európai Tanács Jemenről szóló következtetéseire, különösen a 
2018. június 25-i tanácsi következtetésekre,

– tekintettel az ENSZ szakértői csoportjának Jemenről szóló, 2021. január 22-i 
zárójelentésére,

– tekintettel az ENSZ-szakértők Jemenről szóló vonatkozó nyilatkozataira, különösen „Az 
ENSZ elismert nemzetközi és regionális szakértőkből álló csoportja tájékoztatja az 
ENSZ Biztonsági Tanácsát és sürgeti a büntetlenség megszüntetését, a szankciók 
kiterjesztését, valamint a jemeni helyzetnek az ENSZ Biztonsági Tanácsa által a 
Nemzetközi Büntetőbíróság elé utalását” című, 2020. december 3-i, az „ENSZ-
szakértők: a technikai csapat számára lehetővé kell tenni, hogy elhárítsa a Jement 
fenyegető olajszennyezési katasztrófát” című 2020. november 12-i, az „Egyesült Arab 
Emírségek: ENSZ-szakértők szerint a volt guantánamói foglyok Jemenbe való 
kitoloncolása törvényellenes, életeket kockáztat” című 2020. október 15-i és „Az ENSZ 
szakértői a bahá’i személyek Jemenben történő azonnali és feltétel nélküli szabadon 
bocsátására szólítanak fel” című, 2020. április 23-i nyilatkozatára,

– tekintettel az ENSZ emberi jogi főbiztosának a nemzeti vizsgálóbizottság számára a 
jemeni konfliktusban részt vevő valamennyi fél által elkövetett állítólagos jogsértések 
és visszaélések kivizsgálására nyújtott technikai segítség végrehajtásáról szóló, 2020. 
szeptember 2-i jelentésére (A/HRC/45/57),

– tekintettel az ENSZ-főtitkár gyermekek és fegyveres konfliktusok kapcsolatával 
foglalkozó különleges képviselőjének a gyermekekről és a fegyveres konfliktusokról 
szóló, 2020. december 23-i jelentésére,

 tekintettel az ENSZ elismert nemzetközi és regionális szakértőkből álló, Jemennel 
foglalkozó csoportjának az emberi jogok Jemenben tapasztalható helyzetéről, többek 
között a 2014 szeptembere óta elkövetett jogsértésekről és visszaélésekről szóló, 2020. 
szeptember 28-i harmadik jelentésére,

– tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának az ENSZ elismert nemzetközi és 
regionális szakértőkből álló, Jemennel foglalkozó csoportjával (UN GEE) folytatott 
2020. szeptember 29-i, interaktív párbeszédére,

– tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának vonatkozó határozataira, különösen a 2020. 
július 14-i 2534. számú határozatra, amely 2021. július 15-ig megújítja a hudajdai 
megállapodást támogató ENSZ-misszió (UNMHA) megbízatását, valamint a 2020. 
február 25-i 2511. sz. határozatra, amely egy évvel meghosszabbítja a jemeni 
szankciórendszer hatályát,

– tekintettel az ENSZ főtitkárának a Stockholmi Megállapodás második évfordulójáról 
szóló, 2020. december 14-i nyilatkozatára,

– tekintettel a nemzetközi humanitárius jog tiszteletben tartásának előmozdításáról szóló 
uniós iránymutatásokra1,
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– tekintettel a 2018. december 13-i Stockholmi Megállapodásra,

– tekintettel a 2019. november 5-i Rijádi Megállapodásra,

– tekintettel az 1949. évi genfi egyezményre és az ahhoz csatolt jegyzőkönyvekre,

 tekintettel a Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statútumára,

 tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára,

 tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára,

– tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) és (4) bekezdésére,

A. mivel 10 évvel ezelőtt, 2011. februárjában tömeges tiltakozások kezdődtek, amelyek a 
„jemeni forradalom” néven váltak ismertté, és amelyek a későbbiekben, a 33 évig tartó 
diktatúrát lezárva Ali Abdullah Száleh elnök távozásához vezettek; mivel e felkelés a 
jemeni nép demokrácia, szabadság, társadalmi igazságosság és emberi méltóság iránti 
erős igényét tükrözte;

B. mivel a fegyveres konfliktus 2015. márciusi kezdete óta legalább 133 000 ember 
vesztette életét, és 3,6 millióan kényszerültek lakóhelyük elhagyására; mivel a 2018 
decemberében aláírt Stockholmi Megállapodás célként tűzte ki a biztonságos 
humanitárius folyosók létrehozását, a foglyok cseréjét, valamint a tűzszünet életbe 
léptetését a Vörös-tenger térségében; mivel az azóta eltelt időszakban a felek 
megsértették a tűzszüneti megállapodást, és a konfliktus több mint 5000 civil áldozatot 
követelt; mivel a civilek többsége a Szaúd-Arábia vezette koalíció légitámadásainak 
esett áldozatul;

C. mivel az elemzők jórészt egyetértenek abban, hogy mivel nem sikerült befogadó 
politikai irányvonalat követni, Jemenben állandósultak a növekvő törzsi és politikai 
feszültségek, valamint az Irán által támogatott húszi lázadók és Szaúd-Arábia közötti 
elkeseredett kliensháború, ami közvetlenül egy rendkívül összetett konfliktusba sodorta 
az egész tágabb régiót; mivel Szaúd-Arábia a jemeni húszi lázadókat Irán megbízásából 
fellépő erőknek tekinti, miközben Irán elítélte a szaúdi vezetésű támadást, és a szaúdi 
vezetésű légicsapások haladéktalan beszüntetésére szólított fel;

