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Pozměňovací návrh  1 

Lidia Senra Rodríguez 
za skupinu GUE/NGL 
 
Společný návrh usnesení 

S&D, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

o pronásledování křesťanů ve světě v souvislosti se zavražděním studentů v Keni teroristickou 
skupinou aš-Šabáb 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění C a (nový) 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ca. vzhledem k tomu, že Somálsko nemá 
více než 20 let efektivní celostátní vládu; 
vzhledem k tomu, že po vojenské 
intervenci USA v roce 1992 nazvané 
„obnovení naděje“ se země stala válečnou 
zónou; vzhledem k tomu, že aš-Šabáb je 
islamistická skupina, která ze Svazu 
islámských soudů, volného seskupení 
islámských soudních systémů, které se po 
invazi etiopské armády do Somálska 
v roce 2006 podporované Spojenými státy 
dále radikalizovalo; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  2 

Lidia Senra Rodríguez 
za skupinu GUE/NGL 
 
Společný návrh usnesení 

S&D, ALDE, Verts/ALE, EFDD 
o pronásledování křesťanů ve světě v souvislosti se zavražděním studentů v Keni teroristickou 
skupinou aš-Šabáb 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění 6 a (nový) 

 
Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 6a. je silně kritický k roli, již sehrály 
různé západní intervence z posledních let 
v podpoře radikalizace jednotlivců v 
Africkém rohu; zdůrazňuje, že takové 
politiky podporují terorismus místo toho, 
aby ho potlačovaly, a proto by se od nich 
mělo upustit; je znepokojen zaměřením na 
vojenská „řešení“ v politikách EU pro boj 
proti terorismu, což vede k řadě programů 
vojenské pomoci zemím Afrického rohu; 
konstatuje, že konflikty v regionu 
nemohou mít žádné vojenské řešení; 
odmítá používání pojmu „odpovědnost 
chránit“, neboť to porušuje mezinárodní 
právo a nenabízí přiměřený právní základ 
k ospravedlnění jednostranného použití 
síly; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  3 

Lidia Senra Rodríguez 
za skupinu GUE/NGL 
 
Společný návrh usnesení 

S&D, ALDE, Verts/ALE, EFDD 
o pronásledování křesťanů ve světě v souvislosti se zavražděním studentů v Keni teroristickou 
skupinou aš-Šabáb 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění 9 a (nový) 

 
Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 9a. vyzývá EU a mezinárodní společenství, 
aby spolupracovaly s africkými zeměmi a 
s regionálními a mezinárodními subjekty 
s cílem vyřešit konflikty pouze mírovými 
prostředky, včetně řešení jejich prvotních 
příčin; vyzývá EU, aby vytvořila nový 
rámec vztahů s Keňou a všemi africkými 
zeměmi, který by se zakládal na 
nezasahování do vnitřních záležitostí 
a respektování jejich suverenity 
a zaměřoval by se na podporu rozvoje 
sousedních regionů a podporu 
zaměstnanosti a vzdělávání namísto na 
„dohody o přidružení“, které slouží 
především k vytváření oblastí volného 
obchodu, z nichž mají prospěch západní 
obchodní společnosti; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  4 

Lidia Senra Rodríguez 
za skupinu GUE/NGL 
 
Společný návrh usnesení 

S&D, ALDE, Verts/ALE, EFDD 
o pronásledování křesťanů ve světě v souvislosti se zavražděním studentů v Keni teroristickou 
skupinou aš-Šabáb 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění 11 a (nový) 

 
Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 11a. zdůrazňuje, že prostředky na 
rozvojovou pomoc, jako je Evropský 
rozvojový fond (ERF), nesmí být 
používány k vojenským účelům; důrazně 
se staví proti využívání ERF na výcvik 
ozbrojených sil; důrazně se staví proti 
využívání rozvojové pomoci pro posilování 
strategických zájmů; je toho názoru, že 
ERF musí zůstat výhradně nástrojem pro 
financování úsilí pro vymýcení chudoby 
a hladu v rozvojových zemích; 

Or. en 

 
 


