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Amendamentul  1 

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

Lola Sanchez, Miguel Urban, Estefania Torres, Xabier Benito 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

 

Situația în Republica Centrafricană 

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul Da (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 Da. întrucât au fost clasate fără urmări 

mai multe plângeri privind cazuri de 

agresiune sexuală, cum ar fi cauza 

principală – care viza 14 soldați francezi 

și cinci membri de origine africană ai 

Căștilor albastre care făceau parte din 

Misiunea internațională de sprijin pentru 

Republica Centrafricană sub conducere 

africană (MISCA) – finalizată la 20 

decembrie 2016, sau cauza referitoare la 

violurile săvârșite la Boda, la vest de 

Bangui; întrucât, potrivit surselor 

judiciare, sunt în curs de a fi clasate mai 

multe astfel de plângeri, fără ca numărul 

acestora să fie comunicat; întrucât o a 

treia anchetă preliminară ce vizează 

soldați francezi este încă în curs, fiind 

deschisă pentru agresiune sexuală în 

martie 2016; întrucât, potrivit mai multor 

surse jurnalistice și asociații, Ministerul 

Apărării din Franța „nu a dat dovadă de 

sârguință în anchete”, în ciuda dovezilor 

copleșitoare puse laolaltă de martori și de 

victime; 

Or. fr 
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Amendamentul  2 

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

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

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

 

Situația în Republica Centrafricană 

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul Db (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 Db. întrucât, în februarie 2016, în urma 

acuzațiilor de violență sexuală și viol 

formulate la adresa forțelor de menținere 

a păcii, ONU a numit-o pe Jane Holl Lute 

în rolul de coordonator al luptei împotriva 

abuzurilor sexuale comise de membri ai 

Căștilor albastre; Întrucât, din aprilie 

2016, Oficiul pentru servicii de 

supraveghere internă din cadrul ONU 

(BSCI) a desfășurat anchete în comun cu 

anchetatori naționali din Burundi și din 

Gabon; întrucât, potrivit BSCI, la 5 

decembrie 2016 au fost interogate 139 de 

presupuse victime și a fost identificat un 

număr total de 41 de presupuși făptași; 

Or. fr 
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Amendamentul  3 

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

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

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

 

Situația în Republica Centrafricană 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 8 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 8a. consideră că sunt extrem de 

îngrijorătoare opacitatea care înconjoară 

plângerile depuse împotriva militarilor 

francezi, precum și faptul că mai multe 

anchete în cazuri de viol au fost închise 

fără urmări de autoritățile franceze; 

solicită să se spună adevărul și să se facă 

dreptate în ceea ce privește acuzațiile 

grave de violuri săvârșite asupra unor 

minori de către soldați francezi în cadrul 

operației Sangaris și de către forțe ale 

ONU; solicită o anchetă cu adevărat 

independentă și transparentă, pentru a 

stabili ierarhiile responsabilităților, 

eventuale neajunsuri ale anchetelor 

interne și ale anchetelor penale, motivele 

lipsei de informare a cetățenilor, cerințele 

de formulat la adresa organismelor ONU 

și măsurile care trebuie adoptate pentru a 

pune capăt unor astfel de situații, ce nu 

par deloc a fi cazuri izolate; solicită, de 

asemenea, UE și Înaltului Reprezentant 

să desfășoare o anchetă privind misiunea 

EUFOR, pentru a stabili dacă s-au comis 

abuzuri; 

Or. fr 