D. mivel 2020 folyamán a harcok fokozódtak, különösen Dzsauf, Marib, Nihm, Ta’iz, 
Hudajda, Bajda és Abjan területén és környékén, harmadik államok közvetlen 
segítségével és támogatásával, ideértve a jemeni kormány szaúdi vezetésű koalícióját és 
az Egyesült Arab Emírségek által támogatott Déli Átmeneti Tanácsot (STC), míg az 
Irán által támogatott húszi mozgalom továbbra is ellenőrzése alatt tartja a jemeni 
lakosság 70%-ának otthont adó észak- és közép-jemeni területek nagyrészét; mivel az 
emberi jogokat és a nemzetközi humanitárius jogot továbbra is széles körben megsértik, 
és elmarad az elkövetők elszámoltatása;

E. mivel az EU aggodalmát fejezi ki a húszi mozgalom által Marib és el-Dzsauf 
kormányzóságban elkövetett újabb támadásokról, valamint a Szaúd-Arábia területén 
elkövetett, határokon átnyúló támadásokra irányuló ismétlődő kísérletekről szóló 
jelentések miatt; mivel a kiújult katonai akciók és offenzívák ebben a konkrét 
időszakban súlyosan aláássák Martin Griffiths ENSZ-különmegbízott folyamatos 
erőfeszítéseit, valamint a jemeni háború befejezésére irányuló általános erőfeszítéseket;



F. mivel az ENSZ GEE megbízatását az Emberi Jogi Tanács 2020 szeptemberében 
megújította; mivel az ENSZ GEE legutóbbi, 2020. szeptemberi jelentése azt mutatja, 
hogy a konfliktusban részt vevő valamennyi fél továbbra is számos alkalommal 
megsérti a nemzetközi emberi jogi normákat és a nemzetközi humanitárius jogot, 
beleértve azokat a támadásokat is, amelyek háborús bűnöknek minősülhetnek;

G. mivel az igazolt emberi jogi jogsértések olyan cselekményeket foglalnak magukban, 
mint például az élettől való önkényes megfosztás, az erőszakos eltüntetések, az 
önkényes fogva tartás, a nemi alapú erőszak, beleértve a szexuális erőszakot is, a kínzás 
és a kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód egyéb formái, a gyermekek 
katonai célú toborzása és összetűzésekben való bevetése, a tisztességes eljáráshoz való 
jog megtagadása, továbbá az alapvető szabadságok, valamint a gazdasági, szociális és 
kulturális jogok megsértése; mivel a gyalogsági aknák a húszi mozgalom általi széles 
körű használata állandó fenyegetést jelent a polgári lakosság számára, és hozzájárul a 
lakóhelyelhagyáshoz; mivel a húszi mozgalom, a kormányhoz kötődő erők, valamint az 
Egyesült Arab Emírségek és az Egyesült Arab Emírségek által támogatott jemeni erők 
közvetlenül felelősek önkényes fogva tartásokért és erőszakos eltüntetésekért;

H. mivel Jemen és az Egyesült Arab Emírségek aláírták a Nemzetközi Büntetőbíróság 
Római Statútumát, de még nem ratifikálták azt; mivel Szaúd-Arábia nem írta alá és nem 
is erősítette meg a Római Statútumot; mivel a Római Statútum több rendelkezése, 
beleértve a háborús bűncselekményekkel kapcsolatos rendelkezéseket is, a nemzetközi 
szokásjogot tükrözi; mivel az ENSZ GEE felhívta az ENSZ Biztonsági Tanácsát, hogy 
utalja a jemeni helyzetet a Nemzetközi Büntetőbíróság elé, és terjessze ki a Biztonsági 
Tanács szankciói által érintett személyek jegyzékét;

I. mivel 2020. december 26-án Abdr Rabbu Manszúr Hádi elnök a szaúdi közvetítéssel 
létrejött rijádi megállapodás alapján új, 24 tagú jemeni kormányt esketett; mivel Jemen 
új, hatalommegosztás alapján szerveződő kormányában egyenlő képviselettel 
rendelkeznek mind az ország északi, mind déli régiói, beleértve az STC öt tagját is; 
mivel sajnálatos módon több mint 20 éve először fordul elő, hogy a kormánynak 
nincsen női tagja; mivel új vita bontakozott ki a nemzetközileg elismert kormány (IRG) 
és az STC között egy bírói kinevezéssel kapcsolatban, ami szintén a közös kormány 
instabilitására utal; mivel megújult katonai konfliktus tört ki az IRG (egy szaúdi 
vezetésű koalíció által támogatott) erői és a húszi mozgalom között; mivel a konfliktus 
kezdete óta a nők teljes mértékben hiányoztak a tárgyalási folyamatokból, ugyanakkor 
továbbra is központi szerepet játszanak a konfliktus tartós megoldásában;

J. mivel a háború a világ legsúlyosabb humanitárius válságához vezetett, melyben a 
lakosság közel 80%-a – több mint 24 millió ember – szorul humanitárius támogatásra, 
köztük több mint 12 millió gyermek; mivel a helyzet a helyszínen tovább romlik, mivel 
mintegy 50 000 jemeni már jelenleg is éhínségszerű körülmények között él; mivel az 
élelmezésbiztonsági fázisok Jemenre vonatkozó, legutóbbi integrált osztályozásának 
elemzése szerint a lakosság több mint fele, azaz 30 millió lakosból 16,2 millió 
szembesül majd az élelmiszer-ellátás bizonytalanságának kritikus szintjével, és az 
éhínséghez hasonló körülményekkel szembesülő emberek száma csaknem 
háromszorosára nőhet; mivel a humanitárius segítségnyújtáshoz 2020-ban szükséges 
3,38 milliárd dollárnak eddig csak 56%-a érkezett be;

