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Изменение  1 

Жуан Пимента Лопеш, Мария Лидия Сенра Родригес 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

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

Масови убийства в Източно Конго 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 3 a (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

 3а. изразява загриженост във връзка с 

увеличаването на действията за 

дестабилизация и намеса в редица 

държави от африканския континент 

от страна на различни правителства 

съвместно с мултинационални 

дружества; призовава отново за 

неразпространението на оръжия и 

демилитаризацията на региона и 

подкрепя мирно политическо решение 

на конфликтите, суверенитета на 

народите и правото на ненамеса; 

изразява дълбока загриженост по 

повод на увеличаването на състава, 

по-специално в Демократична 

република Конго, на военното 

командване на САЩ (AFRICOM) и 

дестабилизиращата му роля в 

различни държави от континента; 

изразява загриженост във връзка с 

факта, че това би означавало 

укрепване на империализма на САЩ 

на континента и би застрашило 

суверенитета и териториалната 

цялост на редица държави, и по-
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конкретно на ДРК; поради това 

призовава за разформироването и 

изтеглянето на AFRICOM; 

Or. fr 
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Изменение  2 

Мария Лидия Сенра Родригес, Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

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

Масови убийства в Източно Конго 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 4 a (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

 4а. призовава международната 

общност да предприеме най-накрая 

всички конкретни мерки, необходими, 

за да се сложи край на геноцида и на 

експлоатацията на ресурси, както и 

да се осигурят репарации за 

жертвите на конфликта; счита, че 

за изключително тежката ситуация 

в източната част на ДРК няма да 

може да се намери трайно решение, 

докато не се предприемат действия, 

за да се позволи на населението най-

накрая да се възползва от природните 

ресурси; подчертава, че за да се 

постигне това, страната трябва да 

си възвърне суверенитета върху 

своите природни богатства чрез 

въвеждането на контрол върху 

дейността на чуждестранните 

транснационални дружества и чрез 

развитието на национална 

инфраструктура, за да се 

експлоатират, преработват и 

търгуват националните суровини, 
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което означава преразглеждане и 

отмяна на всички договори за 

експлоатацията на мини и гори, в 

съответствие с член 56 от 

Конституцията на Конго, за да се 

гарантира, че от тези ресурси се 

възползва голяма част от 

населението, а не ограничено 

малцинство; 

Or. fr 
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Изменение  3 

Мария Лидия Сенра Родригес, Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

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

Масови убийства в Източно Конго 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 13 a (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

 13а. призовава международната 

общност, и по-специално държавите 

„кредитори“ на ДРК (особено Белгия), 

да премахнат пречките пред 

развитието на ДРК и следователно 

пред мира, като опростят дълга и 

лихвите по него, които страната 

продължава да плаща, и като 

установят истинско международно 

сътрудничество, което зачита 

основните права на човека и 

суверенитета на Конго, вместо 

споразумението за свободна търговия 

и  плановете за структурни корекции; 

призовава органите на ДРК да 

изискат одит на своите дългове и 

отмяната на всички незаконни 

дългове към чуждестранни кредитори 

с оглед на пълното премахване на 

дълга и с цел посрещане на основните 

човешки потребности на населението 

на страната; 

Or. fr 
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Изменение  4 

Мария Лидия Сенра Родригес, Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

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

Масови убийства в Източно Конго 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 17 a (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

 17а. осъжда факта, че основните 

потребности на населението на 

Конго систематично се жертват в 

полза на икономическите и 

геополитическите интереси на 

мултинационални дружества и 

чуждестранни сили; призовава по-

конкретно за провеждането на 

независимо разследване по отношение 

на спазването на социалните 

стандарти и стандартите в 

областта на околната среда от 

страна на дружествата, и по-

специално европейските дружества, в 

сектора на природните ресурси, 

както и по отношение на 

евентуалните връзки на тези 

дружества с финансирането на 

въоръжени групи; призовава също 

така за провеждането на 

международно разследване, за да се 

хвърли светлина върху твърденията 

за връзка между плановете за 

структурни корекции, финансовата 
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подкрепа от международните 

финансови институции и 

престъпленията, извършвани в 

страната;  

Or. fr 

 

 


