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Pozmeňujúci návrh  1 

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

Lola Sanchez, Miguel Urban, Estefania Torres, Xabier Benito 
v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

 

Situácia v Stredoafrickej republike 

Spoločný návrh uznesenia 

Odôvodnenie D a (nové) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Da. keďže viacero trestných oznámení, 

pokiaľ ide o prípady sexuálnych útokov, 

bolo zamietnutých, ako trestné oznámenie 

v hlavnej veci, ktorá sa týka 14 

francúzskych vojakov a 5 afrických 

príslušníkov mierových jednotiek OSN z 

medzinárodnej misie na podporu 

Stredoafrickej republiky pod africkým 

vedením (MISCA), ktorá sa skončila 20. 

decembra 2016, alebo trestné oznámenie 

vo veci týkajúcej sa prípadov znásilnenia v 

Boda, západne od Bangui; keďže podľa 

súdnych zdrojov má prebiehať 

zamietnutie niekoľkých ďalších trestných 

oznámení, pričom ich počet nebol 

oznámený; keďže tretie predbežné 

vyšetrovanie týkajúce sa obvinenia 

francúzskych vojakov zo sexuálnych 

útokov, ktoré sa začalo v marci 2016, stále 

prebieha; keďže podľa viacerých správ od 

novinárov a združení ministerstvo obrany 

Francúzska „neprejavilo pri vyšetrovaní 

náležitú starostlivosť“, a to napriek 

usvedčujúcim dôkazom, ktoré poskytli 

svedkovia a obete; 

Or. fr 
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Pozmeňujúci návrh  2 

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

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

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

 

Situácia v Stredoafrickej republike 

Spoločný návrh uznesenia 

Odôvodnenie D b (nové) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Db. keďže vo februári 2016 v reakcii na 

obvinenia zo sexuálneho násilia a 

znásilnenia, ktorého sa dopustili 

príslušníci mierových síl, OSN 

vymenovala Jane Holl Luteovú za 

koordinátorku boja proti sexuálnemu 

zneužívaniu páchanému príslušníkmi 

mierových jednotiek OSN; keďže od 

apríla 2016 kancelária útvarov interného 

dohľadu OSN (OIOS) uskutočnila s 

burundskými a gabonskými 

vyšetrovateľmi spoločné vyšetrovania; 

keďže podľa OIOS bolo 5. decembra 2016 

vypočutých 139 údajných obetí a celkovo 

41 údajných páchateľov bolo 

identifikovaných; 

Or. fr 
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Pozmeňujúci návrh  3 

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

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

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

 

Situácia v Stredoafrickej republike 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 8 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 8a. považuje za mimoriadne znepokojivú 

nepriehľadnosť, ktorá panuje okolo 

trestných oznámení na francúzskych 

vojakov, a skutočnosť, že francúzske 

orgány zamietli viacero vyšetrovaní 

trestných činov znásilnenia; požaduje 

pravdu a spravodlivosť, pokiaľ ide o 

vážne obvinenia zo znásilňovania 

maloletých francúzskymi vojakmi v rámci 

operácie Sangaris a ozbrojenými silami 

OSN; požaduje skutočne nezávislé a 

transparentné vyšetrovanie s cieľom zistiť 

zodpovednosť, prípadné zlyhania 

vnútorných vyšetrovaní a súdnych konaní, 

dôvody nedostupnosti informácií pre 

občanov, požiadavky na orgány 

Organizácie Spojených národov a 

opatrenia, ktoré sa majú prijať, s cieľom 

skoncovať s takýmito situáciami, ktoré, 

ako sa zdá, nie sú ani zďaleka ojedinelé; 

zároveň vyzýva EÚ a jej vysokú 

predstaviteľku na uskutočnenie 

vyšetrovania misie EUFOR, s cieľom 

zistiť, či neboli spáchané zneužitia; 

Or. fr 


