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Изменение  1 

Мария Лидия Сенра Родригес, Мари-Кристин Вержиа, Меря Кюльонен, Патрик 

Льо Ярик, Таня Гонсалес Пеняс, Лола Санчес Калдентей, Мигел Урбан Креспо, 

Естефания Торес Мартинес, Шабиер Бенито Силуага 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

 

Положението в Централноафриканската република 

Предложение за обща резолюция 

Съображение Г a (ново) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

 Гa. като има предвид, че редица 

жалби за случаи на сексуално насилие 

са били прекратени без 

предприемането на действия, като 

главното дело, включващо 14 френски 

войници и 5 африкански сини каски 

от Международната мисия за 

подкрепа под африканско ръководство 

в Централноафриканската република 

(MISCA), приключило на 20 декември 

2016 г., или жалбата, отнасяща се до 

изнасилвания в Бода, западно от 

Банги; като има предвид, че според 

съдебни източници редица други 

жалби са на път да бъдат 

прекратени, без да се оповестява 

техният брой; като има предвид, че 

все още е в ход трето предварително 

разследване, открито срещу френски 

войници през март 2016 г. във връзка с 

обвинения за сексуално насилие; като 

има предвид, че според твърдения на 

редица журналисти и сдружения 

Министерството на отбраната на 

Франция „не е положило дължимата 

грижа при разследванията“ въпреки 

уличаващите елементи, събрани от 
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свидетелите и жертвите; 

Or. fr 
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Изменение  2 

Мария Лидия Сенра Родригес, Мари-Кристин Вержиа, Меря Кюльонен, Патрик 

Льо Ярик, Таня Гонсалес Пеняс, Лола Санчес Калдентей, Мигел Урбан Креспо, 

Естефания Торес Мартинес, Шабиер Бенито Силуага 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

 

Положението в Централноафриканската република 

Предложение за обща резолюция 

Съображение Г б (ново) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

 Гб. като има предвид, че през 

февруари 2016 г., в отговор на 

твърденията за сексуално насилие и 

изнасилвания от мироопазващите 

сили, ООН определи Джейн Хол Лют 

за координиране на борбата със 

сексуалното насилие от страна на 

мироопазващите сили на ООН; като 

има предвид, че от април 2016 г. насам 

Службата за вътрешен надзор на 

Организацията на обединените нации 

води съвместни разследвания с 

националните разследващи органи от 

Бурунди и Габон; като има предвид, че 

на 5 декември 2016 г. според 

Службата за вътрешен надзор 139 

предполагаеми жертви са били 

подложени на разпит и общо 41 

предполагаеми извършители са били 

установени; 

Or. fr 
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Изменение  3 

Мария Лидия Сенра Родригес, Мари-Кристин Вержиа, Меря Кюльонен, Патрик 

Льо Ярик, Таня Гонсалес Пеняс, Лола Санчес Калдентей, Мигел Урбан Креспо, 

Естефания Торес Мартинес, Шабиер Бенито Силуага  

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

 

Положението в Централноафриканската република 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 8 a (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

 8а. счита за изключително 

обезпокоителна непрозрачността във 

връзка с жалбите, подадени срещу 

френски военни, и факта, че редица 

разследвания за изнасилвания са били 

прекратени от френските органи без 

предприемане на действия; изисква 

установяването на истината и 

правосъдието във връзка със 

сериозните обвинения в изнасилване 

на малолетни и непълнолетни лица 

от страна на френски войници в 

рамките на операцията Sangaris и от 

силите на ООН; призовава за 

провеждане на истински независимо и 

прозрачно разследване, за да се 

установят съответните вериги на 

отговорност, евентуалните пропуски 

на вътрешните разследвания и 

съдебните производства, причините 

за липсата на информация за 

гражданите, изискванията, които 

следва да бъдат отправени пред 

органите на ООН, и мерките, които 

следва да бъдат предприети, за да се 

сложи край на подобни ситуации, 
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които изглежда далеч не са изолирани 

случаи; призовава също така Съюза и 

върховния представител да 

разследват мисията EUFOR с цел да 

се установи дали са извършени 

нарушения; 

Or. fr 

 


