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Evropski parlament,

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Jemnu, zlasti resolucij z dne 4. oktobra 
20181, 30. novembra 20172, 25. februarja 20163 in 9. julija 20154 o razmerah v Jemnu in 
resolucije z dne 28. aprila 2016 o napadih na bolnišnice in šole kot kršitvah 
mednarodnega humanitarnega prava5,

– ob upoštevanju izjave uradne govorke Evropske službe za zunanje delovanje (ESZD) z 
dne 8. februarja 2021 o zadnjih napadih skupine Ansar Alah,

– ob upoštevanju izjave uradne govorke ESZD z dne 12. januarja 2021 o tem, da so ZDA 
Ansar Alah uvrstile med teroristične organizacije,

– ob upoštevanju izjav izjave uradne govorke Evropske službe za zunanje delovanje z dne 
30. decembra 2020 o napadu v Adenu, z dne 19. decembra 2020 o oblikovanju nove 
vlade, z dne 17. oktobra 2020 o izpustitvi pripornikov, z dne 28. septembra 2020 o 
izmenjavi zapornikov in z dne 31. julija 2020 o izpustitvi pripadnikov skupnosti 
bahajcev,

– ob upoštevanju skupnega sporočila Nemčije, Kuvajta, Švedske, Združenega kraljestva, 
Združenih držav Amerike, Kitajske, Francije, Rusije in Evropske unije z dne 17. 
septembra 2020 o konfliktu v Jemnu,

– ob upoštevanju izjave podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje 
zadeve in varnostno politiko z dne 9. aprila 2020 o razglasitvi premirja v Jemnu,

– ob upoštevanju skupnih izjav komisarja EU za krizno upravljanje Janeza Lenarčiča in 
nekdanjega švedskega ministra za mednarodno razvojno sodelovanje Petra Erikssona z 
dne 14. februarja 2020 in z dne 24. septembra 2020 z naslovom „Generalna skupščina 
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OZN: EU in Švedska združili moči, da bi preprečili lakoto v Jemnu“,

– ob upoštevanju relevantnih sklepov Sveta in Evropskega sveta o Jemnu, zlasti sklepov 
Sveta z dne 25. junija 2018,

– ob upoštevanju končnega poročila skupine strokovnjakov OZN z dne 22. januarja 2021 
o Jemnu,

– ob upoštevanju ustreznih izjav strokovnjakov OZN o Jemnu, zlasti tistih z dne 3. 
decembra 2020 z naslovom „Skupina uglednih mednarodnih in regionalnih 
strokovnjakov OZN je Varnostni svet OZN pozvala, naj odpravi nekaznovanje in razširi 
sankcije ter vprašanje razmer v Jemnu predloži Mednarodnemu kazenskemu sodišču“, z 
dne 12. novembra 2020 z naslovom „Strokovnjaki OZN: tehnični ekipi je treba 
omogočiti, da prepreči razlitje nafte, ki ogroža Jemen“, z dne 15. oktobra 2020 z 
naslovom “Združeni arabski emirati: strokovnjaki OZN menijo, da je prisilno vračanje 
nekdanjih pripornikov iz Guantanama v Jemen nezakonito in ogroža življenja“ in z dne 
23. aprila 2020 z naslovom „Poziv strokovnjakov OZN k takojšnji in brezpogojni 
izpustitvi pripadnikov skupnosti bahistov v Jemnu“,

– ob upoštevanju poročila visokega komisarja OZN za človekove pravice z dne 2. 
septembra 2020 o izvajanju tehnične pomoči za nacionalno preiskovalno komisijo za 
preiskavo domnevnih kršitev in zlorab, ki so jih zagrešile vse strani v konfliktu v Jemnu 
(A/HRC/45/57),

– ob upoštevanju poročila posebnega predstavnika generalnega sekretarja OZN za otroke 
v oboroženih spopadih z dne 23. decembra 2020,

 ob upoštevanju tretjega poročila skupine uglednih mednarodnih in regionalnih 
strokovnjakov OZN o Jemnu z dne 28. septembra 2020 o razmerah na področju 
človekovih pravic v Jemnu, vključno s kršitvami in zlorabami, ki so se zgodile od 
septembra 2014,

– ob upoštevanju interaktivnega dialoga Sveta OZN za človekove pravice s skupino 
uglednih mednarodnih in regionalnih strokovnjakov OZN za Jemen z dne 29. septembra 
2020,

– ob upoštevanju relevantnih resolucij varnostnega sveta OZN, zlasti resolucije 2534 z 
dne 14. julija 2020 o podaljšanju mandata misije OZN v podporo dogovoru iz Hodajde 
do 15. julija 2021 in resolucije 2511 z dne 25. februarja 2020 o enoletnem podaljšanju 
sankcij za Jemen,

– ob upoštevanju izjave generalnega sekretarja OZN o drugi obletnici Stockholmskega 
sporazuma z dne 14. decembra 2020,

– ob upoštevanju smernic EU o spodbujanju spoštovanja mednarodnega humanitarnega 
prava1,

