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Τροπολογία  2 

Marie-Christine Vergiat 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Σουδάν: η περίπτωση του ∆ρος Amin Mekki Medani 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη E α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 E α. λαµβάνοντας υπόψη ότι στις 6 
Αυγούστου 2014 η κυβέρνηση ανήγγειλε 
την διεξαγωγή γενικών βουλευτικών 
εκλογών στις 2 Απριλίου 2015· 
λαµβάνοντας υπόψη ότι η αντιπολίτευση 
η οποία είχε µποϊκοτάρει τις εκλογές του 
2010 επειδή δεν ανταποκρίνονταν στα 
διεθνή πρότυπα, δήλωσε ότι «δεν θα 
συµµετάσχει στις γενικές βουλευτικές 
εκλογές, εκτός εάν διεξαχθούν υπό µια 
µεταβατική κυβέρνηση η οποία θα  
προβλέπει µια πραγµατική δηµοκρατική 
αλλαγή που θα υπόσχεται την 
αποκατάσταση των δηµόσιων ελευθεριών 
και θα εξασφαλίζει τα δικαιώµατα και 
τον σεβασµό της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας»,  

Or. fr 
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Τροπολογία  3 

Marie-Christine Vergiat 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Σουδάν: η περίπτωση του ∆ρος Amin Mekki Medani 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 H α. λαµβάνοντας υπόψη ότι την 
Παρασκευή 12 ∆εκεµβρίου ο Σουδανός 
υπουργός άµυνας ανήγγειλε νέα επίθεση 
του σουδανικού στρατού στις περιοχές 
του Νταρφούρ, του Γαλάζιου Νείλου και 
του Νότιου Κορντοφάν που κατά την 
γνώµη του «θα δώσει τέλος στην 
εξέγερση σε όλα τα µέτωπα»· 
λαµβάνοντας υπόψη ότι αυτή η δήλωση 
έρχεται τρεις ηµέρες µετά την αποτυχία 
των διαπραγµατεύσεων που διεξήχθησαν 
στην Αντίς Αµπέµπα της Αιθιοπίας 
µεταξύ της κυβέρνησης και των 
επαναστατών του Λαϊκού 
Απελευθερωτικού Κινήµατος του Σουδάν 
– Βορράς (SPLM-N), 

Or. fr 
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Τροπολογία  4 

Marie-Christine Vergiat 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Σουδάν: η περίπτωση του ∆ρος Amin Mekki Medani 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 9 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 9 α. εκφράζει την απογοήτευσή του για 
τις κατηγορίες που έχουν αντικείµενο την 
MINUAD· κρίνει ότι οι κατηγορίες αυτές 
επιφέρουν βλάβη στην ίδια την αξιοπιστία 
της διεθνούς κοινότητας και ζητεί να 
ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα ώστε οι 
υπεύθυνοι να διωχθούν και δικαστούν· 

Or. fr 
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Τροπολογία  5 

Marie-Christine Vergiat 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Σουδάν: η περίπτωση του ∆ρος Amin Mekki Medani 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 10 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 10 α. αντιτίθεται απόλυτα στην 
«διαδικασία του Χαρτούµ» και στην 
βούληση της Ιταλικής Προεδρίας και των 
κρατών µελών να συνεργασθούν µε τα 
καθεστώτα που παραβιάζουν τα 
δικαιώµατα του Ανθρώπου ζητώντας από 
αυτά να διαχειρισθούν τα στρατόπεδα 
µεταναστών και να ενηµερώσουν τους 
λαούς τους για τους κινδύνους της 
παράνοµης µετανάστευσης ενώ ακριβώς 
αυτές οι κυβερνήσεις ευθύνονται για την 
φυγή των υπηκόων τους· 

Or. fr 
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