K. mivel a Covid19 és annak társadalmi-gazdasági hatása tovább akadályozza az 
egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést és növeli az alultápláltság kockázatát; mivel a 



közelmúlt történelmének egyik legnagyobb kolerajárványa tört ki, amelyben a 
fertőzések száma meghaladta az 1,1 milliót;

L. mivel a jelenlegi konfliktus súlyosan hátráltatja Jement abban, hogy előrelépést érjen el 
az ENSZ fenntartható fejlődési céljai, kiváltképpen pedig az 1. számú (a szegénység 
felszámolása) és 2. számú (az éhezés megszüntetése) fenntartható fejlődési cél 
tekintetében; mivel a konfliktus több mint két évtizeddel visszavetette Jemen fejlődését; 
mivel a fenntartható fejlődési célok teljesítése kapcsán tetten érhető lemaradás 
mindaddig nőni fog, amíg a konfliktus fennáll;

M. mivel a Jemen északi részén jelenleg kialakulóban lévő – 2019 óta immár a harmadik – 
üzemanyagválság jelentősen korlátozza a polgári lakosság élelmiszerekhez, vízhez, 
orvosi ellátásokhoz és alapvető közlekedési szolgáltatásokhoz való hozzáférését; mivel 
ez az ember által előidézett válság a húszi mozgalom és az ENSZ által elismert jemeni 
kormány közötti, az üzemanyag feletti kontroll megszerzéséért folytatott versengés 
közvetlen következménye;

N. mivel 2,1 millió gyermek akut alultápláltságban szenved, és közel 358 000 öt év alatti 
gyermek súlyosan alultáplált; mivel a finanszírozási hiány miatt 2020 áprilisa óta 
csökkent az élelmezési segély mértéke, és további finanszírozás biztosításának 
hiányában az alultápláltság további 1,37 millió gyermeket érint majd; mivel 530 000 két 
év alatti gyermek nem részesülhet táplálkozási szolgáltatásokban, ha a programokat 
felfüggesztik;

O. mivel a konfliktus és a közelmúltbeli Covid19-világjárvány tovább rontotta a nők 
helyzetét; mivel a konfliktus kezdete óta exponenciálisan fokozódott a szexuális és nemi 
alapú erőszak; mivel a büntető igazságszolgáltatási rendszerben a szexuális és nemi 
alapú erőszak kezelésére már amúgy is korlátozottan rendelkezésre álló kapacitás 
összeomlott, és nem folytattak nyomozást az olyan gyakorlatokkal kapcsolatban, mint 
például a nők elrablása és megerőszakolása, vagy az ezzel való fenyegetés; mivel az 
otthonukat elhagyni kényszerülő háztartások közel 30%-ában a nő a családfő; mivel 
számos krónikus betegségre már nem áll rendelkezésre gyógyszer, és mivel Jemenben 
az egyik legmagasabb a gyermekágyi halálozások aránya; mivel az alultáplált terhes és 
szoptató nők nagyobb valószínűséggel fertőződnek meg kolerával, és nagyobb 
valószínűséggel alakul ki náluk vérzés, ami jelentősen növeli a komplikációk és a 
halálozás kockázatát szülés során;

P. mivel az ENSZ GEE megállapította, hogy az Egyesült Arab Emírségek által támogatott 
Biztonsági Kordon Erők több büntetés-végrehajtási létesítményben – többek között egy 
bureikai koalíciós létesítményben és a Bir Ahmed börtönben – nemi erőszakot követnek 
el, illetve a szexuális erőszak egyéb formáit követik el a fogva tartottak, valamint 
migránsok és marginalizált fekete afrikai közösségek ellen, és LMBTI-személyeket 
fenyegetnek és zaklatnak; mivel a húszi mozgalmat hitelt érdemlő állítások alapján a – 
különösen a politikai szerepet vállaló nők és női aktivisták ellen elkövetett – nemi 
erőszak és kínzás háborús fegyverként való alkalmazásával vádolják;

Q. mivel a Parlament ismételten felszólított arra, hogy tekintettel a nemzetközi 
humanitárius és emberi jogi jogszabályok Jemenben elkövetett súlyos megsértésére, 
vezessenek be uniós szintű tilalmat a biztonsági berendezések bármely formájának a 
szaúdi vezetésű koalíció tagjai – köztük Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek – 
számára való exportjára, értékesítésére, frissítésére és karbantartására; mivel egyes 
tagállamok tilalmat vezettek be a Szaúd-Arábia vezette koalíció tagjai részére történő 



fegyverkivitelre, beleértve Németország Szaúd-Arábiába irányuló fegyverkiviteli 
tilalmát, valamint Olaszországnak a Szaúd-Arábiába és az Egyesült Arab Emírségekbe 
irányuló fegyverkiviteli tilalmát, és mivel mások ugyanezt fontolgatják; mivel egyes 
tagállamok továbbra is fegyvereket exportálnak Szaúd-Arábiába és az Egyesült Arab 
Emírségekbe, amelyeket esetlegesen Jemenben használnak majd, megsértve ezzel a 
fegyverkivitelről szóló, jogilag kötelező erejű 2008/944/KKBP tanácsi közös 
álláspontot1;

R. mivel az Egyesült Államok leállította a Szaúd-Arábiába irányuló fegyverértékesítéseket, 
és a felülvizsgálatig felfüggesztette az F-35-ös vadászgépeknek az Egyesült Arab 
Emírségek részére történő átadását; mivel 2021. február 4-én Biden amerikai elnök 
bejelentette, hogy hamarosan véget vet a jemeni háborúban zajló offenzív műveletek, 
többek között a vonatkozó fegyvereladások USA általi támogatásának, és új jemeni 
megbízottat nevezett ki;

