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Grozījums Nr.  1 

João Pimenta Lopes, Maria Lidia Senra Rodríguez 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

Masu slepkavības Kongo austrumu daļā 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

3.a punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 3.a ir nobažījies par to, ka vairākās 

Āfrikas kontinenta valstīs vēršas plašumā 

destabilizējoša rīcība un iejaukšanās, ko 

dažādas valdības īsteno kopīgi ar 

daudznacionālām korporācijām; atkārtoti 

pieprasa nepieļaut ieroču izplatīšanu un 

reģiona militarizāciju un atbalsta 

konfliktu politisku un miermīlīgu 

risinājumu, tautu suverenitāti un tiesības 

uz pašnoteikšanos; ir ārkārtīgi noraizējies 

par spēcīgāku ASV militāro spēku 

pavēlniecības (AFRICOM) klātbūtni 

Āfrikā, jo īpaši KDR, un par tās 

destabilizējošo ietekmi dažādās kontinenta 

valstīs; pauž satraukumu, jo šāda 

situācija liecina par ASV imperiālisma 

nostiprināšanos kontinentā un grauj 

vairāku valstu, jo īpaši KDR, suverenitāti 

un teritoriālo integritāti; tāpēc pieprasa 

AFRICOM atsaukšanu un aiziešanu no 

kontinenta; 

Or. fr 
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Grozījums Nr.  2 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

Masu slepkavības Kongo austrumu daļā 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

4.a punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 4.a prasa starptautiskajai sabiedrībai 

beidzot veikt visus konkrētos pasākumus, 

kas nepieciešami, lai izbeigtu genocīdu un 

resursu ieguvi un nodrošinātu kaitējuma 

atlīdzināšanu konflikta upuriem; uzskata, 

ka dramatisko situāciju KDR austrumu 

daļā ilgtspējīgi atrisināt varēs tikai tad, ja 

tiks veiktas darbības, kuru rezultātā 

iedzīvotāji beidzot varēs izmantot dabas 

resursus; uzsver –– lai to panāktu, valstij 

jāatgūst suverenitāte pār saviem dabas 

resursiem, nodrošinot kontroli pār 

ārvalstu transnacionālo korporāciju 

darbību un veidojot valsts izejvielu 

ieguves, pārstrādes un tirdzniecības 

infrastruktūru, un tas nozīmē, ka valstij ir 

jāpārskata un jāatceļ visi nolīgumi derīgo 

izrakteņu ieguves un mežsaimniecības 

jomā, kas noslēgti saskaņā ar Kongo 

Konstitūcijas 56. pantu, un tādējādi 

jānodrošina, ka labumu no šiem 

resursiem gūst iedzīvotāju vairākums, 

nevis mazākums; 

Or. fr 
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Grozījums Nr.  3 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

Masu slepkavības Kongo austrumu daļā 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

13.a punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 13.a prasa, lai starptautiskā sabiedrība, jo 

īpaši valstis, kuras ir KDR „kreditores” 

(un tieši Beļģija), likvidētu šķēršļus, kas 

kavē KDR attīstību un līdz ar to arī miera 

veidošanu, un šajā nolūkā dzēstu gan 

parādu, gan parāda procentus, kurus 

KDR turpina maksāt, un īstenotu nevis 

brīvās tirdzniecības nolīgumus un 

strukturālās pielāgošanas plānus, bet gan 

patiesu starptautisko sadarbību, kas 

nozīmē cilvēka pamattiesību un Kongo 

Demokrātiskās Republikas suverenitātes 

ievērošanu; aicina KDR varasiestādes 

pieprasīt, lai tiktu pārskatītas valsts 

parādsaistības un dzēsti visi nelikumīgie 

parādi, kas pienākas ārvalstu kreditoriem, 

un tādējādi panākt, ka parāds tiek pilnībā 

dzēsts un valsts iedzīvotājiem ir 

nodrošināta iespēja apmierināt cilvēka 

pamatvajadzības; 

Or. fr 
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Grozījums Nr.  4 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

Masu slepkavības Kongo austrumu daļā 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

17.a punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 17.a nosoda to, ka daudznacionālu 

korporāciju un svešu lielvaru ekonomisko 

un ģeopolitisko interešu vārdā regulāri 

tiek upurētas Kongo iedzīvotāju 

pamatvajadzības; prasa veikt neatkarīgu 

izmeklēšanu, lai noskaidrotu, kā 

uzņēmumi — un tieši Eiropas 

uzņēmumi — ievēro sociālos un vides 

standartus dabas resursu nozarē un vai 

šie uzņēmumi ir saistīti ar bruņoto 

grupējumu finansēšanu; tāpat prasa veikt 

starptautisku izmeklēšanu, lai 

noskaidrotu, vai ir pamats uzskatīt, ka 

pastāv nevēlama saikne starp strukturālās 

pielāgošanas plāniem, finansiālo atbalstu, 

ko sniedz starptautiskās finanšu iestādes, 

un valstī pastrādātajiem noziegumiem;  

Or. fr 


