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Ændringsforslag  1 

João Pimenta Lopes, Maria Lidia Senra Rodríguez 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

Massakrerne i det østlige Congo 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 3 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 3 a. udtrykker sin bekymring over 

udbredelsen af aktioner, udført af 

forskellige regeringer i forening med de 

multinationale selskaber, der 

destabiliserer og blander sig i indre 

anliggender i flere lande på det 

afrikanske kontinent; gør sig på ny til 

fortaler for ikkespredning af våben og 

demilitarisering af regionen og støtter en 

politisk og fredelig løsning på 

konflikterne, befolkningernes suverænitet 

og retten til ikkeindblanding; er ekstremt 

bekymret over styrkelsen, navnlig i DRC, 

af USA's militærkommando i Afrika 

(Africom) og dennes destabliserende rolle 

i forskellige lande på kontinentet; giver 

udtryk for sin bekymring over, at dette er 

tegn på en styrkelse af den amerikanske 

imperialisme på kontinentet og bringer 

flere staters, navnlig DRC's, suverænitet 

og territoriale integritet i fare; gør sig 

derfor til fortaler for en afvikling og 

tilbagetrækning af Africom; 

Or. fr 
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Ændringsforslag  2 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

Massakrerne i det østlige Congo 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 4 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 4 a. opfordrer det internationale samfund 

til langt om længe at træffe alle de 

konkrete foranstaltninger, der er 

nødvendige for at sætte en stopper for 

folkedrabet og udnyttelsen af ressourcer 

og give konfliktens ofre oprejsning; 

mener, at den dramatiske situation i det 

østlige DRC kun kan løses på en holdbar 

måde, hvis der iværksættes 

foranstaltninger til, at befolkningen langt 

om længe kan høste gevinsten af 

naturressourcerne; understreger, at 

landet for at opnå dette skal genvinde 

suveræniteten over sine naturressourcer 

gennem indførelse af en kontrol med 

udenlandske multinationale selskabers 

aktiviteter og gennem udvikling af 

national infrastruktur med henblik på 

udnyttelse, forarbejdning og afsætning af 

landets råstoffer, hvilket indebærer 

revision og ophævelse af alle kontrakter i 

forbindelse med minedrift og skovbrug i 

henhold til den congolesiske forfatnings 

artikel 56 for at sikre, at disse ressourcer 
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går til så mange som muligt, og ikke til et 

mindretal; 

Or. fr 
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Ændringsforslag  3 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

Massakrerne i det østlige Congo 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 13 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 13 a. opfordrer det internationale 

samfund og navnlig "kreditornationerne" 

(og især Belgien) til, hvad angår DRC, at 

fjerne hindringerne for udvikling i DRC 

og dermed for fred ved at eftergive den 

gæld og de renter af gælden, som landet 

fortsat betaler, og ved at iværksætte et 

reelt internationalt samarbejde, som 

respekterer de grundlæggende 

menneskerettigheder og den congolesiske 

stats suverænitet, i stedet for 

frihandelsaftaler og 

strukturtilpasningsplaner; opfordrer 

Congos myndigheder til at kræve en 

revision af landets gæld og eftergivelse af 

al uretmæssig gæld til udenlandske 

kreditorer med henblik på en fuldstændig 

eftergivelse af gælden og på at opfylde 

befolkningens basale menneskelige 

behov; 

Or. fr 



 

AM\1098593DA.doc PE585.231v01-00 } 

 PE585.232v01-00 } 

 PE585.234v01-00 } 

 PE585.237v01-00 } 

 PE585.238v01-00 } 

 PE585.239v01-00 } RC1 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

21.6.2016  B8-0801/2016 }  

 B8-0802/2016 }  

 B8-0804/2016 }  

 B8-0807/2016 }  

 B8-0808/2016 }  

 B8-0809/2016 } RC1/Am. 4 

Ændringsforslag  4 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

Massakrerne i det østlige Congo 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 17 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 17 a. fordømmer det forhold, at den 

congolesiske befolknings basale behov 

systematisk bliver ofret til fordel for 

multinationale selskabers og udenlandske 

magters økonomiske og geopolitiske 

interesser; anmoder om, at der 

iværksættes en uafhængig undersøgelse 

af virksomheders, navnlig europæiske 

virksomheders, overholdelse af sociale og 

miljømæssige standarder, især i sektoren 

for naturressourcer, og af de forbindelser, 

som disse virksomheder kan have til 

finansieringen af væbnede grupper; 

anmoder ligeledes om, at der iværksættes 

en international undersøgelse med 

henblik på at kaste lys over 

beskyldningerne om en lyssky 

sammenhæng mellem 

strukturtilpasningsplanerne, den 

finansielle bistand fra de internationale 

finansielle institutioner og de 

forbrydelser, der er begået i landet;  

Or. fr 
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