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Изменение  1 

Мишел Ривази 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за обща резолюция 

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

Положението в Демократична Република Конго 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 4 a (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

  4a. изразява съжаление във връзка с 

твърде снизходителен подход към 

кризата в ДРК от страна на ЕС, 

генералния секретар на ООН и 

Африканския съюз, които изразиха 

подкрепа за т.нар. национален диалог 

– инструмент, чиято единствена цел 

беше да се отложат конституционно 

планирани избори; изразява 

съжаление също така, че въпреки 

широко разпространената употреба 

на насилие срещу лидери и активисти 

от опозицията и репресиите срещу 

независимите медии, ЕС все още не е 

започнал консултации съгласно член 

96 от Споразумението от Котону; 

Or. en 
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Изменение  2 

Мишел Ривази 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за обща резолюция 

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

Положението в Демократична Република Конго 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 4 б (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

  4б. призовава ЕС да посочи ясно и 

недвусмислено, че ще счита 

оставането на власт на президента 

Кабила след 2016 г. като тежко 

нарушение на конгоанската 

конституция и заплаха за 

отношенията между ЕС и 

Демократична република Конго; 

Or. en 
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Изменение  3 

Мишел Ривази 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за обща резолюция 

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

Положението в Демократична Република Конго 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

7. изразява дълбока загриженост по 

отношение на влошаващото се 

положение с правата на човека и 

увеличаващите се ограничения на 

политическото пространство в ДРК, и 

по-специално инструментализирането 

на съдебната система и насилието и 

заплахите, пред които са изправени 

защитниците на правата на човека, 

политическите опоненти и 

журналистите; призовава за незабавното 

и безусловно освобождаване на всички 

политически затворници; призовава 

органите незабавно да отменят всички 

наложени на медиите ограничения; 

7. изразява дълбока загриженост по 

отношение на влошаващото се 

положение с правата на човека и 

увеличаващите се ограничения на 

политическото пространство в ДРК, и 

по-специално инструментализирането 

на съдебната система и насилието и 

заплахите, пред които са изправени 

защитниците на правата на човека, 

политическите опоненти и 

журналистите; призовава за незабавното 

и безусловно освобождаване на всички 

политически затворници, и по-

конкретно, но не само, Жан-Клод 

Муямбо, Норберт Луйейе, Нсиала 

Букака, Пол Йока, Натан Лусела, 

Тоторо Мукенге, Яник Кибинга, Франк 

Мвашила, Сефу Иди, Гедеон Бутанду, 

Фистон Маланга, Аарон Нгваши, 

Аугустин Кабамба, Бруно Вумби, Ндол 

Чамундж, Габриел Тамбуе, Филип 

Нампуту, Луембе Муника, Муконде 

Капенда, Моис Мони Дела, Бруно 

Чибала, Юит Мулонго, Нгонго 
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Касонго, Глоди Нтамбуе, Фостин 

Дуниа и Жак Мухиндо, и за снемане на 

всички обвинения срещу тях; 

призовава органите незабавно да 

отменят всички наложени на медиите 

ограничения; 

Or. en 
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Изменение  4 

Мишел Ривази 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за обща резолюция 

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

Положението в Демократична Република Конго 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 7 a (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

  7a. призовава конгоанските органи на 

властта да позволят посещенията 

от страна на международни 

наблюдатели на центровете за 

задържане; 

Or. en 

 

 