S. mivel 2021. január 22-i zárójelentésében az ENSZ Jemennel foglalkozó szakértői 
csoportja megállapította, hogy egyre több bizonyíték utal arra, hogy Iránban működő 
egyének vagy szervezetek jelentős mennyiségű fegyvert és alkatrészt szállítanak a húszi 
mozgalom számára; mivel a húszi mozgalom továbbra is rakétákkal és pilóta nélküli 
légi járművekkel támad szaúd-arábiai polgári célpontokat;

T. mivel az Egyesült Államok előző kormánya 2021. január 19-én az Anszár Allah húszi 
mozgalmat terrorszervezetnek minősítette; mivel az Egyesült Államok kormánya által 
kiadott általános engedélyek ellenére az említett jegyzékbe vétel az élelmiszer-, 
üzemanyag- és gyógyszerimport lehetőségére gyakorolt hatása továbbra is rendkívül 
aggasztó; mivel 2021. február 5-én az Egyesült Államok új kormánya bejelentette, hogy 
az Anszár Allahot törlik a külföldi terrorista szervezetek és a külön megjelölt, 
világméretű terrorista szervezetek jegyzékéből;

U. mivel a jemeni politikai és biztonsági helyzet romlása terrorista csoportok jelenlétének 
terjedését és megszilárdulását eredményezte, ilyenek többek között az Arab-félszigeten 
al-Kaida néven is ismert Anszár al-Saría és a Dáis úgynevezett jemeni tartománya, 
amelyek továbbra is ellenőrzésük alatt tartják a terület kis részeit, valamint a Hezbollah 
katonai szárnya, amely szerepel a terrorista szervezetek uniós listáján;

V. mivel a térségben és azon túl a szélsőségesség és az erőszak elleni nemzetközi 
erőfeszítések szempontjából, valamint a Jemenen belüli béke és stabilitás szempontjából 
egyaránt döntő fontosságú, hogy Jemen megfelelően működő kormánnyal rendelkező, 
stabil, biztonságos és demokratikus ország legyen;

W. mivel a jemeni gazdaság mérete 2015 és 2019 között 45%-kal csökkent; mivel 
gazdasága, amely már a konfliktus előtt is instabil volt, súlyos károkat szenvedett, mivel 
több százezer család veszítette el állandó jövedelemforrását; mivel Jemen 
élelmiszereinek 90%-át importálja, amit a segélyszervezetek nem tudnak helyettesíteni, 
mivel a humanitárius ügynökségek élelmiszerutalványokat vagy készpénzt bocsátanak a 
rászorulók rendelkezésére, hogy a piacokon vásárolhassanak; mivel a Jemennek szánt 
segély és a kereskedelmi import 70%-a a húszik által ellenőrzött hudajdai és a közeli 
szalefi kikötőn keresztül lép be az országba, ellátva a lakosságot a túléléshez szükséges 
élelmiszerekkel, üzemanyaggal és orvosságokkal;

1 HL L 335., 2008.12.13., 99. o.



X. mivel a gazdasági nyerészkedés eseteit széles körben dokumentálták, és mivel mind a 
jemeni kormány, mind a húszi mozgalom eltéríti az ország gazdasági és pénzügyi 
forrásait, ami pusztító hatást gyakorol a jemeni népre; mivel az ENSZ szakértői 
csoportjának zárójelentése megállapítja, hogy a húszi mozgalom 2019-ben legalább 1,8 
milliárd USD-t térített el, amely a kormány számára a fizetések folyósítására és a 
polgároknak nyújtott alapvető szolgáltatásokra volt elkülönítve; mivel a jelentés azt is 
kiemeli, hogy a kormány – többek között a jemeni nép számára eredetileg rizs és egyéb 
áruk beszerzésére szánt 423 millió USD értékű szaúdi támogatás kereskedőkhöz való 
jogellenes átirányítása révén – pénzmosási és korrupciós gyakorlatokat folytat, amelyek 
az élelemhez való jogot megsértve hátrányosan befolyásolják a jemeni lakosság 
megfelelő élelmiszer-ellátáshoz való hozzáférését;

Y. mivel az ENSZ-főtitkár szóvivője hangsúlyozta, hogy sürgősen foglalkozni kell azzal a 
humanitárius és környezeti fenyegetéssel, amelyet a jemeni Ras Issa partjainál 
horgonyzó FSO Safer olajszállító tartályhajón található egymillió szivárgó olajoshordó 
jelent; mivel a tartályhajó állapotának gyors romlása jelentős olajszennyezés komoly 
veszélyét hordozza, amely katasztrofális környezeti hatással járna, tönkretenné a 
biológiai sokféleséget és nagymértékben rontaná a Vörös-tenger helyi part menti 
közösségeinek megélhetését; mivel az ökológiai katasztrófa közvetlen veszélye ellenére 
2021 márciusára halasztották a 44 éves olajszállító tartályhajó régóta várt ellenőrzését;

1. a leghatározottabban elítéli a Jemenben 2015 óta zajló erőszakot, amely a világ 
legsúlyosabb humanitárius válságává vált; emlékeztet arra, hogy nem lehet helye 
katonai megoldásnak a jemeni konfliktusban, és hogy a válságot csak a jemeni 
társadalom valamennyi rétege és a konfliktusban részt vevő összes fél bevonásával, 
jemeni vezetésű és jemeni felelősségvállalással zajló inkluzív tárgyalási folyamat révén 
lehet rendezni; hangsúlyozza, hogy a háború megállítása és a jelenlegi humanitárius 
válság enyhítése érdekében valamennyi félnek jóhiszemű tárgyalásokat kell folytatnia, 
amelyek életképes politikai és biztonsági megállapodásokhoz vezetnek, összhangban az 
ENSZ Biztonsági Tanácsának 2216 (2015) sz. határozatával, a Hudajdai Megállapodást 
támogató ENSZ-misszió közös végrehajtási mechanizmusaival és a globális 
tűzszünettel, amint arra az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2532 (2020) sz. határozata 
felszólít;

