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Grozījums Nr.  1 

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

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

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

 

Stāvoklis Centrālāfrikas Republikā 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

Da apsvērums (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 Da. tā kā izmeklēšana attiecībā uz 

vairākām apsūdzībām par seksuālu 

vardarbību ir izbeigta bez jebkādu 

pasākumu veikšanas, tostarp pamatlietā, 

kurā iesaistīti 14 Francijas kareivji un 

5 Āfrikas miera uzturētāji no Āfrikas 

valstu vadītās starptautiskās atbalsta 

misijas Centrālāfrikas Republikā 

(MISCA), kuras darbības termiņš beidzās 

2016. gada 20. decembrī, un lieta attiecībā 

uz izvarošanu Boda, uz rietumiem no 

Bangi; tā kā saskaņā ar juridiskiem 

avotiem drīz slēgs arī vairāku citu 

apsūdzību izskatīšanu, nepaziņojot par to 

skaitu; tā kā joprojām turpinās trešā 

iepriekšējā izmeklēšana, kurā iesaistīti 

Francijas kareivji un kura saistībā ar 

seksuāliem uzbrukumiem tika uzsākta 

2016. gada martā; tā kā saskaņā ar 

vairāku žurnālistu un apvienību sniegto 

informāciju Francijas Aizsardzības 

ministrija “nav veikusi rūpīgu 

izmeklēšanu”, lai gan liecinieki un 

cietušie ir nākuši klajā ar atmaskojošiem 

pierādījumiem; 

Or. fr 
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Grozījums Nr.  2 

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

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

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

 

Stāvoklis Centrālāfrikas Republikā 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

Db apsvērums (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 Db. tā kā 2016. gada februārī saistībā ar 

apgalvojumiem par miera uzturēšanas 

spēku kareivju pastrādāto seksuālo 

vardarbību un izvarošanu ANO norīkoja 

Jane Holl Lute koordinēt cīņu pret miera 

uzturēšanas spēku personāla īstenoto 

seksuālo vardarbību; tā kā ANO Iekšējās 

uzraudzības birojs kopš 2016. gada aprīļa 

ir veicis kopīgas izmeklēšanas ar Burundi 

un Gabonas valsts izmeklētājiem; tā kā 

saskaņā ar šā biroja sniegto informāciju 

2016. gada 5. decembrī bija aptaujāti 

139 iespējamie cietušie un noteikta 

kopumā 41 aizdomās turētā persona; 

Or. fr 
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Grozījums Nr.  3 

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

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

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

 

Stāvoklis Centrālāfrikas Republikā 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

8.a punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 8.a uzskata par ļoti satraucošu 

pārredzamības trūkumu attiecībā uz 

apsūdzībām, kas vērstas pret Francijas 

kareivjiem, un to, ka Francijas iestādes, 

neveicot nekādus turpmākus pasākumus, 

ir izbeigušas vairākas izmeklēšanas 

saistībā ar izvarošanu; prasa noskaidrot 

patiesību un panākt taisnību attiecībā uz 

nopietnajām apsūdzībām par 

nepilngadīgo izvarošanu, ko pastrādājuši 

Francijas kareivji operācijas “Sangaris” 

laikā un ANO spēku kareivji; aicina veikt 

pilnībā neatkarīgu un pārredzamu 

izmeklēšanu, lai noskaidrotu atbildības 

ķēdes, iekšējās izmeklēšanas un 

tiesvedības nepilnības un iedzīvotāju 

neinformēšanas iemeslus un noteiktu 

prasības ANO struktūrām un pasākumus, 

kādus tām vajadzētu veikt, lai novērstu 

šādas situācijas, kuras nešķiet atsevišķi 

gadījumi; aicina Savienību un tās augsto 

pārstāvi veikt izmeklēšanu par to, vai nav 

notikuši pārkāpumi EUFOR misijas 

laikā; 

Or. fr 
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