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Alteração  1 

Michèle Rivasi 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução comum 

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

Situação na República Democrática do Congo 

Proposta de resolução comum 

N.º 4-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  4-A. Lamenta a abordagem demasiado 

branda da crise na RDC por parte da UE, 

do Secretário-Geral das Nações Unidas e 

da União Africana, que manifestaram o 

seu apoio ao chamado «diálogo 

nacional», um instrumento concebido 

unicamente para adiar as eleições 

previstas na Constituição; lamenta 

igualmente que – não obstante a 

repressão generalizada dos líderes da 

oposição, de ativistas e dos meios de 

comunicação independentes – a UE não 

tenha ainda procedido a consultas a título 

do artigo 96.º do Acordo de Cotonou; 

Or. en 
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Alteração  2 

Michèle Rivasi 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução comum 

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

Situação na República Democrática do Congo 

Proposta de resolução comum 

N.º 4-B (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  4-B. Insta a UE a indicar de forma clara e 

inequívoca que a manutenção do poder 

por parte do Presidente Kabila para além 

de 2016 será considerada uma violação 

grave da Constituição congolesa e uma 

ameaça para as relações entre a UE e a 

RDC;  

 

Or. en 
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Alteração  3 

Michèle Rivasi 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução comum 

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

Situação na República Democrática do Congo 

Proposta de resolução comum 

N.º 7 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

7. Manifesta a sua profunda preocupação 

com a deterioração da situação dos direitos 

humanos e com o aumento das restrições 

do espaço político na RDC e, em 

particular, com a instrumentalização do 

sistema judicial e com a violência e 

intimidação enfrentada pelos defensores 

dos direitos humanos, opositores políticos 

e jornalistas; solicita a libertação imediata 

e incondicional de todos os prisioneiros 

políticos; insta as autoridades a levantarem 

de imediato todas as restrições impostas 

aos meios de comunicação social; 

7. Manifesta a sua profunda preocupação 

com a deterioração da situação dos direitos 

humanos e com o aumento das restrições 

do espaço político na RDC e, em 

particular, com a instrumentalização do 

sistema judicial e com a violência e 

intimidação enfrentada pelos defensores 

dos direitos humanos, opositores políticos 

e jornalistas; Solicita a libertação imediata 

e incondicional de todos os prisioneiros 

políticos – nomeadamente mas não 

exclusivamente Jean-Claude Muyambo, 

Norbert Luyeye, Nsiala Bukaka, Paul 

Yoka, Nathan Lusela, Totoro Mukenge, 

Yannick Kibinga, Franck Mwashila, Sefu 

Idi, Gédeon Butandu, Fiston Malanga, 

Aaron Ngwashi, Augustin Kabamba, 

Bruno Vumbi, Ndol Tshamundj, Gabriel 

Tambwe, Philippe Namputu, Lwembe 

Munika, Mukonde Kapenda, Moïse Moni 

Della, Bruno Tshibala, Huit Mulongo, 

Ngongo Kasongo, Glody Ntambwe, 

Faustin Dunia e Jacques Muhindo – e a 

retirada de todas as acusações contra os 
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mesmos; insta as autoridades a levantarem 

de imediato todas as restrições impostas 

aos meios de comunicação social; 

Or. en 
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Alteração  4 

Michèle Rivasi 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução comum 

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

Situação na República Democrática do Congo 

Proposta de resolução comum 

N.º 7-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  7-A. Insta as autoridades congolesas a 

permitirem a visita de observadores 

internacionais aos seus centros de 

detenção; 

Or. en 

 

 


