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Grozījums Nr.  1 

Lidia Senra Rodríguez 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

S&D, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

par kristiešu vajāšanu visā pasaulē, saistībā ar teroristu grupējuma Al-Shabaab izdarītajām 

studentu slepkavībām Kenijā 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

Ca apsvērums (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 Ca. tā kā Somālijā vairāk nekā 20 gadus 
nav bijis efektīvas valsts valdības; tā kā 
pēc ASV militārās intervences 1992. gadā 
(t. s. cerību atjaunošanas operācijas) 
valsts ir bijusi karadarbības zona; tā kā 
Al-Shabaab ir islāmistu grupējums, kas 
cēlies no Islāma tiesu savienības — 
islāma tiesu sistēmu brīvas formas 
apvienības, kas vēl vairāk radikalizējās 
pēc ASV atbalstītā Etiopijas armijas 
iebrukuma Somālijā 2006. gadā; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  2 

Lidia Senra Rodríguez 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

S&D, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

par kristiešu vajāšanu visā pasaulē, saistībā ar teroristu grupējuma Al-Shabaab izdarītajām 

studentu slepkavībām Kenijā 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

6.a punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 6a. Ĝoti kritiski vērtē lomu, kāda pēdējo 
gadu laikā dažādām Rietumu intervencēm 
ir bijusi personu radikalizācijas 
veicināšanā Āfrikas ragā; uzsver, ka šāda 
politika terorismu drīzāk veicina, nekā 
pret to vēršas, un tāpēc tā būtu jāizbeidz; 
pauž bažas par to, ka ES terorisma 
apkarošanas politikā galvenā uzmanība 
veltīta militāriem „risinājumiem”, kā 
rezultātā ir izveidotas daudzas Āfrikas 
raga valstīm paredzētas militārās 
palīdzības programmas; uzsver, ka šos 
konfliktus reăionā nevar atrisināt militārā 
ceĜā; noraida jēdziena „pienākums 
aizsargāt” izmantošanu, jo tas pārkāpj 
starptautiskos tiesību aktus un nesniedz 
piemērotu juridisko pamatu, lai attaisnotu 
vienpusēju spēka pielietošanu; 
 

Or. en 
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Grozījums Nr.  3 

Lidia Senra Rodríguez 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

S&D, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

par kristiešu vajāšanu visā pasaulē, saistībā ar teroristu grupējuma Al-Shabaab izdarītajām 

studentu slepkavībām Kenijā 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

9.a punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 9a. aicina ES un starptautisko sabiedrību 
sadarboties ar Āfrikas valstīm un 
reăionālajiem un starptautiskajiem 
partneriem, lai atrisinātu konfliktus tikai 
un vienīgi miermīlīgā ceĜā, tostarp 
pievēršoties šo konfliktu pamatcēloĦiem; 
prasa ES izveidot tādu jaunu sistēmu 
attiecībām ar Keniju un visām Āfrikas 
valstīm, kuras pamatā ir neiejaukšanās to 
iekšējās lietās un suverenitātes ievērošana 
un kuras mērėis ir atbalstīt kaimiĦu 
reăionu attīstību un veicināt 
nodarbinātību un izglītību, nevis 
„asociācijas nolīgumi”, kas galvenokārt 
kalpo brīvās tirdzniecības zonu 
izveidošanai rietumvalstu korporatīvajās 
interesēs; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  4 

Lidia Senra Rodríguez 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

S&D, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

par kristiešu vajāšanu visā pasaulē, saistībā ar teroristu grupējuma Al-Shabaab izdarītajām 

studentu slepkavībām Kenijā 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

11.a punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 11a. uzsver, ka attīstības palīdzībai 
paredzētos resursus, piemēram, Eiropas 
Attīstības fondu (EAF), nedrīkst izmantot 
nekādiem militāriem mērėiem; stingri 
iebilst pret EAF izmantošanu militāro 
spēku apmācībai; stingri iebilst pret 
attīstības palīdzības izmantošanu, lai 
stiprinātu stratēăiskas intereses; uzskata, 
ka EAF noteikti ir jābūt tādam 
instrumentam, ar kuru finansē centienus 
izskaust nabadzību un badu jaunattīstības 
valstīs; 

Or. en 

 

 


