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Τροπολογία  1 

Judith Sargentini, Franziska Katharina Brantner 

 εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

Η κατάσταση στην Ακτή του Ελεφαντοστού 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 2α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

   2α. χαιρετίζει την έκκληση των 
∆υτικοαφρικανίδων για µια ειρηνική 
λύση της πολιτικής διένεξης στην Ακτή 
του Ελεφαντοστού και για την 
προσαγωγή στη δικαιοσύνη των 
αυτουργών πράξεων βίας σε βάρος απλών 
ανθρώπων της χώρας· θεωρεί λυπηρές 
τις ανεπαρκείς προσπάθειες των 
γυναικείων οργανώσεων και των 
θρησκευτικών και κοινοτικών ηγετών για 
την άσκηση εσωτερικής πίεσης και για 
την προώθηση διαµεσολαβητικών 
προτάσεων εν όψει µιας ειρηνικής λύσης 
στο πολιτικό αδιέξοδο της χώρας·  
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Τροπολογία  2 

Franziska Katharina Brantner 

 εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

Η κατάσταση στην Ακτή του Ελεφαντοστού 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 11α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

   11α. ζητεί τη σύσταση µιας Επιτροπής 
Αλήθειας και Συµφιλίωσης που θα 
αποκαταστήσει την ειρήνη και την πίστη 
στο δηµοκρατικό σύστηµα· 
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Τροπολογία  3 

Franziska Katharina Brantner 

 εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Marielle De Sarnez 

 εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

Η κατάσταση στην Ακτή του Ελεφαντοστού 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 11β (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

   11β. καλεί την ΕΕ να στηρίξει µια 
διάσκεψη εθνικής συµφιλίωσης 
προκειµένου να προωθηθεί µια βιώσιµη 
ειρήνη και να διασφαλιστεί ο 
εκδηµοκρατισµός της χώρας, µε τη 
συµµετοχή όλων των ενδιαφερόµενων 
συντελεστών της πολιτικής και της 
κοινωνίας των πολιτών, 
συµπεριλαµβανοµένων των γυναικείων 
οργανώσεων και των θρησκευτικών και 
κοινοτικών ηγετών· 

Or. en 

 

 