2. megdöbbentőnek tartja az országban kibontakozó pusztító humanitárius válságot; 
felhívja a feleket, hogy tegyenek eleget kötelezettségeiknek, és könnyítsék meg a 
humanitárius segítségnyújtás és a lakosság számára nélkülözhetetlen egyéb áruk gyors 
és akadálytalan áthaladását, valamint a jemeni és külföldi egészségügyi 
létesítményekhez való akadálytalan hozzáférést; különösen riasztónak tartja az 
élelmezésbiztonsági fázisok integrált osztályozása (IPC) szerinti legutóbbi értékelést, 
amely szerint Jemenben 50 000 ember él éhínséghez közeli körülmények között, ami 
2021 júniusára várhatóan megháromszorozódik, még akkor is, ha a segítségnyújtás 
jelenlegi szintje változatlan marad;

3. üdvözli, hogy az Unió 2015 óta több mint 1 milliárd euró összegű hozzájárulást nyújtott 
Jemennek politikai, fejlesztési és humanitárius támogatások formájában; örömmel veszi 
tudomásul, hogy az Unió ígéretet tett arra, hogy 2021-ben megháromszorozza a 
Jemennek nyújtandó humanitárius támogatást; aggodalmát fejezi ki mindazonáltal 
amiatt, hogy a Jemen előtt álló kihívások nagyságrendje miatt ez továbbra sem 
elégséges e kihívások kezeléséhez; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Jemennek nyújtott 
finanszírozás hiánya 2019-ben 50%-ra nőtt; emlékeztet arra, hogy a költségvetési viták 
kiindulópontját a válság nagyságrendjének és súlyosságának kell képeznie; felhívja az 



Uniót, hogy a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz 
programozásának részeként mozgósítson további forrásokat a Jemenben kialakult 
helyzet megoldására; ami a tágabb vonatkozást illeti, sürgeti a Bizottságot és az uniós 
tagállamokat, hogy a továbbiakban is játszanak vezető szerepet a humanitárius 
segítségnyújtás mielőbbi bővítésére irányuló nemzetközi erőfeszítésekben, többek 
között a 2020. júniusi donorkonferencia során a jemeni humanitárius reagálási terv 
tekintetében tett vállalások teljesítése révén;

4. kiemeli, hogy a Covid19 terjedése további súlyos kihívásokat jelent az ország 
összeomló egészségügyi infrastruktúrája számára, mivel az egészségügyi központok 
nem rendelkeznek a Covid19 kezelésére szolgáló alapvető felszereléssel, az 
egészségügyi dolgozóknak pedig nincs védőfelszerelésük, és a legtöbb esetben fizetést 
sem kapnak, ami miatt nem is jelentkeznek szolgálatra; felhívja az összes nemzetközi 
adományozót, hogy fokozzák az azonnali segítségnyújtást a helyi egészségügyi rendszer 
fennmaradása érdekében, és nyújtsanak számára segítséget az aktuális halálos 
kimenetelű járványok – többek között a Covid19, a malária, a kolera és a dengue-láz – 
terjedésének megfékezésében Jemenben; felhívja az Uniót és az uniós tagállamokat, 
hogy mozdítsák elő az oltóanyagokhoz való hozzáférést Jemenben, többek között a 
belső menekülteket fogadó táborokban, a COVAX-eszköz felhasználásával, az eszköz 
Covid19 elleni oltóanyagokhoz való méltányos és globális – különösen a 
legkiszolgáltatottabbak számára biztosított – hozzáférés szavatolására irányuló 
erőfeszítései részeként;

5. támogatja Martin Griffiths, az ENSZ-főtitkár Jemenért felelős különmegbízottja 
erőfeszítéseit a politikai folyamat előmozdítására és az egész országra kiterjedő azonnali 
tűzszünet elérésére; kéri, hogy a különmegbízott kapjon teljes és akadálytalan 
hozzáférést Jemen területének valamennyi részéhez; felhívja az alelnököt/főképviselőt 
és valamennyi tagállamot, hogy biztosítsák Griffiths urat politikai támogatásukról annak 
érdekében, hogy tárgyalások útján, minden fél részvételével megoldás szülessen; e 
célból felhívja a Külügyek Tanácsát, hogy vizsgálja felül és frissítse a Jemenről szóló 
legutóbbi, 2019. február 18-i következtetéseit, hogy azok tükrözzék az országban 
kialakult jelenlegi helyzetet; sürgeti az EU-t és valamennyi tagállamát, hogy továbbra is 
működjenek együtt a konfliktusban érintett valamennyi féllel, és a konfliktus enyhítése 
és a politikai megállapodás szempontjából szükséges lépésként erősítsék meg a 
Stockholmi Megállapodás és az ENSZ politikai nyilatkozattervezetének végrehajtását;

6. meggyőződése, hogy bármely hosszú távú megoldásnak foglalkoznia kell az országban 
tapasztalható instabilitás kiváltó okaival, valamint teljesítenie kell a jemeni nép jogos 
követeléseit, és meg kell felelnie törekvéseinek; újólag megerősíti, hogy támogat 
minden olyan békés politikai erőfeszítést, amelynek célja Jemen szuverenitásának, 
függetlenségének és területi integritásának védelme; elítéli a külföldi beavatkozást 
Jemenben, ideértve a külföldi csapatok és zsoldosok helyszíni jelenlétét;  felszólít 
valamennyi külföldi erő azonnali kivonására a jemeniek közötti politikai párbeszéd 
elősegítése érdekében;

