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16.12.2016  B8-0074/2017 }  

 B8-0076/2017 }  

 B8-0085/2017 }  

 B8-0092/2017 } RC1/Τροπ. 1 

Τροπολογία  1 

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

Lola Sanchez, Miguel Urban, Estefania Torres, Xabier Benito 
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

 

Κατάσταση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Δ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι έρευνες 

για αριθμό καταγγελιών σχετικά με 

σεξουαλικές επιθέσεις περατώθηκαν 

χωρίς να δοθεί συνέχεια, 

συμπεριλαμβανομένης της βασικής 

υπόθεσης στην οποία εμπλέκονται 14 

Γάλλοι στρατιώτες και 5 Αφρικανοί 

κυανόκρανοι της αποστολής υποστήριξης 

προς την Κεντρική Αφρική υπό 

αφρικανική ηγεσία (MISCA), η οποία 

ολοκληρώθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2016, 

ή εκείνης σχετικά με τους βιασμούς που 

διαπράχθηκαν στην Boda, στα δυτικά του 

Bangui· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 

σύμφωνα με δικαστικές πηγές, οι έρευνες 

για πολλές άλλες καταγγελίες ευρίσκονται 

στο στάδιο της περάτωσης, μολονότι δεν 

έχει αποκαλυφθεί ο ακριβής αριθμός 

τους·  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια τρίτη 

προκαταρκτική έρευνα που ξεκίνησε τον 

Μάρτιο του 2016 σχετικά με καταγγελίες 

σε βάρος Γάλλων στρατιωτών για 

άσκηση σεξουαλικής βίας ευρίσκεται σε 

εξέλιξη·  λαμβάνοντας υπόψη ότι 

σύμφωνα με αναφορές δημοσιογράφων 

και οργανώσεων, το γαλλικό υπουργείο 

Δικαιοσύνης δεν επέδειξε την δέουσα 

επιμέλεια στις έρευνες, παρά τα 
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συντριπτικά στοιχεία που 

συγκεντρώθηκαν από τους μάρτυρες και 

τα θύματα·  

Or. fr 
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16.12.2016  B8-0074/2017 }  

 B8-0076/2017 }  

 B8-0085/2017 }  

 B8-0092/2017 } RC1/Τροπ. 2 

Τροπολογία  2 

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

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

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

 

Κατάσταση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Δ β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τον 

Φεβρουάριο του 2016, ο ΟΗΕ, σε 

απάντηση στις καταγγελίες σεξουαλικής 

βίας και βιασμών στις οποίες 

εμπλέκονται μέλη των ειρηνευτικών 

δυνάμεων όρισε την Jane Holl Lute 

προκειμένου να συντονίσει τις 

προσπάθειες για την αντιμετώπιση του 

προβλήματος της σεξουαλικής 

κακοποίησης από τους Κυανόκρανους 

του ΟΗΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι από 

τον Απρίλιο του 2016 το Γραφείο 

υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου των 

Ηνωμένων Εθνών  (OIOS) 

πραγματοποίησε κοινές έρευνες με τους 

εθνικούς ερευνητές του Μπουρούντι και 

της Γκαμπόν· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

στις 5 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με το 

Γραφείο υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου 

του ΟΗΕ, κλήθηκαν να καταθέσουν 139 

εικαζόμενα θύματα και ταυτοποιήθηκε 

ένα σύνολο 41 εικαζόμενων δραστών· 

Or. fr 
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16.12.2016  B8-0074/2017 }  

 B8-0076/2017 }  

 B8-0085/2017 }  

 B8-0092/2017 } RC1/Τροπ. 3 

Τροπολογία  3 

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

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

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

 

Κατάσταση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 8α. κρίνει εξαιρετικά ανησυχητική τη 

μυστικότητα που περιβάλλει τις 

καταγγελίες που διατυπώθηκαν σε βάρος 

Γάλλων στρατιωτικών και το γεγονός ότι 

οι έρευνες για πολλές καταγγελίες για 

βιασμούς περατώθηκαν χωρίς να δοθεί 

συνέχεια από τις γαλλικές αρχές·  απαιτεί 

την αποκατάσταση της αλήθειας για τις 

σοβαρές καταγγελίες για βιασμούς 

ανηλίκων από Γάλλους στρατιώτες στο 

πλαίσιο της επιχείρησης Sangaris και από 

τις δυνάμεις του ΟΗΕ και την απόδοση 

της δικαιοσύνης· ζητεί τη διεξαγωγή 

πραγματικά ανεξάρτητης και διαφανούς 

έρευνας προκειμένου να καθοριστεί η 

αλυσίδα των ευθυνών, να αναδειχθούν οι 

ενδεχόμενες ελλείψεις στις εσωτερικές 

και δικαστικές έρευνες, να διευκρινιστούν 

οι λόγοι για την απουσία ενημέρωσης των 

πολιτών, να καθορισθεί η δράση που 

πρέπει να αναλάβουν τα αρμόδια όργανα 

του ΟΗΕ και να προσδιορισθούν τα 

μέτρα που απαιτούνται για να δοθεί τέλος 

σε τέτοιες καταστάσεις που απέχουν πολύ 

από το να είναι μεμονωμένες· ζητεί 

επίσης από την Ένωση και την Ύπατη 

εκπρόσωπό της την διεξαγωγή ερευνών 
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προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον 

έχουν διαπραχθεί παρόμοιες 

κακοποιήσεις στο πλαίσιο των 

αποστολών των δυνάμεων υπό την ηγεσία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUFOR)· 

Or. fr 


