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Pozměňovací návrh  1 

Lidia Senra, Marie-Christine Vergiat, Merja Kÿllonen, Patrick Le Hyaric, Tania 

Gonzalez, Lola Sanchez, Miguel Urban, Estefania Torres, Xabier Benito 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

 

Situace ve Středoafrické republice 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění D a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Da. vzhledem k tomu, že vyšetřování 

několika případů sexuálního násilí bylo 

uzavřeno, aniž by byly podniknuty 

následné kroky, a to i hlavní z těchto 

případů týkající se 14 francouzských 

vojáků a 5 afrických příslušníků mírových 

sil vyslaných v rámci Mezinárodní mise 

na podporu Středoafrické republiky 

vedené africkými státy (MISCA), který byl 

uzavřen dne 20. prosince 2016, nebo 

případ znásilnění, k nimž došlo v oblasti 

Boda západně od Bangui; vzhledem 

k tomu, že podle soudních zdrojů má být 

uzavřeno vyšetřování několika dalších 

stížností, jejichž počet ovšem nebyl 

oznámen; vzhledem k tomu, že třetí 

předběžné vyšetřování francouzských 

vojáků, kteří byli v březnu 2016 obviněni 

ze sexuálního násilí, stále probíhá; 

vzhledem k tomu, že podle informací z 

několika žurnalistických zdrojů a asociací 

se francouzské ministerstvo obrany 

nezabývalo vyšetřováním těchto případů 

„příliš pečlivě“, a to navzdory 

přesvědčivým důkazům, které přinesli 

svědci a oběti těchto činů; 
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Pozměňovací návrh  2 

Lidia Senra, Marie-Christine Vergiat, Merja Kÿllonen, Patrick Le Hyaric, Tania 

Gonzalez, Lola Sanchez, Miguel Urban, Estefania Torres, Xabier Benito 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

 

Situace ve Středoafrické republice 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění D b (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Db. vzhledem k tomu, že v reakci na 

sexuální útoky a znásilnění, které údajně 

spáchali příslušníci  mírových sil, 

jmenovala OSN Jane Hollovou Luteovou, 

aby koordinovala boj proti sexuálnímu 

násilí příslušníků těchto sil; vzhledem 

k tomu, že od dubna 2016 vedl Úřad OSN 

pro vnitřní dohled vyšetřování společně s 

vyšetřovateli z Burundi a Gabonu; 

vzhledem k tomu, že podle uvedeného 

úřadu OSN bylo ke dni 5. prosince 2016 

vyslechnuto 139 údajných obětí a celkem 

bylo odhaleno 41 údajných pachatelů; 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  3 

Lidia Senra, Marie-Christine Vergiat, Merja Kÿllonen, Patrick Le Hyaric, Tania 

Gonzalez, Lola Sanchez, Miguel Urban, Estefania Torres, Xabier Benito 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

 

Situace ve Středoafrické republice 

Společný návrh usnesení 

Bod 8 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 8a. považuje za nanejvýš znepokojující 

zamlžování stížností, které  byly vzneseny 

vůči francouzským vojákům, a za 

znepokojující pokládá i skutečnost, že 

několik vyšetřování znásilnění bylo 

ukončeno, aniž by na ně navázaly další 

kroky francouzských orgánů; požaduje 

pravdivé objasnění a zjednání 

spravedlnosti, pokud jde o závažná 

obvinění ze znásilnění nezletilých osob, 

která byla vznesena proti francouzským 

vojákům účastnícím se operace Sangaris 

a proti členům ozbrojených sil OSN; 

vyzývá ke skutečně nezávislému a 

transparentnímu vyšetřování, které by 

určilo odpovědné osoby a vazby mezi nimi, 

odhalilo případné nedostatky interních a 

soudních šetření, objasnilo důvody 

vedoucí k neinformování veřejnosti, 

stanovilo, k jakým krokům by měly být 

vyzvány příslušné orgány OSN a jaká 

opatření by měla být přijata, aby byla 

učiněna přítrž takovým případům, které 

zřejmě zdaleka nejsou ojedinělé; vyzývá 

EU a její vysokou představitelku, aby 

provedla šetření v rámci mise EUFOR a 
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