7. felszólítja a konfliktusban részt vevő valamennyi felet, hogy tegyenek eleget a 
nemzetközi humanitárius jog szerinti kötelezettségeiknek, és vessenek véget minden 
olyan intézkedésnek, amely súlyosbítja a jelenlegi humanitárius válságot; felhívja az 
Uniót és a tagállamokat, hogy a leghatározottabban ítéljék el a konfliktusban részt vevő 
felek által 2014 vége óta elkövetett, a nemzetközi humanitárius jogot súlyosan sértő 
cselekményeket, beleértve a Szaúd-Arábia vezette koalíció légicsapásait, melyek több 
ezer polgári áldozatot követeltek, súlyosbították az ország instabilitását, nem katonai 



célpontok például iskolák, víztartályok és esküvők ellen irányultak, valamint hogy 
ítéljék el a húszik által jemeni földön szaúd-arábiai célpontok ellen végrehajtott 
támadásokat;

8. felhívja Szaúd-Arábiát, hogy haladéktalanul oldja fel a húszi ellenőrzés alatt álló 
területekre üzemanyagot szállító hajók blokádját; ismételten hangsúlyozza, hogy 
valamennyi félnek haladéktalanul fel kell hagynia a polgári lakosság hadviselési 
módszerként való szándékos éheztetésével, tekintettel arra, hogy a Nemzetközi 
Büntetőbíróság Római Statútuma 8. cikke (2) bekezdése b) pontjának xxv. alpontja 
értelmében ez a nemzetközi humanitárius jog megsértésének minősül; hangsúlyozza 
annak fontosságát, hogy északi és déli területeken mindkét fél között megállapodás 
szülessen az üzemagyag felhasználásáról, hogy ily módon enyhíteni lehessen a 
gazdasági, mezőgazdasági, víz-, gyógyszer-, energia- és közlekedési válságot, amelyet 
az üzemanyag gazdasági hadviselés eszközeként való használata tovább mélyített;

9. elítéli az Irán támogatását élvező húszi mozgalom által Marib és el-Dzsauf 
kormányzóságban a közelmúltban elkövetett támadásokat, valamint a Szaúd-Arábia 
területén elkövetett, határokon átnyúló támadásokra irányuló ismételt kísérleteket, 
amelyek aláássák a nemzetközi közösség arra irányuló átfogó erőfeszítéseit, hogy véget 
vessenek a jemeni kliensháborúnak;

10. támogat minden bizalomépítő intézkedést a konfliktusban érintett felekkel, különös 
tekintettel azokra, akik képesek azonnal enyhíteni a humanitárius szükségleteket olyan 
intézkedések révén, mint például a szanaai repülőtér újbóli teljes körű megnyitása, a 
bérkifizetések újraindítása, a tengeri kikötők fenntartható üzemeltetését lehetővé tevő 
mechanizmusok végrehajtása az üzemanyag- és élelmiszerimport megkönnyítése 
érdekében, valamint a jemeni központi bank támogatását és erőforrásainak biztosítását 
célzó erőfeszítések; felszólítja az Európai Uniót és valamennyi tagállamot, hogy 
bocsássanak rendelkezésre egy gazdasági mentőcsomagot Jemen számára, beleértve a 
valutainjekciókat a gazdaság és a jemeni riál stabilizálása és az élelmiszerárak további 
növekedésének megakadályozása érdekében, valamint biztosítsanak külföldi 
devizatartalékokat az élelmiszerek és üzemanyagok kereskedelmi célú behozatalának 
támogatása és az állami bérek kifizetése érdekében;

11. sajnálatának ad hangot amiatt, hogy az új jemeni kormányban 20 év óta először nincs 
női tag, és felszólítja a jemeni kormányt, hogy tegyen meg minden szükséges lépést a 
nőknek az ország politikai szférájában való képviseletének, jelenlétének és 
részvételének biztosítása érdekében;

12. hangsúlyozza, hogy a jemeni konfliktust tápláló, EU-ban letelepedett fegyverexportőrök 
nem teljesítik a fegyverkivitelről szóló, jogilag kötelező érvényű 2008/944/KKBP 
tanácsi közös álláspont több kritériumát; e tekintetben ismét felszólít a szaúdi vezetésű 
koalíció tagjai – köztük Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek – számára a 
biztonsági berendezések bármely formájának kivitelét, értékesítését, frissítését és 
karbantartását érintő uniós szintű tilalom alkalmazására, tekintettel a nemzetközi 
humanitárius és emberi jogi jogszabályok Jemenben elkövetett súlyos megsértésére;

13. tudomásul veszi több tagállam azon döntését, hogy megtiltja a Szaúd-Arábiába és az 
Egyesült Arab Emírségekbe irányuló fegyverkivitelt; hangsúlyozza, hogy a 
fegyverexport továbbra is a tagállamok nemzeti hatáskörébe tartozik; felhívja az összes 
tagállamot, hogy állítsák le a fegyverkivitelt a szaúdi vezetésű koalíció valamennyi 
tagja felé; felhívja az alelnököt/főképviselőt, hogy számoljon be az uniós tagállamok és 



a szaúdi vezetésű koalíció tagjai közötti katonai és biztonsági együttműködés aktuális 
helyzetéről; elítéli, hogy iráni magánszemélyek és szervezetek jelentős mennyiségű 
fegyvert és alkatrészt szállítanak a húszi mozgalom számára;