– ob upoštevanju Stockholmskega sporazuma z dne 13. decembra 2018,

– ob upoštevanju sporazuma iz Riada z dne 5. novembra 2019,

1 UL C 303, 15.12.2009, str. 12.



– ob upoštevanju ženevskih konvencij iz leta 1949 in njihovih dodatnih protokolov,

 ob upoštevanju Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča,

 ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah,

 ob upoštevanju Splošne deklaracije človekovih pravic,

– ob upoštevanju člena 132(2) in (4) Poslovnika,

A. ker so se pred desetimi leti, februarja 2011, začeli množični protesti, pozneje znani kot 
jemenska revolucija, ki so privedli do odhoda predsednika Alija Abdulaha Saleha po 33 
letih diktature; ker je ta vstaja pokazala velike težnje prebivalcev Jemna po demokraciji, 
svobodi, socialni pravičnosti in človekovem dostojanstvu;

B. ker je bilo od začetka oboroženega spopada marca 2015 ubitih najmanj 133 000 ljudi, 
3,6 milijona oseb pa je bilo notranje razseljenih; ker je bil namen Stockholmskega 
sporazuma, podpisanega decembra 2018, vzpostaviti varne humanitarne koridorje, 
izmenjave zapornikov in premirje na območju Rdečega morja; ker sta strani od takrat 
kršili sporazum o premirju in je bilo ubitih več kot 5000 civilistov; ker jih je bila večina 
ubita v zračnih napadih pod vodstvom Saudove Arabije;

C. ker se večina analitikov strinja, da Jemnu ni uspelo ubrati vključujoče politične poti in 
se je zato znašel v vse večjih plemenskih in političnih napetostih in hudi posredniški 
vojni med hutijevskimi uporniki, ki jih podpira Iran, in Saudovo Arabijo, s čimer je 
kompleksen konflikt neposredno zajel tudi širšo regijo; ker Saudova Arabija obravnava 
hutijevske upornike v Jemnu kot podaljšano roko Irana, Iran pa je ofenzivo pod savskim 
vodstvom obsodil in zahteval takojšnjo ustavitev zračnih napadov;

D. ker so se v letu 2020 spopadi zaostrili, zlasti na frontah Džavfa, Mariba, Nima, Taiza, 
Hodajde, Bajdaja in Abjana, in sicer z neposredno podporo tretjih držav, vključno s 
koalicijo jemenske vlade pod vodstvom Saudove Arabije in nasprotujočo si podporo 
Združenih arabskih emiratov južnemu tranzicijskemu svetu, hutijevsko gibanje, ki ga 
podpira Iran, pa še vedno obvladuje večino severnega in osrednjega Jemna, kjer živi 
70 % prebivalstva te države; ker se še vedno dogajajo hude vsesplošne kršitve 
človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava, storilci pa zanje ne 
odgovarjajo;

E. ker je EU izrazila zaskrbljenost zaradi poročil o ponovnih napadih, ki jih je izvedlo 
hutijevsko gibanje v pokrajinah Marib in Al-Džavf, pa tudi zaradi ponavljajočih se 
poskusov čezmejnih napadov na ozemlje Saudove Arabije; ker obnovljene vojaške 
akcije in ofenzive močno spodkopavajo sedanja prizadevanja posebnega odposlanca 
OZN Martina Griffithsa ter splošna prizadevanja za končanje vojne v Jemnu;

F. ker je Svet OZN za človekove pravice septembra 2020 obnovil mandat skupine 
uglednih mednarodnih in regionalnih strokovnjakov OZN za Jemen; ker najnovejše 
poročilo te skupine iz septembra 2020 kaže, da vse strani v konfliktu še naprej kršijo 
mednarodno pravo na področju človekovih pravic in mednarodno humanitarno pravo, 
tudi z napadi, ki bi lahko pomenili vojna hudodelstva;

G. ker preverjene kršitve človekovih pravic vključujejo samovoljne odvzeme življenja, 
prisilna izginotja, samovoljna pridržanja, nasilje na podlagi spola, vključno s spolnim 
nasiljem, mučenje in druge oblike krutega, nečloveškega ali poniževalnega ravnanja, 



novačenje in izkoriščanje otrok v sovražnostih, odrekanje pravice do poštenega sojenja 
ter kršitve temeljnih svoboščin in ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic; ker 
hutijevsko gibanje z razširjeno uporabo protipehotnih min nenehno ogroža civiliste in 
prispevajo k razseljevanju; ker so hutijevsko gibanje, sile, povezane z vlado, sile 
Združenih arabskih emiratov in jemenske sile, ki jih Združeni arabski emirati podpirajo, 
neposredno odgovorni za samovoljna pridržanja in prisilna izginotja;

H. ker so Jemen in Združeni arabski emirati podpisali Rimski statut Mednarodnega 
kazenskega sodišča, vendar ga morajo še ratificirati; ker Saudova Arabija Rimskega 
statuta ni niti podpisala niti ratificirala; ker več določb Rimskega statuta, vključno s 
tistimi, ki so povezane z vojnimi hudodelstvi, odraža običajno mednarodno pravo; ker je 
skupina uglednih mednarodnih in regionalnih strokovnjakov OZN pozvala Varnostni 
svet OZN, naj vprašanje razmer v Jemnu predloži Mednarodnemu kazenskemu sodišču 
in naj razširi seznam oseb, za katere veljajo sankcije Varnostnega sveta;

