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Fælles beslutningsforslag 

 

Situationen i Den Centralafrikanske Republik 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt D a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 Da. der henviser til, at adskillige sager om 

tilfælde af seksuelle overgreb er blevet 

henlagt, såsom hovedsagen – der 

omhandler 14 franske soldater og 5 

afrikanske fredsbevarende styrker fra den 

afrikansk ledede internationale 

støttemission i Den Centralafrikanske 

Republik (MISCA) – som afsluttedes den 

20. december 2016, eller sagen om 

voldtægterne i Boda, vest for Bangui; der 

henviser til, at i henhold til kilder i 

retssystemet er adskillige andre sager ved 

at blive henlagt, uden at deres præcise 

antal er kendt; der henviser til, at en 

tredje indledende undersøgelse af franske 

soldater for seksuelle overgreb begået i 

marts 2016 stadig ikke er afsluttet; der 

henviser til, at ifølge en række 

journalistiske kilder og foreninger har det 

franske forsvarsministerium "ikke udvist 

den fornødne omhu i undersøgelserne" 

trods belastende udtalelser fra både vidner 

og ofre; 

Or. fr 
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Fælles beslutningsforslag 

 

Situationen i Den Centralafrikanske Republik 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt D b (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 Db. der henviser til, at efter anklagerne 

om seksuel vold og voldtægt begået af de 

fredsbevarende styrker udpegede FN i 

februar 2016 Jane Holl Lute til at 

koordinere bekæmpelsen af seksuelt 

misbrug begået af de fredsbevarende 

styrker; der henviser til, at De Forenede 

Nationers Interne Overvågningskontor 

(OIOS) har foretaget fælles 

efterforskninger med nationale 

efterforskere fra Burundi og Gabon siden 

april 2016; der henviser til, at i henhold til 

OIOS blev 139 formodede ofre afhørt og i 

alt 41 mistænkte udpeget den 5. december 

2016; 

Or. fr 
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Fælles beslutningsforslag 

 

Situationen i Den Centralafrikanske Republik 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 8 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 8a. finder det yderst foruroligende, at der 

hersker en sådan mangel på 

gennemsigtighed i sagerne om de franske 

soldater, samt at flere undersøgelser af 

voldtægtssager er blevet henlagt af de 

franske myndigheder; kræver, at 

sandheden kommer frem, og 

retfærdigheden sker fyldest, hvad angår 

de alvorlige beskyldninger om voldtægt af 

mindreårige begået af dels franske 

soldater i forbindelse med operation 

Sangaris, dels af FN-soldater; opfordrer 

til en reelt uafhængig og gennemsigtig 

undersøgelse for at fastslå 

kommandovejene, de eventuelle 

svagheder i de interne efterforskninger og 

i retssagerne, årsagerne til den 

manglende information til borgerne, de 

krav, der skal stilles til FN's organer, og 

de foranstaltninger, der skal træffes for at 

sætte en stopper for disse situationer, der 

tilsyneladende er langt fra at være 

enestående; opfordrer ligeledes EU og 

dets højtstående repræsentant til at 

foretage en undersøgelse af EUFOR-

missionen for at fastslå, om der er begået 



 

AM\1114756DA.docx PE596.784v01-00 } 

 PE596.786v01-00 } 

 PE596.393v01-00 } 

 PE598.400v01-00 } RC1 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

misbrug; 
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