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Tarkistus  1 

Lidia Senra Rodríguez 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

S&D, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

Kristittyjen vaino maailmassa ja terroristijärjestö al-Shabaabin tekemät opiskelijoiden surmat 

Keniassa 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan C a kappale (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 C a. ottaa huomioon, ettei Somalialla ole 

ollut todellista kansallista hallitusta yli 

kahteenkymmeneen vuoteen; ottaa 

huomioon, että vuonna 1992 tapahtuneen 

Yhdysvaltojen sotilaallisen väliintulon 

(nk. Operation Restore Hope) jälkeen 

maa on ollut sota-aluetta; toteaa, että al-

Shabaab on islamilaisista 

oikeuslaitoksista koostuneesta löyhästä 

muodostumasta, islamilaisten 

tuomioistuinten liitosta, irtaantunut 

islamistiryhmä, joka radikalisoitui 

voimakkaammin Etiopian armeijan 

hyökättyä Yhdysvaltojen tukemana 

Somaliaan vuonna 2006;  

Or. en 
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Tarkistus  2 

Lidia Senra Rodríguez 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

S&D, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

Kristittyjen vaino maailmassa ja terroristijärjestö al-Shabaabin tekemät opiskelijoiden surmat 

Keniassa 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

6 a kohta (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 6 a. arvostelee ankarasti roolia, joka 

monilla länsimaiden toimilla on viime 

vuosina ollut yksittäisten ihmisten 

radikalisoitumisessa Afrikan sarven 

alueella; korostaa, että kyseiset 

toimintatavat eivät torju terrorismia vaan 

edistävät sitä ja että siksi ne olisi 

hylättävä; on huolissaan siitä, että 

terrorismin vastaisissa EU:n 

toimintatavoissa on keskitytty sotilaallisiin 

”ratkaisuihin”, jotka ovat johtaneet 

useisiin sotilasapuohjelmiin Afrikan 

sarven maissa; toteaa, ettei alueen 

konflikteja voida ratkaista sotilaallisesti; 

torjuu ns. suojeluvastuun käsitteen 

käytön, koska sillä loukataan 

kansainvälistä oikeutta eikä se tarjoa 

asianmukaista oikeusperustaa, jolla 

voitaisiin perustella yksipuolinen 

voimankäyttö; 

Or. en 
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Tarkistus  3 

Lidia Senra Rodríguez 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

S&D, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

Kristittyjen vaino maailmassa ja terroristijärjestö al-Shabaabin tekemät opiskelijoiden surmat 

Keniassa 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

9 a kohta (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 9 a. kehottaa EU:ta ja kansainvälistä 

yhteisöä tekemään yhteistyötä Afrikan 

maiden sekä alueellisten ja 

kansainvälisten toimijoiden kanssa 

konfliktien ratkaisemiseksi yksinomaan 

rauhanomaisin keinoin ja myös 

puuttumalla niiden perimmäisiin syihin; 

kehottaa EU:ta luomaan Kenian ja 

kaikkien Afrikan maiden kanssa 

suhteiden uuden kehyksen, joka perustuu 

näiden maiden sisäisiin asioihin 

puuttumattomuuteen ja niiden 

itsemääräämisoikeuden kunnioittamiseen 

ja jolla pyritään tukemaan 

naapurialueiden kehitystä ja edistämään 

työllisyyttä ja koulutusta, sen sijaan että 

tehdään ”assosiaatiosopimuksia”, joilla 

lähinnä pyritään luomaan länsimaisten 

yritysten etuja hyödyttäviä vapaakauppa-

alueita; 

Or. en 
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Tarkistus  4 

Lidia Senra Rodríguez 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

S&D, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

Kristittyjen vaino maailmassa ja terroristijärjestö al-Shabaabin tekemät opiskelijoiden surmat 

Keniassa 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

11 a kohta (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 11 a. korostaa, ettei kehitysapuvaroja, 

kuten Euroopan kehitysrahastoa (EKR), 

saa käyttää mihinkään sotilaallisiin 

tarkoituksiin; vastustaa jyrkästi EKR:n 

käyttöä asevoimien koulutukseen; 

vastustaa jyrkästi kehitysavun käyttöä 

strategisten etujen ajamiseen; katsoo, että 

EKR:n on pysyttävä tiukasti välineenä, 

jolla rahoitetaan toimia köyhyyden ja 

nälän kitkemiseksi kehitysmaissa; 

Or. en 

 

 


