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Tarkistus  1 

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

Lola Sanchez, Miguel Urban, Estefania Torres, Xabier Benito 
GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

 

Keski-Afrikan tasavallan tilanne 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D a kappale (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 D a. ottaa huomioon, että useiden 

seksuaalista väkivaltaa koskevien 

kantelujen käsittely on jätetty sikseen, 

kuten merkittävin tapaus, joka koskee 

14:ää ranskalaissotilasta ja viittä Afrikan 

johtaman kansainvälisen Keski-Afrikan 

tasavallan tukioperaation (MISCA) 

afrikkalaista rauhanturvaajaa ja jonka 

käsittely päätettiin 20. joulukuuta 2016, 

tai tapaus, joka koskee Banguista länteen 

sijaitsevassa Bodassa tapahtuneita 

raiskauksia; ottaa huomioon, että 

oikeuslähteiden mukaan useiden muiden 

kanteluiden käsittely ollaan lopettamassa 

mutta niiden lukumäärää ei ole 

ilmoitettu; ottaa huomioon, että käynnissä 

on edelleen kolmas ranskalaisia sotilaita 

koskeva esitutkinta, joka on pantu vireille 

maaliskuussa 2016 ja joka koskee 

seksuaalista väkivaltaa; ottaa huomioon, 

että useiden lehdistölähteistä ja 

järjestöiltä saatujen tietojen mukaan 

Ranskan puolustusministeriö ei ole 

noudattanut asianmukaista huolellisuutta 

näissä tutkinnoissa huolimatta todistajien 

ja uhrien esittämistä raskauttavista 

tiedoista; 



 

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

 PE596.786v01-00 } 

 PE596.393v01-00 } 

 PE598.400v01-00 } RC1 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

Or. fr 



 

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

 PE596.786v01-00 } 

 PE596.393v01-00 } 

 PE598.400v01-00 } RC1 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

16.12.2016  B8-0074/2017 }  

 B8-0076/2017 }  

 B8-0085/2017 }  

 B8-0092/2017 } RC1/Am. 2 

Tarkistus  2 

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

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

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

 

Keski-Afrikan tasavallan tilanne 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D b kappale (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 D b. ottaa huomioon, että YK nimesi 

helmikuussa 2016 rauhanturvajoukkoihin 

kohdistuneiden seksuaalista väkivaltaa ja 

raiskauksia koskevien syytösten 

seurauksena Jane Holl Luten 

koordinoimaan rauhanturvaajien 

harjoittaman seksuaalisen hyväksikäytön 

torjuntaa; ottaa huomioon, että YK:n 

sisäinen tarkastustoimisto (BSCI) on 

toteuttanut Burundin ja Gabonin 

kansallisten tutkintaviranomaisten kanssa 

yhteisiä tutkintoja huhtikuusta 2016; 

ottaa huomioon, että BSCI:n mukaan 

139:ää oletettua uhria kuulusteltiin 

5. joulukuuta 2016 ja yhteensä 41 epäiltyä 

tekijää tunnistettiin; 

Or. fr 
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Tarkistus  3 

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

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

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

 

Keski-Afrikan tasavallan tilanne 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

8 a kohta (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 8 a. pitää äärimmäisen huolestuttavana 

hiljaisuutta, joka vallitsee ranskalaisia 

sotilaita vastaan nostetuista kanteista, ja 

sitä, että Ranskan viranomaiset ovat 

jättäneet sikseen useiden raiskauksia 

koskevien tutkintojen käsittelyn; vaatii 

kertomaan totuuden Sangaris-

operaatioon osallistuneiden 

ranskalaissotilaiden sekä YK-joukkojen 

alaikäisille tekemiä raiskauksia koskevista 

vakavista syytöksistä ja huolehtimaan, 

että oikeus toteutuu; pyytää aidosti 

riippumatonta ja avointa tutkintaa, jotta 

saadaan selvitettyä vastuuketjut, sisäisten 

ja oikeudellisten tutkintojen mahdolliset 

puutteet, syyt, joiden vuoksi kansalaisille 

ei ole annettu tietoja, vaatimukset, joita 

YK:n eri instansseille on esitettävä, ja 

toimenpiteet, joita on toteutettava, jotta 

saadaan loppumaan tällaiset 

väärinkäytöstilanteet, jotka eivät suinkaan 

näytä olleen yksittäisiä; pyytää lisäksi 

unionia ja sen korkeaa edustajaa 

teettämään tutkinnan EUFOR-

operaatiosta sen selvittämiseksi, onko 

väärinkäytöksiä esiintynyt; 
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