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Τροπολογία  1 

Lidia Senra Rodríguez 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

S&D, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

σχετικά µε τους διωγµούς των Χριστιανών σε όλο τον κόσµο, σε συσχετισµό µε τους φόνους 

των φοιτητών στην Κένυα από την ισλαµιστική τροµοκρατική οµάδα Al-Shabaab 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 Γα. λαµβάνοντας υπόψη ότι η Σοµαλία 
δεν έχει γνήσια εθνική κυβέρνηση εδώ και 
περισσότερα από 20 χρόνια· λαµβάνοντας 
υπόψη ότι µετά τη στρατιωτική 
επέµβαση των ΗΠΑ το 1992, η οποία είχε 
ονοµαστεί «Επιχείρηση Αποκατάστασης 
της Ελπίδας», η χώρα έχει καταστεί 
εµπόλεµη ζώνη· λαµβάνοντας υπόψη ότι 
η αλ-Σαµπάµπ είναι µία ισλαµιστική 
οµάδα που προέκυψε από την Ένωση 
Ισλαµικών ∆ικαστηρίων, έναν χαλαρό 
σχηµατισµό ισλαµικών δικαστικών 
συστηµάτων, η οποία 
ριζοσπαστικοποιήθηκε περαιτέρω µετά 
την εισβολή του αιθιοπικού στρατού στη 
Σοµαλία µε την υποστήριξη των 
Ηνωµένων Πολιτειών το 2006· 
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Τροπολογία  2 

Lidia Senra Rodríguez 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

S&D, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

σχετικά µε τους διωγµούς των Χριστιανών σε όλο τον κόσµο, σε συσχετισµό µε τους φόνους 

των φοιτητών στην Κένυα από την ισλαµιστική τροµοκρατική οµάδα Al-Shabaab 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 6α. επικρίνει έντονα τον ρόλο που έπαιξαν 
οι διάφορες δυτικές επεµβάσεις των 
τελευταίων ετών στην όξυνση της 
ριζοσπαστικοποίησης των ατόµων στο 
Κέρας της Αφρικής· τονίζει ότι τέτοιες 
πολιτικές προωθούν, αντί να πατάσσουν, 
την τροµοκρατία και πρέπει, εποµένως, 
να εγκαταλειφθούν· εκφράζει την 
ανησυχία του για το βάρος που δίνει η 
πολιτική της ΕΕ για την αντιµετώπιση 
της τροµοκρατίας στις στρατιωτικές 
«λύσεις», πράγµα που καταλήγει σε 
πολυάριθµα προγράµµατα στρατιωτικής 
βοήθειας στις χώρες του Κέρατος της 
Αφρικής· δηλώνει ότι δεν µπορεί να 
υπάρξει στρατιωτική λύση στις 
συγκρούσεις στην περιοχή· αντιτίθεται 
στη χρήση της έννοιας της «ευθύνης 
προστασίας», καθώς παραβιάζει το 
διεθνές δίκαιο και δεν παρέχει επαρκή 
νοµική βάση που να δικαιολογεί τη 
µονοµερή χρήση βίας· 

Or. en 
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Τροπολογία  3 

Lidia Senra Rodríguez 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

S&D, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

σχετικά µε τους διωγµούς των Χριστιανών σε όλο τον κόσµο, σε συσχετισµό µε τους φόνους 

των φοιτητών στην Κένυα από την ισλαµιστική τροµοκρατική οµάδα Al-Shabaab 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 9 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 9α. καλεί την ΕΕ και τη διεθνή κοινότητα 
να συνεργαστούν µε τις χώρες της 
Αφρικής καθώς και µε περιφερειακούς 
και διεθνείς φορείς για τη διευθέτηση των 
συγκρούσεων µε αµιγώς ειρηνικά µέσα, 
µεταξύ των οποίων και η αντιµετώπιση 
των βαθύτερων αιτιών τους· ζητεί από 
την ΕΕ να θεσπίσει ένα νέο πλαίσιο 
σχέσεων µε την Κένυα και όλες τις 
αφρικανικές χώρες στη βάση της µη 
επέµβασης στις εσωτερικές τους 
υποθέσεις και του σεβασµού της 
κυριαρχίας τους, µε σκοπό την 
υποστήριξη της ανάπτυξης των 
γειτονικών περιφερειών και την 
προώθηση της απασχόλησης και της 
εκπαίδευσης, αντί για τις «συµφωνίες 
σύνδεσης» που χρησιµεύουν κυρίως στην 
εγκαθίδρυση ζωνών ελευθέρων 
συναλλαγών που ωφελούν δυτικά 
εταιρικά συµφέροντα· 

Or. en 



 

AM\1059646EL.doc PE555.156v01-00 } 

 PE555.160v01-00 } 

 PE555.161v01-00 } 

 PE555.162v01-00 } RC1 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

28.4.2015  B8-0382/2015 }  

 B8-0386/2015 }  

 B8-0387/2015 }  

 B8-0388/2015 } RC1/Am. 4 

Τροπολογία  4 

Lidia Senra Rodríguez 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

S&D, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

σχετικά µε τους διωγµούς των Χριστιανών σε όλο τον κόσµο, σε συσχετισµό µε τους φόνους 

των φοιτητών στην Κένυα από την ισλαµιστική τροµοκρατική οµάδα Al-Shabaab 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 11 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 11α. τονίζει ότι οι πόροι για την 
αναπτυξιακή βοήθεια, όπως το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ), 
δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται για 
οποιονδήποτε στρατιωτικό σκοπό· 
εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στη 
χρήση του ΕΤΑ για την εκπαίδευση 
στρατιωτικών δυνάµεων· εκφράζει την 
έντονη αντίθεσή του στη χρησιµοποίηση 
της αναπτυξιακής βοήθειας για την 
επιβολή στρατηγικών συµφερόντων· 
φρονεί ότι το ΕΤΑ οφείλει να παραµείνει 
ένα µέσο προορισµένο αποκλειστικά για 
τη χρηµατοδότηση των προσπαθειών 
εξάλειψης της φτώχειας και της πείνας 
στις αναπτυσσόµενες χώρες· 

Or. en 

 

 