I. ker je nova 24-članska jemenska vlada 26. decembra 2020 prisegla pod predsednikom 
Abdrabujem Mansurjem Hadijem na podlagi sporazuma iz Riada, doseženega s podporo 
Saudove Arabije; ker so v novi jemenski vladi z delitvijo oblasti enako zastopane 
severne in južne jemenske regije, v njej pa je tudi pet članov južnega tranzicijskega 
sveta; ker žal prvič po več kot 20 letih v njej ni nobene ženske; ker je med mednarodno 
priznano vlado in Južnim tranzicijskim svetom prišlo do novega spora pri imenovanju 
sodnikov, kar potrjuje, da je ta skupna vlada nestabilna; ker je med silami mednarodno 
priznane vlade (ki jih podpira koalicija pod vodstvom Saudove Arabije) in hutijevskim 
gibanjem izbruhnil nov vojaški konflikt; ker ženske od začetka konflikta sploh niso 
sodelovale v pogajalskih procesih, vendar so kljub temu osrednjega pomena pri iskanju 
trajne rešitve konflikta;

J. ker je vojna povzročila najhujšo humanitarno krizo na svetu, saj humanitarno pomoč 
potrebuje skoraj 80 % prebivalstva, kar je več kot 24 milijonov ljudi, med katerimi je 12 
milijonov otrok; ker se razmere na terenu še naprej slabšajo, saj 50 000 Jemencev že 
živi v lakoti; ker se bo glede na najnovejšo analizo na podlagi modela za klasifikacijo 
glede na prehransko varnost za Jemen več kot polovica prebivalstva, in sicer 16,2 
milijona od 30 milijonov, soočala s kritično ravnjo neustrezne prehranske varnosti, 
število ljudi, ki živijo v lakoti, pa bi se lahko skoraj potrojilo; ker je bilo doslej prejetih 
le 56 % od 3,38 milijarde USD, potrebnih za humanitarni odziv v letu 2020;

K. ker je zaradi COVID-19 in njegovega socialno-ekonomskega učinka dostop do 
zdravstvenega varstva dodatno oviran in lahko hitreje pride do podhranjenosti; ker je 
prišlo do izbruha kolere, ki je največja v nedavni zgodovini in je prizadela več kot 1,1 
milijona ljudi;

L. ker sedanji konflikt močno ovira napredek Jemna pri doseganju ciljev OZN glede 
trajnostnega razvoja, zlasti cilja trajnostnega razvoja št. 1 (odprava revščine) in cilja 
trajnostnega razvoja št. 2 (odprava lakote); ker je konflikt zavrl razvoj Jemna za več kot 
dve desetletji; ker se bo vrzel pri izpolnjevanju ciljev trajnostnega razvoja večala, dokler 
bo konflikt trajal;

M. ker se na severu Jemna že tretjič od leta 2019 razvija kriza zaradi goriva, zaradi česar 
imajo civilisti bistveno slabši dostop do hrane, vode, zdravstvenih storitev in osnovnih 
prevoznih sredstev; ker je ta kriza, ki jo je povzročil človek, neposredna posledica boja 
med hutijevskim gibanjem in jemensko vlado, ki jo je priznala OZN, za nadzor nad 
gorivom;



N. ker je 2,1 milijona otrok akutno podhranjenih, skoraj 358 000 otrok, mlajših od pet let, 
pa je močno podhranjenih; ker se je zaradi pomanjkanja finančnih sredstev od aprila 
2020 zmanjšala podpora pri preskrbi s hrano in bo prizadetih še dodatnih 1,37 milijona 
otrok, če ne bodo zagotovljena dodatna sredstva; ker bo morda 530 000 otrok, mlajših 
od dveh let, ostalo brez prehranskih storitev, če se programi prekinejo;

O. ker sta konflikt in pandemija COVID-19 poslabšala položaj žensk; ker se spolno nasilje 
in nasilje na podlagi spola od začetka konflikta eksponentno povečuje; ker se je že tako 
omejena zmogljivost za obravnavanje spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola v 
kazenskopravnem sistemu povsem sesula in se niso izvajale nikakršne preiskave v zvezi 
s praksami, kot so ugrabitev in posilstvo žensk ali grožnja s tem; ker za okoli 30 % 
razseljenih gospodinjstev skrbijo ženske; ker zdravila za številne kronične bolezni niso 
več na voljo in ima Jemen eno najvišjih stopenj umrljivosti mater; ker je večja 
verjetnost, da bodo podhranjene, noseče in doječe ženske zbolele za kolero, bolj pa so 
tudi izpostavljene nevarnosti krvavitev, zaradi česar je zanje povečano tveganje 
zapletov in smrti med porodom;

P. ker je skupina mednarodnih in regionalnih strokovnjakov OZN ugotovila, da sile 
varnostnega pasu, ki jih podpirajo Združeni arabski emirati, posiljujejo pridržane v več 
objektih za pridržanje, vključno s koalicijskim centrom Bureiqa in zaporom Bir Ahmed, 
migrante in pripadnike marginaliziranih črnskih skupnosti ter nad njimi izvajajo tudi 
druge oblike spolnega nasilja, prav tako pa grozijo osebam LGBTI in jih nadlegujejo; 
ker hutijevsko gibanje bremenijo verodostojne obtožbe o uporabi posilstev in mučenja 
kot vojnega orožja, zlasti zoper politično angažirane ženske in aktivistke;