14. üdvözli, hogy az Egyesült Államok ideiglenesen leállította a Szaúd-Arábiába irányuló, a 
jemeni konfliktusban használt fegyverek és az Egyesült Arab Emírségeknek szánt 23 
milliárd dollár értékű F-35-ös vadászgépek eladását, valamint az Egyesült Államok 
kormányának azon közelmúltbeli bejelentését, hogy rövidesen megszünteti a jemeni 
háborúban zajló támadó műveletek támogatását, beleértve a precíziós irányított rakéták 
szállítását és a hírszerzési információk megosztását is; e tekintetben üdvözli az Egyesült 
Államok megújított kötelezettségvállalását a konfliktus diplomáciai rendezésére, amit 
az USA Jemenért felelős különmegbízottjának közelmúltbeli kinevezése is jelez;

15. felhívja a jemeni konfliktusban részt vevő összes érintett felet, hogy vezessenek be 
olyan szabályokat a rakétákkal és drónokkal végrehajtott támadások célpontjaival 
kapcsolatban, amelyek megfelelnek a nemzetközi emberi jogi normáknak és a 
nemzetközi humanitárius jognak; sürgeti a Tanácsot, az alelnököt/főképviselőt és a 
tagállamokat, hogy erősítsék meg az EU nemzetközi jogon alapuló álláspontját, és 
biztosítsák, hogy a tagállamok biztosítékokat vezessenek be annak garantálására, hogy a 
hírszerzési, kommunikációs infrastruktúrát és katonai bázisokat ne használják fel 
bírósági eljárás nélküli kivégzések megkönnyítésére; ismételten felszólít a katonai 
robotrepülőgépek használatáról, valamint a nemzetközi emberi jogi normák és a 
nemzetközi humanitárius jog tiszteletben tartásáról szóló, jogilag kötelező erejű tanácsi 
határozat elfogadására;

16. súlyos aggodalmának ad hangot amiatt, hogy folyamatosan jelen vannak Jemenben 
bűnözői és terroristacsoportok, többek között az arab-félszigeti al-Kaida csoport és az 
ISIS/Dáis; felhívja a konfliktusban részt vevő feleket, hogy határozottan lépjenek fel az 
ilyen csoportok ellen; minden terrorista szervezet által elkövetett valamennyi 
cselekményt elítél;

17. örömmel veszi tudomásul, hogy az Egyesült Államok új kormánya úgy döntött, hogy 
sürgősen visszavonja az Egyesült Államok volt kormányának azon határozatát, amellyel 
az Anszár Allah néven is ismert húszi mozgalmat felvette a külföldi terrorista 
szervezetek és a külön megjelölt, világméretű terrorista szervezetek jegyzékébe;

18. felhívja a Tanácsot, hogy teljes körűen hajtsa végre az ENSZ Biztonsági Tanácsának 
2216 (2015) sz. határozatát azáltal, hogy azonosítja azokat a személyeket, akik 
akadályozzák a humanitárius segítségnyújtás végrehajtását, valamint azokat, akik a 
nemzetközi emberi jogi jogszabályokat vagy a nemzetközi humanitárius jogot sértő 
cselekményeket terveznek, irányítanak vagy követnek el, illetve olyan cselekményeket, 
amelyek Jemenben emberi jogi visszaélésnek minősülnek, valamint hogy célzott 
intézkedéseket vezet be e személyek ellen; emlékeztet arra, hogy a szankcióbizottság a 
koalícióban szereplő személyek egyikét sem jelölte ki szankciók alkalmazása céljából 
annak ellenére, hogy az ENSZ GEE, amely tájékoztatást nyújt az ENSZ Biztonsági 
Tanácsa határozatának teljes körű végrehajtásához, a koalíció által ismétlődően 
elkövetett jogsértésekről számol be;

19. határozottan felszólít a nők és lányok, köztük a fogva tartott nők és lányok elleni 
szexuális és nemi alapú erőszak valamennyi formájának felszámolására; e tekintetben 
felhívja az EU-t, hogy biztosítson külön finanszírozást azon helyi szervezetek számára, 
amelyeket nők vezetnek vagy amelyek a nők jogai érdekében tevékenykednek azzal a 



céllal, hogy jobban el tudják érni a nőket, a lányokat és a nemi alapú erőszak túlélőit, 
valamint biztosítson külön finanszírozást a nők rezilienciájának és gazdasági 
szerepvállalásának erősítésére irányuló programok számára is;

20. megismétli, hogy feltétlenül gondoskodni kell a gyermekek védelméről és emberi jogaik 
teljes körű gyakorlásáról; felhívja ezzel összefüggésben a konfliktusban érintett 
valamennyi felet, hogy vessenek véget a gyermekek toborzásának és fegyveres 
konfliktusban katonaként való bevetésének, és biztosítsák az ellenségeskedések során 
toborzott vagy katonaként bevetett fiúk és lányok leszerelését és hatékony 
lefegyverzését, továbbá sürgeti, hogy bocsássák szabadon az elfogott személyeket, és 
működjenek együtt az ENSZ-szel a rehabilitációjukra, fizikai és pszichológiai 
felépülésükre és a társadalomba való visszailleszkedésükre irányuló hatékony 
programok végrehajtása érdekében;

21. felhívja a feleket, hogy haladéktalanul vessenek véget a véleménynyilvánítás 
szabadsága elleni valamennyi, többek között fogva tartás, erőszakos eltüntetés és 
megfélemlítés révén végrehajtott támadásnak, valamint hogy engedjék szabadon az 
összes újságírót és emberijog-védőt, akiket kizárólag azért tartanak fogva, mert emberi 
jogaikat gyakorolták;

