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Predlog spremembe  1 

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

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

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Skupni predlog resolucije 

 

Razmere v Srednjeafriški republiki 

Skupni predlog resolucije 

Uvodna izjava D a (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

 Da. ker je bilo več pritožb zaradi spolnega 

napada zaključenih brez nadaljnjega 

ukrepanja, na primer zoper 14 francoskih 

vojakov in 5 pripadnikov mirovnih sil 

Afriške mednarodne podporne misije v 

Srednjeafriški republiki pod afriškim 

vodstvom (MISCA), ki se je zaključila 20. 

decembra 2016, in v zvezi s posilstvi v 

kraju Boda zahodno Banguija; ker sodni 

viri navajajo, da naj bi se podobno zgodilo 

z več drugimi pritožbami, niso pa 

sporočili, za kolikšno število naj bi šlo; 

ker še vedno teče tretje predhodno 

zaslišanje v zvezi s spolnim nasiljem, ki 

naj bi ga marca 2016 zakrivili francoski 

vojaki; ker francosko obrambno 

ministrstvo po navedbah več novinarskih 

virov in združenj v preiskavah „ni skrbno 

ravnalo“, čeprav so priče in žrtve 

zagotovile več kot dovolj obremenilnega 

gradiva; 

Or. fr 
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Predlog spremembe  2 

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

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

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Skupni predlog resolucije 

 

Razmere v Srednjeafriški republiki 

Skupni predlog resolucije 

Uvodna izjava D b (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

 Db. ker je bila pri OZN februarja 2016 

zaradi domnevnih posilstev in spolnega 

nasilja pripadnikov mirovnih sil 

imenovana Jane Holl Lute za boj proti 

spolnim zlorabam, ki jih zagrešijo 

pripadniki mirovnih sil; ker je urad OZN 

za notranji nadzor od aprila 2016 izvaja 

preiskave skupaj z burundijskimi in 

gabonskimi državnimi preiskovalci; ker je 

bilo po navedbah urada 5. decembra 2016 

zaslišanih 139 žrtev ter skupno 

identificiranih 41 storilcev; 

Or. fr 
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Predlog spremembe  3 

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

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

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Skupni predlog resolucije 

  

Razmere v Srednjeafriški republiki 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 8 a (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

 8a. meni, da je sta nepreglednost v zvezi s 

pritožbami zoper francoske vojake in 

dejstvo, da so francoske oblasti več 

preiskav zaključile brez nadaljnjega 

ukrepanja, zelo zaskrbljujoča; zahteva 

resnico v zvezi s hudimi obtožbami o 

posilstvih mladoletnikov, ki naj bi jih 

zakrivili francoski vojaki v okviru 

operacije Sangaris in pripadniki sil OZN; 

poziva k zares neodvisni in pregledni 

preiskavi, da bi ugotovili verigo 

odgovornosti, morebitne pomanjkljivosti 

v delovanju notranjih in sodnih preiskav, 

razloge za premajhno obveščenost 

državljanov, katero ukrepanje bi bilo 

potrebno v okviru OZN ter kako bi bilo 

treba ukrepati za preprečevanje takih 

dogodkov, kajti očitno še zdaleč niso 

osamljeni; poziva EU in visoko 

predstavnico, naj se izvede preiskava o 

misiji EUFOR in ugotovi, ali je prišlo do 

zlorab; 

Or. fr 

 

 


