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Predlog spremembe  1 

João Pimenta Lopes, Maria Lidia Senra Rodríguez 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Skupni predlog resolucije 

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

Pokoli na vzhodu Konga 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 3 a (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

 3a. je zaskrbljen, ker posamezne vlade in 

multinacionalna podjetja čedalje bolj 

destabilizirajo in se vmešavajo v dogajanje 

v številnih državah afriške celine; se 

ponovno zavzema za neširjenje orožja in 

nemilitarizacijo regije ter podpira 

politično in miroljubno reševanje 

konfliktov, suverenost narodov in pravico 

do nevmešavanja; je izredno zaskrbljen 

zaradi okrepitve vojaškega poveljstva 

Združenih držav Amerike v Afriki 

(Africom) in njegove destabilizacijske 

vloge v posameznih afriških državah, 

zlasti v Demokratični republiki Kongo; 

izraža zaskrbljenost, saj bi lahko to 

pomenilo krepitev ameriškega 

imperializma na afriški celini in ogrožalo 

suverenost in ozemeljsko celovitost 

številnih držav, predvsem Demokratične 

republike Kongo; zato poziva k razpustitvi 

in umaknitvi poveljstva Africom; 

Or. fr 
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Predlog spremembe  2 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Skupni predlog resolucije 

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

Pokoli na vzhodu Konga 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 4 a (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

 4a. poziva mednarodno skupnost, naj 

končno sprejme vse potrebne konkretne 

ukrepe za ustavitev genocida in 

izkoriščanja virov ter zagotovitev 

odškodnine žrtvam konfliktov; meni, da 

dramatičnih razmer na vzhodu 

Demokratične republike Kongo ne bo 

mogoče trajno rešiti brez ukrepov, ki bodo 

prebivalstvu končno zagotovili, da bo 

imelo korist od naravnih virov; poudarja, 

da mora zato država ponovno pridobiti 

suverenost nad svojim naravnim 

bogastvom in vzpostaviti nadzor nad 

dejavnostmi tujih nadnacionalnih podjetij 

ter razviti lastno infrastrukturo za 

izkoriščanje, predelavo in trženje surovin, 

za kar bo treba v skladu s členom 56 

kongovske ustave pregledati in razveljaviti 

vse rudarske in gozdarske pogodbe, s 

čimer bi zagotovili, da bo to bogastvo 

koristilo čim širšemu krogu prebivalstva 

in ne le manjšini; 

Or. fr 
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Predlog spremembe  3 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Skupni predlog resolucije 

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

Pokoli na vzhodu Konga 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 13 a (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

 13a. zahteva, da mednarodna skupnost, 

predvsem države posojilodajalke 

Demokratične republike Kongo (zlasti 

Belgija), odstrani ovire za razvoj te države 

(in torej za mir) z odpravo dolga in 

dolžniških obresti, ki jih Kongo še vedno 

plačuje, ter z dejanskim mednarodnim 

sodelovanjem, ki bo namesto sporazumov 

o prostih izmenjavah in načrtov 

strukturnega prilagajanja spoštovalo 

temeljne človekove pravice in suverenost 

te države; poziva organe Demokratične 

republike Kongo, naj zahtevajo revizijo 

svojih dolgov in odpis vseh nezakonitih 

dolgov do tujih upnikov, da bi popolnoma 

odpravili dolg in zadostili osnovnim 

človekovim potrebam svojega 

prebivalstva; 

Or. fr 
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Predlog spremembe  4 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Skupni predlog resolucije 

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

Pokoli na vzhodu Konga 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 17 a (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

 17a. obsoja dejstvo, da se osnovne potrebe 

kongovskega prebivalstva sistematično 

žrtvujejo za gospodarske in geopolitične 

interese multinacionalnih podjetij in tujih 

sil; poziva k izvedbi neodvisne preiskave o 

skladnosti podjetij v sektorju naravnih 

virov, zlasti evropskih, s socialnimi in 

okoljskimi standardi in o morebitni 

vpletenosti teh podjetij pri financiranju 

oboroženih skupin; poziva tudi k izvedbi 

mednarodne preiskave o domnevnih 

povezavah med načrti za strukturno 

prilagajanje, finančno podporo 

mednarodnih finančnih institucij in 

kaznivimi dejanji, storjenimi v tej državi;  

Or. fr 

 

 