Q. ker je Parlament večkrat pozval k prepovedi izvoza, prodaje, posodabljanja in 
vzdrževanja kakršne koli oblike varnostne opreme članicam koalicije pod vodstvom 
Saudove Arabije, vključno s Saudovo Arabijo in Združenimi arabskimi emirati, na ravni 
EU, in sicer zaradi hudih kršitev mednarodnega humanitarnega prava in prava o 
človekovih pravicah, storjenih v Jemnu; ker so nekatere države članice EU uvedle 
prepoved izvoza orožja v države članice koalicije pod vodstvom Saudove Arabije, 
vključno z nemško prepovedjo izvoza orožja v Saudovo Arabijo in italijansko 
prepovedjo izvoza orožja v Saudovo Arabijo in Združene arabske emirate, druge pa 
razmišljajo o tem; ker nekatere države članice v Saudovo Arabijo in Združene arabske 
emirate še naprej izvažajo orožje, ki bi se lahko uporabljalo v Jemnu, s čimer kršijo 
pravno zavezujoče Skupno stališče Sveta 2008/944/SZVP o izvozu orožja1;

R. ker so Združene države Amerike ustavile prodajo orožja Saudovi Arabiji in prekinile 
prenos reaktivnih letal F-35 v Združene arabske emirate, dokler ne bo opravljen 
pregled; ker je predsednik ZDA Joe Biden 4. februarja 2021 napovedal skorajšnjo 
ukinitev vse podpore ZDA za ofenzivne operacije v vojni v Jemnu, vključno z ustrezno 
prodajo orožja, in imenoval novega odposlanca za Jemen;

S. ker je skupina strokovnjakov OZN za Jemen v svojem končnem poročilu z dne 
22. januarja 2021 ugotovila, da je vse več dokazov, da posamezniki ali subjekti v Iranu 
dobavljajo znatne količine orožja in njihovih sestavnih delov hutijevskemu gibanju; ker 
hutijevsko gibanje v Saudovi Arabiji še naprej napada civilne cilje z izstrelki in droni;

T. ker je prejšnja administracija ZDA 19. januarja 2021 hutijevsko gibanje Ansar Alah 
uvrstila na seznam terorističnih organizacij; ker je kljub splošnim dovoljenjem, ki jih je 

1 UL L 335, 13.12.2008, str. 99.



izdala vlada ZDA, učinek te uvrstitve na zmožnost uvoza hrane, goriva in zdravil v 
državo zelo zaskrbljujoč; ker je nova ameriška administracija 5. februarja 2021 
napovedala umik gibanja Ansar Alah s seznama tujih terorističnih organizacij in 
seznama izrecno opredeljenih mednarodnih teroristov;

U. ker je poslabšanje jemenskih političnih in varnostnih razmer povzročilo širitev in 
utrditev prisotnosti terorističnih skupin v državi, vključno s skupino Ansar Al Šarija, na 
Arabskem polotoku znano tudi pod imenom Al Kaida, in tako imenovano jemensko 
provinco Daiš, ki še naprej nadzoruje majhne dele ozemlja, pa tudi vojaško krilo 
Hezbolaha, ki ga je EU uvrstila na seznam terorističnih organizacij;

V. ker bi bil stabilen, varen in demokratičen Jemen z dobro delujočo vlado izjemno 
pomemben za mednarodna prizadevanja v boju proti ekstremizmu in nasilju v tej regiji 
in zunaj nje ter za mir in stabilnost v državi sami;

W. ker se je jemensko gospodarstvo med letoma 2015 in 2019 skrčilo za 45 %; ker je 
gospodarstvo te države, ki je bilo že pred konfliktom šibko, hudo prizadeto, saj več sto 
tisoč družin nima več stalnega vira dohodka; ker Jemen 90 % svoje hrane uvozi s 
komercialnim uvozom, ki ga humanitarne agencije ne morejo nadomestiti, saj ljudem v 
stiski delijo kupone za hrano ali gotovino, da lahko kupujejo na tržnicah; ker 70 % 
pomoči in komercialnega uvoza v Jemen vstopi prek pristanišča Hodajda pod nadzorom 
hutijevcev in bližnjega pristanišča Salif, od koder prihajajo hrana, gorivo in zdravila, ki 
jih prebivalstvo potrebuje za preživetje;

X. ker je ekonomsko dobičkarstvo dobro dokumentirano, pri čemer tako jemenska vlada 
kot hutijevsko gibanje preusmerjajo ekonomska in finančna sredstva države, kar ima 
uničujoče posledice za Jemence; ker je skupina strokovnjakov OZN v svojem končnem 
poročilu navedla, da je hutijevsko gibanje leta 2019 preusmerilo vsaj 1,8 milijarde USD, 
namenjenih vladi, da bi izplačevala plače in državljanom zagotavljala osnovne storitve; 
ker je v poročilu poudarjeno tudi, da je vlada vpletena v pranja denarja in korupcijo, kar 
negativno vpliva na dostop Jemencev do ustrezne oskrbe s hrano in krši pravico do 
hrane, prav tako pa je trgovcem nezakonito preusmerila 423 milijonov USD savdskih 
sredstev, ki so bila prvotno namenjena za nakup riža in drugega blaga za Jemence;

