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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

21.6.2016  B8-0801/2016 }  

 B8-0802/2016 }  

 B8-0804/2016 }  

 B8-0807/2016 }  

 B8-0808/2016 }  

 B8-0809/2016 } RC1/Τροπ. 1 

Τροπολογία  1 

João Pimenta Lopes, Maria Lidia Senra Rodríguez 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Σφαγές στο ανατολικό Κονγκό 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 3 α. εκφράζει την ανησυχία του για τον 

πολλαπλασιασμό των δράσεων 

αποσταθεροποίησης και παρέμβασης σε 

πολλές χώρες της αφρικανικής ηπείρου 

από διάφορες κυβερνήσεις από κοινού με 

τις πολυεθνικές επιχειρήσεις· 

επαναλαμβάνει ότι τάσσεται υπέρ της μη 

διάδοσης των όπλων, της μη 

στρατιωτικοποίησης της περιοχής και 

υποστηρίζει μια πολιτική και ειρηνική 

επίλυση των συγκρούσεων, την κυριαρχία 

των λαών και το δικαίωμα της μη 

παρέμβασης· εκφράζει τη βαθιά του 

ανησυχία για την ενίσχυση, ιδίως στην 

ΛΔΚ, της στρατιωτικής διοίκησης των 

ΗΠΑ στην Αφρική (AFRICOM) και για 

τον αποσταθεροποιητικό ρόλο της σε 

διάφορες χώρες της ηπείρου· εκφράζει 

την ανησυχία του για το γεγονός ότι έτσι 

θα ενισχυθεί ο ιμπεριαλισμός των ΗΠΑ 

στην αφρικανική ήπειρο και θα τεθούν σε 

κίνδυνο η κυριαρχία και η εδαφική 

ακεραιότητα πολλών κρατών, ιδίως της 

ΛΔΚ· υποστηρίζει συνεπώς τον 

παροπλισμό και την ανάκληση της 
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AFRICOM· 

Or. fr 
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21.6.2016  B8-0801/2016 }  

 B8-0802/2016 }  

 B8-0804/2016 }  

 B8-0807/2016 }  

 B8-0808/2016 }  

 B8-0809/2016 } RC1/Τροπ. 2 

Τροπολογία  2 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Σφαγές στο ανατολικό Κονγκό 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 4 α. ζητεί από τη διεθνή κοινότητα να 

λάβει επιτέλους όλα τα απαραίτητα και 

απτά μέτρα για να δοθεί τέλος στη 

γενοκτονία και στην εκμετάλλευση των 

πόρων και να αποζημιωθούν τα θύματα 

της σύγκρουσης· εκτιμά ότι η δραματική 

κατάσταση στο ανατολικό τμήμα της 

ΛΔΚ δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί σε 

μόνιμη βάση παρά μόνο εφόσον υπάρξει 

μια δράση προκειμένου ο πληθυσμός να 

επωφεληθεί επιτέλους από τους φυσικούς 

πόρους· υπογραμμίζει ότι, για να γίνει 

αυτό, η χώρα πρέπει να ανακτήσει την 

κυριαρχία της επί του φυσικού της 

πλούτου με τη θέσπιση ελέγχου στη 

δραστηριότητα των ξένων υπερεθνικών 

εταιρειών και με την ανάπτυξη εθνικών 

υποδομών για την εκμετάλλευση, τη 

μεταποίηση και την εμπορία των πρώτων 

υλών της· τούτο προϋποθέτει 

αναθεώρηση και κατάργηση όλων των 

συμβάσεων εκμετάλλευσης του ορυκτού 

και δασικού πλούτου, σύμφωνα με το 

άρθρο 56 του συντάγματος του Κονγκό, 
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προκειμένου να διασφαλιστεί ότι από τον 

πλούτο αυτό επωφελούνται όσο το 

δυνατόν περισσότεροι και όχι μια 

μειοψηφία· 

Or. fr 
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21.6.2016  B8-0801/2016 }  

 B8-0802/2016 }  

 B8-0804/2016 }  

 B8-0807/2016 }  
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 B8-0809/2016 } RC1/Τροπ. 3 

Τροπολογία  3 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Σφαγές στο ανατολικό Κονγκό 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 13 α. καλεί τη διεθνή κοινότητα, και 

ιδιαίτερα τις χώρες «πιστωτές» της ΛΔΚ 

(και, ιδίως, το Βέλγιο) να εξαλείψουν τα 

εμπόδια στην ανάπτυξη της ΛΔΚ και, 

συνεπώς, στην ειρήνη, με τη διαγραφή 

του χρέους και των τόκων του χρέους που 

εξακολουθεί να καταβάλλει η χώρα και με 

την εφαρμογή μιας πραγματικής διεθνούς 

συνεργασίας που θα σέβεται τα 

θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και 

την κυριαρχία του κονγκολέζικου 

κράτους αντί της συμφωνίας ελεύθερων 

συναλλαγών και των προγραμμάτων 

διαρθρωτικών αναπροσαρμογών· καλεί 

τις αρχές της ΛΔΚ να απαιτήσουν 

λογιστικό έλεγχο των χρεών τους και την 

ακύρωση όλων των παράνομων χρεών 

έναντι των αλλοδαπών πιστωτών με 

σκοπό την πλήρη διαγραφή του χρέους 

και προκειμένου να ικανοποιήσουν τις 

θεμελιώδεις ανθρώπινες ανάγκες του 

πληθυσμού τους· 

Or. fr 
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21.6.2016  B8-0801/2016 }  

 B8-0802/2016 }  

 B8-0804/2016 }  

 B8-0807/2016 }  

 B8-0808/2016 }  

 B8-0809/2016 } RC1/Τροπ. 4 

Τροπολογία  4 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Σφαγές στο ανατολικό Κονγκό 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 17 α. καταγγέλλει το γεγονός ότι οι 

βασικές ανάγκες του πληθυσμού του 

Κονγκό θυσιάζονται συστηματικά στο 

βωμό των γεωπολιτικών και οικονομικών 

συμφερόντων των πολυεθνικών εταιρειών 

και των ξένων δυνάμεων· ζητεί τη 

διενέργεια ανεξάρτητης έρευνας για την 

τήρηση των κοινωνικών και 

περιβαλλοντικών προτύπων εκ μέρους 

των επιχειρήσεων, ιδίως των 

ευρωπαϊκών, στον τομέα των φυσικών 

πόρων, και για τις σχέσεις που μπορεί να 

έχουν οι εταιρείες αυτές με τη 

χρηματοδότηση ένοπλων ομάδων· ζητεί 

επίσης τη διενέργεια διεθνούς έρευνας 

προκειμένου να χυθεί φως στις 

κατηγορίες για τη σύνδεση που υπάρχει 

ανάμεσα στα προγράμματα διαρθρωτικής 

προσαρμογής, στη χρηματοδοτική 

στήριξη από διεθνή χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα και στα εγκλήματα που 

διαπράττονται στη χώρα·  

Or. fr 
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