22. súlyos aggodalmát fejezi ki a vallás vagy meggyőződés szabadságának megtagadásáról, 
többek között a megkülönböztetésről, a törvénytelen fogva tartásról és az erőszak 
alkalmazásáról szóló jelentések miatt, felszólít a véleménynyilvánítás és a meggyőződés 
szabadságához való jog tiszteletben tartására és védelmére, és elítéli a vallási 
hovatartozáson alapuló, különösen a keresztények, zsidók és más vallási kisebbségek, 
valamint a nem vallásos személyek ellen irányuló megkülönböztetést a humanitárius 
segélyek elosztásával kapcsolatos esetekben; felszólít a bahá’i vallás követőinek 
azonnali és feltétel nélküli szabadon bocsátására és üldözésük leállítására, akiket 
jelenleg vallásuk békés gyakorlása miatt tartanak fogva, és halálbüntetéssel járó 
vádakkal állítanak bíróság elé;

23. elítéli a szaúdi vezetésű koalíció légicsapásai által a jemeni kulturális örökségben – 
többek között Szanaa óvárosában és Zabid történelmi városában – okozott károkat, a 
Taiz Nemzeti Múzeum bombázását, valamint a Zabidban található, történelmi 
jelentőségű könyvtár kéziratainak és ereklyéinek a húszi mozgalom általi kifosztását; 
hangsúlyozza, hogy e cselekmények valamennyi elkövetőjét felelősségre kell vonni a 
kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelméről szóló 1954. évi hágai 
egyezménnyel összhangban; kéri Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek 
szavazati jogának felfüggesztését az UNESCO irányító testületeiben mindaddig, amíg 
független és pártatlan módon ki nem vizsgálják mindkét országnak a kulturális örökség 
megsemmisítésével kapcsolatos felelősségét; felhívja az ENSZ főtitkárát, hogy a jemeni 
konfliktus által fenyegetett valamennyi kulturális helyszín védelmének kérdését 
terjessze a Biztonsági Tanács elé az üggyel kapcsolatos határozat elfogadása céljából;

24. megismétli annak sürgető szükségességét, hogy az ENSZ értékelő és javítási missziót 
indítson a hudajdai kikötő közelében elhagyatva veszteglő Safer olajszállító tartályhajó 
ügyében, amely közvetlen, jelentős környezeti katasztrófa veszélyét jelenti a biológiai 
sokféleségre és a Vörös-tenger helyi, part menti közösségeinek megélhetésére nézve; 
felhívja az EU-t, hogy biztosítson minden szükséges politikai, technikai és pénzügyi 
támogatást annak lehetővé tétele érdekében, hogy az ENSZ műszaki csapata sürgősen 
feljuthasson a Safer tartályhajó fedélzetére, hogy megelőzhető legyen egy olyan 



olajszennyezés, amely akár négyszer rosszabb lehet, mint az Exxon Valdez 1989-es 
alaszkai történelmi olajszennyezése;

25. felhívja az Uniót és a tagállamokat, hogy használjanak fel minden rendelkezésükre álló 
eszközt a súlyos emberi jogi jogsértések valamennyi elkövetőjének felelősségre vonása 
érdekében; rámutat az egyetemes joghatóság elve alkalmazásának lehetőségére a 
Jemenben történt súlyos emberi jogi jogsértések elkövetőinek kivizsgálás és 
büntetőeljárás alá vonása céljából; szorgalmazza az EU globális emberi jogi 
szankciórendszerének felhasználását annak érdekében, hogy célzott szankciókat – 
például utazási tilalmakat és a vagyoni eszközök befagyasztását – alkalmazzanak a 
Jemenben elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekben érintett valamennyi fél – többek 
között Irán, Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek – tisztviselőivel szemben; 
felhívja az alelnököt/főképviselőt és a tagállamokat, hogy a jövőben lefolytatandó 
büntetőeljárásokban való felhasználásukra tekintettel támogassák a bizonyítékok 
gyűjtését, és e folyamat felügyeletéhez vegyék fontolóra egy független bizottság 
felállítását; úgy véli, hogy az atrocitás-bűncselekmények áldozatait és családjaikat 
támogatni kell, hogy gyakorolhassák az igazságszolgáltatáshoz való jogukat;

26. felhívja az Emberi Jogi Tanácsot, hogy biztosítsa a jemeni emberi jogi helyzet 
napirenden maradását azáltal, hogy továbbra is megújítja az ENSZ GEE megbízatását, 
és gondoskodik arról, hogy elegendő erőforrás álljon rendelkezésére megbízatásának 
eredményes ellátásához, ezen belül a jogsértésekkel és bűncselekményekkel kapcsolatos 
információk összegyűjtéséhez, tárolásához és elemzéséhez;

27. ismételten hangsúlyozza elkötelezettségét a világban, így többek között a Jemenben 
elkövetett háborús bűncselekmények, emberiesség elleni bűncselekmények és súlyos 
emberi jogi visszaélések büntetlensége elleni küzdelem mellett; úgy véli, hogy az ilyen 
bűncselekmények elkövetői ellen megfelelő módon büntetőeljárást kell indítani, 
ügyüket pedig bírósági eljárás keretében kell elbírálni; felhívja az Uniót és a 
tagállamokat, hogy tegyenek határozott lépéseket annak érdekében, hogy az ENSZ 
Biztonsági Tanácsa a jemeni helyzetet a Nemzetközi Büntetőbíróság elé utalja, és 
terjessze ki a Biztonsági Tanács szankciói által érintett személyek jegyzékét;

28. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az EU 
emberi jogi különleges képviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, 
az ENSZ főtitkárának, az ENSZ emberi jogi főbiztosának, az Öböl-menti 
Együttműködési Tanács főtitkárának, az Arab Államok Ligája főtitkárának, Jemen 
kormányának, a Szaúd-arábiai Királyság kormányának és az Egyesült Arab Emírségek 
kormányának és az Iráni Iszlám Köztársaság kormányának.


