
 

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

 PE596.786v01-00 } 

 PE596.393v01-00 } 

 PE598.400v01-00 } RC1 

PT Unida na diversidade PT 

16.12.2016  B8-0074/2017 }  

 B8-0076/2017 }  

 B8-0085/2017 }  

 B8-0092/2017 } RC1/Am. 1 

Alteração  1 

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

Lola Sanchez, Miguel Urban, Estefania Torres, Xabier Benito 
em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

 

Situação na República Centro-Africana 

Proposta de resolução comum 

Considerando D-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

 D-A. Considerando que foram arquivadas 

várias queixas por agressão sexual, como 

o caso mais importante, que visava 14 

soldados franceses e 5 capacetes azuis 

africanos da Missão Internacional de 

Apoio à República Centro-Africana sob 

liderança africana (MISCA), terminada 

em 20 de dezembro de 2016, ou o caso das 

violações cometidas em Boda, a oeste de 

Bangui; considerando que, de acordo com 

fontes judiciais, várias outras queixas 

estão prestes a ser arquivadas, sem que o 

seu número tenha sido comunicado; 

considerando que ainda está em curso 

uma terceira investigação preliminar a 

militares franceses, iniciada em março de 

2016, por agressão sexual; considerando 

que, segundo várias fontes jornalísticas e 

associativas, o ministério da defesa 

francês não conduziu as investigações de 

forma diligente, apesar da existência de 

elementos incriminatórios recolhidos 

junto de testemunhas e vítimas; 

Or. fr 
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Alteração  2 

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

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

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

 

Situação na República Centro-Africana 

Proposta de resolução comum 

Considerando D-B (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

 D-B. Considerando que, em fevereiro de 

2016, perante as alegações de violência 

sexual e abusos sexuais cometidos pelas 

forças de manutenção da paz, a ONU 

nomeou Jane Holl Lute para coordenar a 

luta contra os abusos sexuais cometidos 

pelos capacetes azuis; considerando que o 

Gabinete dos Serviços de Controlo 

Interno das Nações Unidas (BSCI) tem 

conduzido investigações conjuntas com 

investigadores nacionais do Burundi e do 

Gabão desde abril de 2016; considerando 

que, em 5 de dezembro de 2016, de acordo 

com o BSCI, foram interrogadas 139 

alegadas vítimas e foram identificados, no 

total, 41 alegados autores; 

Or. fr 
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Alteração  3 

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

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

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

 

Situação na República Centro-Africana 

Proposta de resolução comum 

N.º -8-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

 8-A. Considera extremamente 

preocupante a opacidade em torno das 

queixas apresentadas contra os militares 

franceses e o facto de várias investigações 

por abuso sexual terem sido arquivadas 

pelas autoridades francesas; exige que se 

apure a verdade e se faça justiça 

relativamente às graves acusações de 

abusos sexuais de menores cometidos por 

soldados franceses no âmbito da operação 

Sangaris e pelas forças da ONU; solicita a 

realização de uma investigação 

verdadeiramente independente e 

transparente, a fim de determinar as 

cadeias de responsabilidades, as eventuais 

lacunas das investigações internas e 

judiciais, os motivos da não prestação de 

informações aos cidadãos, as exigências a 

apresentar às instâncias das Nações 

Unidas e as medidas a adotar para pôr 

fim a tais situações, que parecem estar 

longe de ser casos isolados; insta 

igualmente a União e a sua Alta 

Representante a investigarem a missão 

EUFOR, a fim de determinar se foram 

cometidos abusos; 
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