Y. ker je uradni govorec generalnega sekretarja OZN poudaril, da je treba nujno 
obravnavati humanitarno in okoljsko grožnjo, ki jo predstavlja milijon sodčkov nafte, ki 
uhaja s tankerja FSO Safer, zasidranega ob polotoku Ras Isa v Jemnu; ker hitro 
propadanje tankerja pomeni resno tveganje za razlitje nafte, kar bi imelo katastrofalne 
posledice za okolje, uničilo bi biotsko raznovrstnost in zmanjšalo možnosti preživljanja 
lokalnih obalnih skupnosti v Rdečem morju; ker je bil dolgo pričakovani inšpekcijski 
pregled 44 let starega tankerja, kljub neposredni nevarnosti ekološke katastrofe, 
preložen na marec 2021;

1. najodločneje obsoja nasilje, ki v Jemnu traja od leta 2015 in ki je državo privedlo v 
najhujšo humanitarno krizo na svetu; ponovno opozarja, da vojaška rešitev konflikta v 
Jemnu ni mogoča in da je krizo mogoče rešiti le trajnostno z vključujočimi pogajanji 
pod vodstvom Jemna, ki bodo vključevala vse dele jemenske družbe in vse strani, 
vključene v konflikt; poudarja, da je treba v pogajanja v dobri veri vključiti vse strani, 
da bi dosegli dogovor o izvedljivih političnih in varnostnih ureditvah, če želimo ustaviti 
vojno in ublažiti sedanjo humanitarno krizo, in sicer v skladu z resolucijo Varnostnega 
sveta OZN št. 2216 (2015), skupnim mehanizmom izvajanja misije OZN za podporo 
dogovoru iz Hodajde (UNMHA) in z vzpostavitvijo splošnega premirja, h kateremu 



poziva resolucija Varnostnega sveta OZN št. 2532 (2020);

2. je zgrožen nad uničujočo humanitarno krizo v državi; poziva vse strani, naj izpolnijo 
svoje obveznosti, da omogočijo hiter in neoviran prehod humanitarne pomoči in 
drugega blaga, ki ga prebivalci nujno potrebujejo, ter neoviran dostop do zdravstvenih 
ustanov v Jemnu in v tujini; izraža posebno zaskrbljenost zaradi najnovejše ocene 
celostnega okvira klasifikacije prehranske varnosti, ki kaže, da 50 000 ljudi v Jemnu 
živi v lakoti, to število pa naj bi se do junija 2021 potrojilo, tudi če sedanje ravni 
pomoči ostanejo nespremenjene;

3. pozdravlja, da je EU od leta 2015 za Jemen prispevala več kot milijardo EUR za 
politično, razvojno in humanitarno pomoč; pozdravlja njeno zavezo, da bo humanitarno 
pomoč za Jemen leta 2021 potrojila; vendar ga skrbi, da to ne zadostuje za obravnavanje 
razsežnosti izzivov, s katerimi se sooča Jemen; obžaluje, da se je vrzel v financiranju za 
Jemen leta 2019 povečala na 50 %; opozarja, da bi morala biti obseg in resnost krize 
izhodišče za proračunske razprave; poziva EU, naj mobilizira dodatna sredstva za 
reševanje razmer v Jemnu v okviru načrtovanja instrumenta za sosedstvo ter razvojno in 
mednarodno sodelovanje; na splošno poziva Komisijo in države članice EU, naj si še 
naprej na mednarodni ravni prizadevajo za nujno povečanje humanitarne pomoči, tudi z 
izpolnitvijo zavez, sprejetih na donatorski konferenci junija 2020 za načrt za 
humanitarni odziv v Jemnu;

4. poudarja, da je širjenje COVID-19 predstavlja dodaten resen izziv za razpadajočo 
zdravstveno infrastrukturo v Jemnu, kjer zdravstveni domovi nimajo osnovne opreme za 
zdravljenje COVID-19, zdravstveni delavci pa nimajo zaščitne opreme in večinoma ne 
prejemajo plače, zaradi česar ne prihajajo na delovno mesto; poziva vse mednarodne 
donatorje, naj okrepijo zagotavljanje nujne pomoči za vzdrževanje lokalnega 
zdravstvenega sistema, da bi zajezili širjenje izbruhov smrtonosnih bolezni v Jemnu, 
vključno s COVID-19, malarijo, kolero in dengo; poziva EU in njene države članice, 
naj v okviru prizadevanj za zagotovitev pravičnega in globalnega dostopa do cepiv proti 
COVID-19, zlasti med najranljivejšimi, olajšajo dostop do cepiv v Jemnu, tudi v 
taboriščih za notranje razseljene osebe, in sicer prek instrumenta COVAX;

5. podpira prizadevanja posebnega odposlanca generalnega sekretarja OZN za Jemen 
Martina Griffithsa za nadaljevanje političnega procesa in takojšnjo vzpostavitev 
premirja na nacionalni ravni; poziva, naj se posebnemu odposlancu zagotovi popoln in 
neoviran dostop do vseh delov jemenskega ozemlja; poziva podpredsednika 
Komisije/visokega predstavnika in vse države članice, naj Martina Griffithsa politično 
podprejo, da bo mogoče doseči sporazumen in vključujoč dogovor; zato poziva Svet za 
zunanje zadeve, naj pregleda in posodobi svoje najnovejše sklepe o Jemnu z dne 
18. februarja 2019, da bodo odražali sedanje razmere v tej državi; poziva EU in njene 
države članice, naj še naprej sodelujejo z vsemi stranmi v konfliktu ter naj zagotovijo 
izvajanje stockholmskega sporazuma in osnutka politične izjave OZN kot potrebnih 
korakov za umiritev razmer in politični dogovor;

