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Pozmeňujúci návrh  3 

Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier 

v mene skupiny PPE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Džibutsko 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 3 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. dôrazne odsudzuje prípady 

znásilňovania civilistiek páchané 

džibutskými vojakmi, ktoré ohlásili rôzne 

mimovládne organizácie a na ktoré 

poukazujú prípady protestných hladoviek, 

a vyzýva džibutské orgány, aby dôkladne 

vyšetrili najmä pôsobenie armády a 

ukončili beztrestnosť; vyzýva OSN, aby 

preskúmala situáciu v oblasti ľudských 

práv v Džibutsku, najmä situáciu žien 

v krajine; vyjadruje hlbokú solidaritu s 

džibutskými ženami v súčasnosti držiacimi 

protestnú hladovku vo Francúzsku a v 

Belgicku, 

3. dôrazne odsudzuje prípady 

znásilňovania civilistiek údajne páchané 

džibutskými vojakmi, ktoré ohlásili rôzne 

mimovládne organizácie a na ktoré 

poukazujú prípady protestných hladoviek, 

a vyzýva džibutské orgány, aby dôkladne 

vyšetrili najmä pôsobenie armády a 

ukončili beztrestnosť; vyzýva OSN, aby 

preskúmala situáciu v oblasti ľudských 

práv v Džibutsku, najmä situáciu žien 

v krajine; vyjadruje hlbokú solidaritu s 

džibutskými ženami v súčasnosti držiacimi 

protestnú hladovku vo Francúzsku a v 

Belgicku, 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  4 

Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier 

v mene skupiny PPE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Džibutsko 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. vyjadruje poľutovanie nad rozhodnutím 

džibutských orgánov porušiť dohodu 

z roku 2014 o reforme volebnej komisie a 

naliehavo ich vyzýva, aby úzko 

spolupracovali s opozíciou na vytvorení 

spravodlivejšieho a transparentnejšieho 

volebného procesu; 

5. vyjadruje poľutovanie nad rozhodnutím 

džibutských orgánov nereformovať 

národnú volebnú komisiu, ako sa 

predpokladá v rámcovej dohode 

podpísanej 30. decembra 2014, a 

naliehavo ich vyzýva, aby úzko 

spolupracovali s opozíciou na vytvorení 

spravodlivejšieho a transparentnejšieho 

volebného procesu; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  5 

Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier 

v mene skupiny PPE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Džibutsko 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 14 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

14. žiada, aby sa ukončilo zlé 

zaobchádzanie s civilným obyvateľstvom 

na severe a na juhozápade krajiny, kde 

dochádza k znásilňovaniu, a vyzýva na 

ukončenie núteného usádzania 

dedinčanov, ktorých používajú ako štíty 

okolo džibutskej armády v táboroch 

Garabtissane, Margoita a Galela v 

oblastiach, v ktorých sú afarské ženy 

vydané na milosť armády; 

14. žiada civilné a vojenské orgány, aby 

preukázali maximálnu zdržanlivosť počas 

policajných a vojenských operácií na 

severe krajiny, a najmä aby nepoužívali 

žiadne násilie voči civilnému obyvateľstvu 

a nevyužívali ho ako štít okolo vojenských 

táborov;  

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  6 

Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier 

v mene skupiny PPE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Džibutsko 

Spoločný návrh uznesenia 

Odôvodnenie C 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

C. keďže desať džibutských žien začalo 

v Paríži hladovku a požaduje 

medzinárodné vyšetrenie znásilnení 

džibutských žien, pričom štyri ženy, ktoré 

držia hladovku tvrdia, že sa stali obeťami 

znásilnenia, zatiaľ čo ďalšia žena, 

tridsaťročná Fatou Ambassa, drží hladovku 

na pamiatku svojej sesternice Halimy, 

ktorá sa v roku 2003 ako šestnásťročná 

údajne stala obeťou skupinového 

znásilnenia a zomrela; keďže osem z týchto 

žien protestovalo počas devätnástich dní od 

25. marca do 12. apríla 2016 a ďalších 

desať žien v protestoch pokračovalo v 

Bruseli; keďže džibutské orgány 

spochybňujú ich požiadavky; keďže ženy 

boli držané ako rukojemníčky počas 

konfliktu medzi džibutskou armádou a 

FRUD; keďže Výbor džibutských žien 

proti znásilneniu a beztrestnosti (Comité 

des Femmes Djiboutiennes Contre le Viol 

et l’Impunité (COFEDVI)), ktorý bol 

zriadený v roku 1993, zaznamenal na 

základe asi 20 sťažností 246 prípadov 

C. keďže desať džibutských žien začalo 

v Paríži hladovku a požaduje 

medzinárodné vyšetrenie znásilnení 

džibutských žien, pričom štyri ženy, ktoré 

držia hladovku tvrdia, že sa stali obeťami 

znásilnenia, zatiaľ čo ďalšia žena, 

tridsaťročná Fatou Ambassa, drží hladovku 

na pamiatku svojej sesternice Halimy, 

ktorá sa v roku 2003 ako šestnásťročná 

údajne stala obeťou skupinového 

znásilnenia a zomrela; keďže osem z týchto 

žien protestovalo počas devätnástich dní od 

25. marca do 12. apríla 2016 a ďalších 

desať žien v protestoch pokračovalo v 

Bruseli; keďže džibutské orgány 

spochybňujú ich požiadavky; keďže ženy 

boli držané ako rukojemníčky počas 

konfliktu medzi džibutskou armádou a 

ozbrojenými zložkami FRUD; keďže 

Výbor džibutských žien proti znásilneniu a 

beztrestnosti (Comité des Femmes 

Djiboutiennes Contre le Viol et l’Impunité 

(COFEDVI)), ktorý bol zriadený v roku 

1993, zaznamenal na základe asi 20 
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znásilnenia vojakmi; sťažností 246 prípadov znásilnenia 

vojakmi; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  7 

Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier 

v mene skupiny PPE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Džibutsko 

Spoločný návrh uznesenia 

Odôvodnenie I 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

I. keďže najmä v roku 2012 došlo v 

regióne Mablas k vlne svojvoľných 

zatýkaní osôb podozrivých z členstva vo 

FRUD; 

I. keďže najmä v roku 2012 došlo v 

regióne Mablas k vlne svojvoľných 

zatýkaní osôb podozrivých z členstva v 

ozbrojených zložkách FRUD; 

Or. en 

 

 


