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Alteração  1 

Lidia Senra Rodríguez 

em nome do Grupo GUE/NGL  

 

Proposta de resolução comum 

S&D, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

sobre a perseguição de cristãos no mundo, com especial referência ao assassinato de 

estudantes no Quénia pelo grupo terrorista al-Shabab 

Proposta de resolução comum 

Considerando C-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

 C-A. Considerando que a Somália não 
teve um verdadeiro governo nacional 
durante mais de 20 anos; que, desde a 
operação militar denominada «Restaurar 
a Esperança», levada a cabo pelos EUA 
em 1992, que o país é uma zona de 
guerra; e que o al-Shabab é um grupo 
islâmico que emergiu da União de 
Tribunais Islâmicos, uma aliança 
informal de sistemas judiciais islâmicos 
que se radicalizou na sequência da 
invasão da Somália, em 2006, pelo 
exército etíope apoiado pelos Estados 
Unidos;  
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Alteração  2 

Lidia Senra Rodríguez 

em nome do Grupo GUE/NGL  

 

Proposta de resolução comum 

S&D, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

sobre a perseguição de cristãos no mundo, com especial referência ao assassinato de 

estudantes no Quénia pelo grupo terrorista al-Shabab 

Proposta de resolução comum 

N.º 6-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

 6-A. Critica veementemente o papel que 
as diversas intervenções ocidentais dos 
últimos anos têm desempenhado no 
fomento da radicalização, especialmente 
no Corno de África; salienta que estas 
políticas estão a promover e não a lutar 
contra o terrorismo, devendo, por 
conseguinte, ser abandonadas; manifesta 
a sua preocupação, no âmbito das 
políticas da UE de combate ao terrorismo, 
com a atenção concedida às «soluções» 
militares, que resultam em inúmeros 
programas de assistência militar a favor 
dos países do Corno de África;  afirma 
que não pode haver uma solução militar 
para os conflitos na região; rejeita a 
utilização do conceito de 
«responsabilidade de proteger», uma vez 
que tal constitui uma violação do Direito 
internacional e não constitui uma base 
jurídica adequada para justificar a 
utilização unilateral de força; 

Or. en 
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Alteração  3 

Lidia Senra Rodríguez 

em nome do Grupo GUE/NGL  

 

Proposta de resolução comum 

S&D, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

sobre a perseguição de cristãos no mundo, com especial referência ao assassinato de 

estudantes no Quénia pelo grupo terrorista al-Shabab 

Proposta de resolução comum 

N.º 9-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

 9-A. Solicita à UE e à comunidade 
internacional que cooperem com os países 
africanos e com os intervenientes 
regionais e internacionais na resolução 
dos conflitos exclusivamente por via 
pacífica, acometendo designadamente as 
suas causas profundas; insta a UE a 
estabelecer um novo quadro de relações 
com o Quénia e todos os países africanos 
baseado na não-ingerência nos assuntos 
internos e no respeito pela sua soberania, 
que vise o apoio ao desenvolvimento das 
regiões vizinhas e a promoção do emprego 
e da educação, em vez de «acordos de 
associação» orientados sobretudo para o 
estabelecimento de zonas de comércio 
livre que beneficiam os interesses das 
empresas ocidentais; 

Or. en 
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Alteração  4 

Lidia Senra Rodríguez 

em nome do Grupo GUE/NGL  

 

Proposta de resolução comum 

S&D, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

sobre a perseguição de cristãos no mundo, com especial referência ao assassinato de 

estudantes no Quénia pelo grupo terrorista al-Shabab 

Proposta de resolução comum 

N.º 11-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

 11-A. Salienta que os recursos destinados 
à ajuda ao desenvolvimento, como o 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
(FED), não devem ser utilizados para fins 
militares; opõe-se categoricamente à 
utilização do FED para a formação de 
forças militares; opõe-se com veemência à 
utilização da ajuda ao desenvolvimento 
para concretizar interesses estratégicos; 
considera que o FED deve permanecer 
um instrumento estritamente reservado ao 
financiamento da luta para erradicar a 
pobreza e a fome nos países em 
desenvolvimento; 

Or. en 

 

 


