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Pozměňovací návrh  1 

João Pimenta Lopes, Maria Lidia Senra Rodríguez 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

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

Masakry ve východním Kongu 

Společný návrh usnesení 

Bod 3 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3a. vyjadřuje své znepokojení nad 

nárůstem akcí, které destabilizují situaci 

a představují společné vměšování se 

různých vlád a nadnárodních podniků do 

záležitostí několika zemí na africkém 

kontinentu; opět obhajuje nešíření zbraní, 

demilitarizaci regionu a podporuje 

politické a mírové řešení konfliktů, 

svrchovanost obyvatel a právo na 

nevměšování se; je krajně znepokojen 

posilováním vojenského velení Spojených 

států v Africe (AFRICOM), a to zejména 

v DRK, a jeho destabilizační úlohou 

v různých zemích na tomto kontinentu; 

vyjadřuje své znepokojení nad tím, že by 

to znamenalo posílení imperialismu 

Spojených států na kontinentu a ohrozilo 

svrchovanost a územní celistvost několika 

států, zejména DRK; podporuje proto 

rozpuštění a stažení AFRICOM; 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  2 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

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

Masakry ve východním Kongu 

Společný návrh usnesení 

Bod 4 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 4a. žádá mezinárodní společenství, aby 

konečně přijalo všechna nezbytná 

konkrétní opatření k ukončení genocidy 

a těžby nerostných surovin a k získání 

reparace pro oběti konfliktu; domnívá se, 

že dramatickou situaci na východě DRK 

nelze trvale vyřešit, pokud nebudou 

přijata opatření zajišťující konečně 

obyvatelům prospěch z přírodního 

bohatství; zdůrazňuje, že aby se tak stalo, 

musí země získat zpět suverenitu nad svým 

přírodním bohatstvím převzetím kontroly 

nad činností zahraničních nadnárodních 

společností a rozvojem národní 

infrastruktury pro těžbu a zpracování 

surovin a obchodování s nimi, což 

znamená revizi a zrušení všech smluv 

o těžbě v dolech a v lesích v souladu 

s článkem 56 ústavy Demokratické 

republiky Kongo, aby bylo zajištěno, že 

z tohoto bohatství bude mít prospěch co 

nejvíce lidí, nikoli jen malá část; 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  3 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

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

Masakry ve východním Kongu 

Společný návrh usnesení 

Bod 13 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 13a. žádá mezinárodní společenství 

a zejména země, které jsou „věřiteli“ DRK 

(a zvláště Belgii), aby odstranily překážky 

pro rozvoj Demokratické republiky Kongo 

a pro mír tím, že odpustí dluh a úroky 

z dluhu, které země nadále platí, a zahájí 

skutečnou mezinárodní spolupráci na 

základě dodržování základních lidských 

práv a svrchovanosti konžského státu 

namísto dohod o volném obchodu 

a programů strukturálních změn; vyzývá 

orgány Demokratické republiky Kongo, 

aby vyžadovaly audit jejich dluhů 

a odpuštění všech nelegitimních dluhů 

vůči zahraničním věřitelům, aby byl dluh 

zcela odstraněn a aby mohly řešit základní 

lidské potřeby svých obyvatel; 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  4 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

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

Masakry ve východním Kongu 

Společný návrh usnesení 

Bod 17 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 17a. odsuzuje skutečnost, že základní 

potřeby obyvatel Demokratické republiky 

Kongo jsou systematicky obětovány 

hospodářským a geopolitickým zájmům 

nadnárodních společností a cizích 

mocností; požaduje zahájení nezávislého 

šetření, jak podniky, a to zejména 

evropské, dodržují v odvětví přírodních 

zdrojů sociální a environmentální normy 

a jaké vazby mohou mít tyto podniky na 

financování ozbrojených skupin; žádá 

rovněž, aby bylo zahájeno mezinárodní 

vyšetřování s cílem osvětlit údajné 

souvislosti mezi programy strukturálních 

změn, finančními dotacemi od 

mezinárodních finančních institucí 

a zločiny páchanými v této zemi;  

Or. fr 

 

 