6. meni, da bi bilo treba pri iskanju dolgoročne rešitve upoštevati osnovne vzroke 
nestabilnosti v državi ter izpolniti legitimne zahteve in želje jemenskega prebivalstva; 
ponovno izraža podporo vsem mirnim političnim prizadevanjem za zaščito suverenosti, 
neodvisnosti in ozemeljske celovitosti Jemna; obsoja tuje vmešavanje v Jemen, tudi 
prisotnost tujih vojakov in plačancev na terenu; poziva k takojšnjemu umiku vseh tujih 
sil, da bi olajšali politični dialog med Jemenci;



7. poziva vse strani v konfliktu, naj izpolnijo svoje obveznosti v skladu z mednarodnim 
humanitarnim pravom in ukinejo vse ukrepe, ki dodatno zaostrujejo sedanjo 
humanitarno krizo; poziva EU in države članice, naj najostreje obsodijo hude kršitve 
mednarodnega humanitarnega prava, ki so jih od konca leta 2014 zagrešile vse strani v 
konfliktu, vključno z letalskimi napadi koalicije pod vodstvom Saudove Arabije, ki so 
povzročili več tisoč civilnih žrtev, zaostrili nestabilnost v državi, in ki so bili usmerjeni 
na nevojaške cilje, kot so šole, vodne cisterne in poroke, obsodijo pa naj tudi hude 
hutijevske napade na savdske cilje na jemenskem ozemlju;

8. poziva Saudovo Arabijo, naj nemudoma prekine blokado ladij, ki prevažajo gorivo in so 
namenjene na ozemlja pod nadzorom hutijevcev; ponovno poudarja, da se morajo vse 
strani nujno vzdržati stradanja civilistov kot načina vojskovanja, saj je to kršitev 
mednarodnega humanitarnega prava v skladu s členom 8(2)(b)(xxv) Rimskega statuta 
Mednarodnega kazenskega sodišča; poudarja, da je pomembno skleniti sporazum med 
obema stranema na severu in jugu o uporabi goriva, da bi ublažili gospodarsko, 
kmetijsko, vodno, zdravstveno, energetsko in prometno krizo, ki jo je še povečala 
uporaba goriva kot orožja za gospodarsko vojskovanje;

9. obsoja nedavne napade, ki jih je z iransko podporo izvedlo hutijevsko gibanje v 
provincah Marib in Al-Džauf, pa tudi večkratne poskuse čezmejnih napadov na ozemlje 
Saudove Arabije, ki spodkopavajo splošna prizadevanja mednarodne skupnosti za 
končanje te posredniške vojne v Jemnu;

10. podpira vse ukrepe za izgradnjo zaupanja s stranmi, vpletenimi v konflikt, s posebnim 
poudarkom na tistih, ki lahko nemudoma ublažijo humanitarne potrebe, kot so ponovno 
odprtje letališča v Sani, ponovna uvedba izplačil plač, izvajanje mehanizmov, ki 
omogočajo trajno delovanje morskih pristanišč z namenom olajšanja uvoza goriva in 
hrane, ter prizadevanja za zagotovitev sredstev in podpore centralni banki v Jemnu; 
poziva Evropsko unijo in vse države članice, naj za Jemen zagotovijo sveženj za 
gospodarsko reševanje, ki bo vključeval devizne injekcije za stabilizacijo gospodarstva 
in jemenskega riala ter za preprečevanje nadaljnjega draženja hrane, pa tudi zagotovitev 
tujih rezerv za subvencioniranje komercialnega uvoza hrane in goriva ter za 
izplačevanje javnih plač;

11. obžaluje, da v novi jemenski vladi prvič po 20 letih ni žensk, in jemensko vlado poziva, 
naj sprejme vse potrebne ukrepe za zagotovitev enake zastopanosti, prisotnosti in 
udeležbe žensk v politični sferi države;

12. poudarja, da izvozniki orožja, ki imajo sedež v EU in podžigajo konflikt v Jemnu, ne 
ravnajo v skladu z več merili pravno zavezujočega skupnega stališča Sveta 
2008/944/SZVP o izvozu orožja; v zvezi s tem znova poziva k prepovedi izvoza, 
prodaje, posodabljanja in vzdrževanja kakršne koli oblike varnostne opreme članicam 
koalicije, vključno s Saudovo Arabijo in Združenimi arabskimi emirati, na ravni EU, in 
sicer zaradi hudih kršitev mednarodnega humanitarnega prava in prava o človekovih 
pravicah, storjenih v Jemnu;

