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Grozījums Nr.  3 

Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier 

PPE grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

Džibutija 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

3. punkts 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

3. stingri nosoda to, ka Džibutijas karavīri 

izvaro civiliedzīvotājus, par ko ziņojušas 

vairākas NVO un ko apliecināja vairāki 

bada streika pieteikumi, un aicina 

Džibutijas iestādes rūpīgi izmeklēt jo īpaši 

militārā personāla darbības un pielikt 

punktu nesodāmībai;  aicina ANO izvērtēt 

cilvēktiesību situāciju Džibutijā, jo īpaši 

sieviešu stāvokli šajā valstī; apliecina 

spēcīgu solidaritāti ar sievietēm no 

Džibutijas, kas pašlaik Francijā un Beļģijā 

ir uzsākušas bada streiku; 

3. stingri nosoda to, ka Džibutijas karavīri 

it kā izvarojuši civiliedzīvotājus, par ko 

ziņojušas vairākas NVO un ko apliecināja 

vairāki bada streika pieteikumi, un aicina 

Džibutijas iestādes rūpīgi izmeklēt jo īpaši 

militārā personāla darbības un pielikt 

punktu nesodāmībai; aicina ANO izvērtēt 

cilvēktiesību situāciju Džibutijā, jo īpaši 

sieviešu stāvokli šajā valstī; apliecina 

spēcīgu solidaritāti ar sievietēm no 

Džibutijas, kas pašlaik Francijā un Beļģijā 

ir uzsākušas bada streiku; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  4 

Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier 

PPE grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

Džibutija 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

5. punkts 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

5. pauž nožēlu par Džibutijas iestāžu 

lēmumu neņemt vērā 2014.gada 

vienošanos par vēlēšanu komisijas 

reformu un mudina tās cieši sadarboties ar 

opozīciju, lai izveidotu taisnīgāku un 

pārredzamāku vēlēšanu procesu;  

5. pauž nožēlu par Džibutijas iestāžu 

lēmumu nereformēt Valsts vēlēšanu 

komisiju, kā bija paredzēts 2014. gada 

30. decembrī parakstītajā pamatnolīgumā, 

un mudina tās cieši sadarboties ar 

opozīciju, lai izveidotu taisnīgāku un 

pārredzamāku vēlēšanu procesu;  

Or. en 
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Grozījums Nr.  5 

Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier 

PPE grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

Džibutija 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

14. punkts 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

14. prasa pārtraukt ļaunprātīgu 

izturēšanos pret civiliedzīvotājiem valsts 

ziemeļu un dienvidrietumu daļā, kur 

notiek izvarošanas, un prasa pārtraukt 

ciematu iedzīvotāju piespiedu 

izmitināšanu, izmantojot viņus kā aizsegu 

ap Džibutijas armijas nometnēm 

Garabtissane, Margoita un Galela 

reģionos, kuros afaru sievietes ir atstātas 

pilnīgā armijas varā; 

14. prasa civilajām un militārajām 

iestādēm izrādīt maksimālu savaldību 

valsts ziemeļos notiekošu policijas un 

armijas operāciju laikā un jo īpaši 

neizmantot nekāda veida vardarbību pret 

civiliedzīvotājiem un neizmantot šos 

iedzīvotājus kā aizsegu ap militārajām 

apmetnēm; 

Or. en 



AM\1095037LV.doc PE582.612v01-00 } 

 PE582.614v01-00 } 

 PE582.615v01-00 } 

 PE582.617v01-00 } 

 PE582.619v01-00 } 

 PE582.621v01-00 } RC1 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

11.5.2016  B8-0594/2016 }  

 B8-0596/2016 }  

 B8-0597/2016 }  

 B8-0599/2016 }  

 B8-0601/2016 }  

 B8-0603/2016 } RC1/Groz. 6 

Grozījums Nr.  6 

Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier 

PPE grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

Džibutija 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

C apsvērums 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

C. tā kā Džibutijas sievietes pieteica bada 

streiku Parīzē un prasīja veikt starptautisku 

izmeklēšanu saistībā ar Džibutijas sieviešu 

izvarošanu, un četras no bada streika 

pieteicējām apgalvoja, ka ir tikušas 

izvarotas, savukārt trīsdesmitgadīgā Fatou 

Ambassa badojās, pieminot savu māsīcu 

Halima, kura, kā apgalvoja Fatou, 2003. 

gadā 16 gadu vecumā tika līdz nāvei 

izvarota grupā; tā kā astoņas no šīm 

sievietēm turpināja protestus 19 dienas, 

proti, no 2016. gada 25. marta līdz 12. 

aprīlim, un vēl desmit sievietes protestus 

turpināja Briselē; tā kā Džibutijas iestādes 

noraida viņu sūdzības; tā kā sievietes ir 

tikušas saņemtas gūstā Džibutijas armijas 

un FRUD konflikta laikā; tā kā 1993. gadā 

izveidotā Džibutijas Sieviešu komiteja 

(Comité des Femmes Djiboutiennes Contre 

le Viol et l’Impunité (COFEDVI)) ir 

reģistrējusi karavīru pastrādātus 246 

izvarošanas gadījumus, kas apkopoti no 

apmēram 20 iesniegtām sūdzībām; 

C. tā kā Džibutijas sievietes pieteica bada 

streiku Parīzē un prasīja veikt starptautisku 

izmeklēšanu saistībā ar Džibutijas sieviešu 

izvarošanu, un četras no bada streika 

pieteicējām apgalvoja, ka ir tikušas 

izvarotas, savukārt trīsdesmitgadīgā Fatou 

Ambassa badojās, pieminot savu māsīcu 

Halima, kura, kā apgalvoja Fatou, 2003. 

gadā 16 gadu vecumā tika līdz nāvei 

izvarota grupā; tā kā astoņas no šīm 

sievietēm turpināja protestus 19 dienas, 

proti, no 2016. gada 25. marta līdz 12. 

aprīlim, un vēl desmit sievietes protestus 

turpināja Briselē; tā kā Džibutijas iestādes 

noraida viņu sūdzības; tā kā sievietes ir 

tikušas saņemtas gūstā Džibutijas armijas 

un FRUD konflikta laikā;tā kā sievietes ir 

tikušas saņemtas gūstā Džibutijas armijas 

un FRUD bruņoto spēku konflikta laikā; tā 

kā 1993. gadā izveidotā Džibutijas 

Sieviešu komiteja (Comité des Femmes 

Djiboutiennes Contre le Viol et l’Impunité 

(COFEDVI)) ir reģistrējusi karavīru 

pastrādātus 246 izvarošanas gadījumus, kas 

apkopoti no apmēram 20 iesniegtām 
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Or. en 
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Grozījums Nr.  7 

Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier 

PPE grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

Džibutija 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

l apsvērums 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

I. tā kā jo īpaši 2012. gadā Mablas reģionā 

tika pieredzēti plaši to personu patvaļīgi 

aresti, kuras turēja aizdomās par dalību 

partijā FRUD; 

I. tā kā jo īpaši 2012. gadā Mablas reģionā 

tika pieredzēti plaši to personu patvaļīgi 

aresti, kuras turēja aizdomās par dalību 

partijas FRUD bruņotajos spēkos; 

Or. en 

 

 