13. je seznanjen z odločitvami številnih držav članic, da bodo uvedle prepoved izvoza 
orožja v Saudovo Arabijo in Združene arabske emirate; poudarja, da je izvoz orožja v 
nacionalni pristojnosti držav članic; poziva vse države članice, naj ustavijo izvoz orožja 
vsem članicam koalicije pod vodstvom Saudove Arabije; poziva 
podpredsednika/visokega predstavnika, naj poroča o sedanjem stanju vojaškega in 
varnostnega sodelovanja držav članic s koalicijo pod vodstvom Savdske Arabije; obsoja 



dejstvo, da iranski posamezniki in subjekti dobavljajo velike količine orožja in 
komponent hutijevskim upornikom;

14. pozdravlja odločitev ZDA, da začasno ustavijo prodajo orožja, ki se uporabljaj za 
konflikt v Jemnu, Saudovi Arabiji in 23 milijard USD vrednega paketa reaktivnih letal 
F-35 Združenim arabskim emiratom, ter nedavno napoved vlade ZDA o skorajšnji 
prekinitvi vse podpore za napade v vojni v Jemnu, vključno z dobavo natančno vodenih 
izstrelkov in izmenjavo obveščevalnih podatkov; v zvezi s tem pozdravlja obnovljeno 
zavezanost ZDA diplomatski rešitvi, kot je razvidno iz nedavnega imenovanja 
posebnega odposlanca ZDA za Jemen;

15. poziva vse strani v konfliktu v Jemnu, naj uvedejo ciljno usmerjeno politiko za raketne 
napade in napade z droni, ki bi morala biti skladna mednarodnim pravom o človekovih 
pravicah in mednarodnim humanitarnim pravom; poziva Svet, podpredsednika/visokega 
predstavnika in države članice, naj ponovno poudarijo stališče EU v okviru 
mednarodnega prava in zagotovijo, da se obveščevalni podatki, komunikacije, 
infrastruktura in vojaške baze ne bodo uporabljali za omogočanje izvensodnih pobojev; 
znova poziva k sprejetju pravno zavezujočega sklepa Sveta o uporabi oboroženih 
dronov in k spoštovanju mednarodnega prava na področju človekovih pravic in 
mednarodnega humanitarnega prava;

16. je globoko zaskrbljen zaradi stalne prisotnosti kriminalnih in terorističnih skupin v 
Jemnu, kot sta Al Kaida na Arabskem polotoku in ISIS/Daiš; poziva vse strani v 
konfliktu, naj odločno ukrepajo proti tem skupinam; obsoja vsa dejanja vseh 
terorističnih organizacij;

17. pozdravlja odločitev nove vlade ZDA, da nujno prekliče odločitev prejšnje ameriške 
vlade glede uvrstitve hutijevskega gibanja pod imenom Ansar Alah med tuje teroristične 
organizacije in izrecno opredeljene mednarodne teroriste;

18. poziva Svet, naj v celoti izvaja resolucijo Varnostnega sveta OZN št. 2216 (2015) z 
identifikacijo posameznikov, ki ovirajo humanitarno pomoč, in tistih, ki načrtujejo, 
naročijo ali izvajajo kršitve veljavnega mednarodnega prava na področju človekovih 
pravic ali mednarodnega humanitarnega prava ali dejanja, ki veljajo za zlorabo 
človekovih pravic v Jemnu, ter proti njim uvede ciljne ukrepe; ponovno opozarja, da 
odbor za sankcije ni določil sankcij za nobenega posameznika v koaliciji, kljub 
informacijam o večkratnih kršitvah koalicije, ki jih je zbrala skupina uglednih 
mednarodnih in regionalnih strokovnjakov pri OZN, ki zagotavlja informacije za pomoč 
pri polnem izvajanju resolucije Varnostnega sveta OZN;

19. odločno poziva k odpravi vseh oblik spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola nad 
ženskami in dekleti, med drugim tudi nad tistimi, ki so v priporu; v zvezi s tem poziva 
EU, naj zagotovi posebna sredstva za lokalne organizacije, ki jih vodijo ženske, in 
organizacije za pravice žensk, da bi pomoč bolje dosegla ženske, dekleta in osebe, ki so 
bile žrtve nasilja na podlagi spola, pa tudi za programe, s katerimi se želi doseči 
odpornost žensk in okrepiti njihova ekonomska vloga;

20. poudarja, kako nadvse pomembno je zaščititi otroke in jim omogočiti uživanje 
človekovih pravic; v zvezi s tem poziva vse strani v konfliktu, naj prenehajo novačiti 
otroke in jih kot vojake uporabljati v oboroženih spopadih, poleg tega pa naj poskrbijo 
za demobilizacijo in učinkovito razorožitev dečkov in deklet, ki so bili rekrutirani ali 
uporabljeni v sovražnostih, poziva pa jih tudi, naj ujete otroke izpustijo in sodelujejo z 



OZN, da bi začeli izvajati učinkovite programe za njihovo rehabilitacijo, fizično in 
psihično okrevanje ter ponovno vključitev v družbo;

21. poziva vse strani, naj nemudoma prekinejo napade na svobodo izražanja, tudi s 
pridržanjem, prisilnim izginotjem in ustrahovanjem, ter osvobodijo vse novinarje in 
borce za človekove pravice, ki so pridržani izključno zaradi uveljavljanja lastnih 
človekovih pravic;

22. izraža globoko zaskrbljenost zaradi poročil o odrekanju svobode veroizpovedi ali 
prepričanja, ki vključuje diskriminacijo, nezakonito pridržanje in uporabo nasilja, ter 
poziva k spoštovanju in zaščiti te svobode in svobode izražanja ter obsoja 
diskriminacijo na podlagi verske pripadnosti, zlasti kristjanov, judov in drugih verskih 
manjšin ter nevernikov, pri razdeljevanju humanitarne pomoči; poziva k takojšnji in 
brezpogojni izpustitvi in prenehanju pregona pripadnikov bahaizma, ki so trenutno 
pridržani zaradi miroljubnega udejstvovanja v verskih obredih in so proti njim vložene 
obtožbe, zaradi katerih bi bili lahko obsojeni na smrt;

23. obžaluje škodo, ki so jo jemenski kulturni dediščini povzročili zračni napadi koalicije 
pod vodstvom Saudove Arabije, vključno s škodo v starem delu mesta Sana in 
zgodovinskem mestu Zabid ter obstreljevanjem nacionalnega muzeja v Taizu in 
ropanjem rokopisov in relikvij iz zgodovinske knjižnice v Zabidu, ki so jih izvedlo 
hutijevsko gibanje; poudarja, da morajo vsi storilci teh dejanj odgovarjati v skladu s 
Haaško konvencijo o varstvu kulturnih dobrin v primeru oboroženega spopada iz leta 
1954; poziva k začasni prekinitvi volilne pravice Saudove Arabije in Združenih 
arabskih emiratov v Unescovih upravnih organih, dokler se čaka na neodvisno in 
nepristransko preiskavo odgovornosti obeh držav pri uničevanju kulturne dediščine; 
poziva generalnega sekretarja OZN, naj od Varnostnega sveta zahteva sprejetje 
resolucije o zaščiti vseh kulturnih krajev, ki jih ogrožajo konflikti v Jemnu;

24. ponovno poudarja, kako nujna je misija OZN za oceno in popravilo tankerja FSO Safer, 
ki je bil zapuščen pred pristaniščem v Hodajdi in ki predstavlja neposredno tveganje 
hude okoljske katastrofe za biotsko raznovrstnost in preživetje lokalnih obalnih 
skupnosti na Rdečem morju; poziva EU, naj zagotovi vso potrebno politično, tehnično 
in finančno podporo, da bi tehnični ekipi OZN omogočili, da se nemudoma vkrca na 
FSO Safer in prepreči razlitje nafte, ki bi lahko bilo štirikrat večje od razlitja tankerja 
Exxon Valdez pred obalo Aljaske leta 1989;

25. poziva EU in njene države članice, naj uporabijo vsa orodja, ki jih imajo na razpolago, 
da bodo povzročitelji hudih kršitev človekovih pravic odgovarjali; je seznanjen z 
možnostjo uporabe načela splošne pristojnosti za preiskovanje in pregon tistih, ki so v 
Jemnu hudo kršili človekove pravice; poziva k uvedbi globalnega režima sankcij EU na 
področju človekovih pravic, da bi uradnikom vseh strani v konfliktu, ki so udeleženi v 
hudih kršitvah človekovih pravic v Jemnu, tudi uradnikom Irana, Saudove Arabije in 
Združenih arabskih emiratov, naložili ciljno usmerjene sankcije, kot so prepoved 
potovanja in zamrznitev premoženja; poziva podpredsednika/visokega predstavnika in 
države članice, naj podprejo zbiranje dokazov in njihovo uporabo pri prihodnjem 
pregonu in razmislijo o ustanovitvi neodvisne komisije, ki bi nadzorovala ta proces; 
meni, da bi bilo treba žrtve teh grozodejstev in njihove družine podpreti pri dostopu do 
pravnega varstva;

26. poziva Svet za človekove pravice, naj zagotovi, da bo še naprej obravnaval vprašanje 
razmer na področju človekovih pravic v Jemnu, in sicer tako, da bo še naprej obnavljal 



mandat skupine uglednih mednarodnih in regionalnih strokovnjakov OZN ter zagotovil, 
da ji bodo dodeljena zadostna sredstva, da bi lahko učinkovito izvajala svoj mandat, 
vključno z zbiranjem, hrambo in analiziranjem informacij o kršitvah in kaznivih 
dejanjih;

27. ponovno poudarja, da je zavezan boju proti nekaznovanju za vojna hudodelstva, 
hudodelstva zoper človečnost in hude kršitve človekovih pravic po svetu, tudi v Jemnu; 
meni, da bi bilo treba posameznike, odgovorne za ta kazniva dejanja, ustrezno sodno 
preganjati in jim soditi na sodišču; poziva EU in države članice, naj odločno ukrepajo, 
da bi Varnostni svet OZN vprašanje razmer v Jemnu predložil Mednarodnemu 
kazenskemu sodišču in da bi razširili seznam oseb, za katere veljajo sankcije 
Varnostnega sveta;

28. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, 
podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno 
politiko, posebnemu predstavniku EU za človekove pravice, vladam in parlamentom 
držav članic, generalnemu sekretarju OZN, visoki komisarki OZN za človekove 
pravice, generalnemu sekretarju Sveta za sodelovanje v Zalivu, generalnemu sekretarju 
Lige arabskih držav, vladi Jemna, vladi Kraljevine Saudove Arabije, vladi Združenih 
arabskih emiratov in vladi Islamske republike Iran.


