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Muudatusettepanek  1 

João Pimenta Lopes, Maria Lidia Senra Rodríguez 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

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

Tapatalgud Kongo idaosas 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 3 a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. väljendab muret asjaolu pärast, et 

mitmes Aafrika riigis on sagenenud 

valitsuse ja hargmaiste ettevõtjate ühine 

destabiliseerimis- ja sekkumistegevus; 

kordab oma üleskutset takistada relvade 

levikut ja demilitariseerida piirkond ning 

toetab konfliktile poliitilise ja rahumeelse 

lahenduse leidmist, samuti rahvaste 

suveräänsust ja õigust mittesekkumisele; 

on äärmiselt mures USA Aafrika 

lahinguüksuste väejuhatuse (AFRICOM) 

tugevdamise pärast Aafrikas, eelkõige 

Kongo DVs, ning selle destabiliseeriva 

rolli pärast Aafrika eri riikides; väljendab 

muret selle pärast, et see näitab USA 

imperialismi tugevnemist Aafrikas ja seab 

ohtu mitme riigi, eelkõige Kongo DV 

suveräänsuse ja territoriaalse 

terviklikkuse; kutsub seetõttu üles 

AFRICOMi laiali saatma ja selle tegevust 

lõpetama; 

Or. fr 
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Muudatusettepanek  2 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

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

Tapatalgud Kongo idaosas 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 4 a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. palub rahvusvahelisel üldsusel võtta 

lõpuks kõik konkreetsed meetmed, mis on 

vajalikud genotsiidile ja loodusvarade 

ekspluateerimisele lõpu tegemiseks ja 

konflikti ohvritele hüvitise 

võimaldamiseks; on seisukohal, et rasket 

olukorda Kongo DV idaosas ei saa 

püsivalt lahendada, kui ei võeta meetmeid 

selleks, et elanikkond hakkaks lõpuks 

loodusvaradest kasu saama; rõhutab, et 

selleks peab riik taastama oma 

suveräänsed õigused loodusvarade üle, 

seades sisse kontrolli välismaiste 

rahvusvaheliste äriühingute tegevuse üle 

ja arendades välja siseriikliku taristu oma 

tooraine kaevandamiseks, töötlemiseks ja 

turustamiseks, mis nõuab kõigi 

kaevandamis- ja metsatööde lepingute 

läbivaatamist ja kehtetuks tunnistamist 

kooskõlas Kongo põhiseaduse artikliga 

56, et tagada rikkuse jaotumine 

võimalikult suure arvu elanike ja mitte 

üksnes väikese osa vahel; 
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Muudatusettepanek  3 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

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

Tapatalgud Kongo idaosas 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 13 a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

 13 a. palub rahvusvahelisel üldsusel ja 

eriti Kongo DV võlausaldajariikidel 

(eelkõige Belgial) kõrvaldada tõkked 

Kongo DV arengult ja seega rahu 

saavutamiselt, tühistades võla ja 

võlaintressid, mida riik jätkuvalt maksab, 

ning seades vabakaubanduslepingute ja 

struktuurilise kohandamise kavade 

asemel sisse tõelise rahvusvahelise 

koostöö, milles austatakse esmaseid 

inimõigusi ja Kongo riigi suveräänsust; 

kutsub Kongo DV ametivõime üles 

nõudma riigi võlgade auditit ja 

välismaiste võlausaldajate ees olevate 

kõikide ebaseaduslike võlgade 

kustutamist, et võlg täielikult likvideerida 

ja rahuldada riigi elanikkonna 

põhivajadused; 

Or. fr 
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Muudatusettepanek  4 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

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

Tapatalgud Kongo idaosas 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 17 a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

 17 a. mõistab hukka selle, et Kongo 

elanikkonna elementaarsed vajadused 

ohverdatakse süstemaatiliselt hargmaiste 

ettevõtjate ja välisriikide majanduslike ja 

geopoliitiliste huvide nimel; nõuab, et 

viidaks läbi sõltumatu uurimine 

sotsiaalsete ja keskkonnaalaste normide 

järgimise kohta ettevõtete, eelkõige 

loodusvarade sektoris Euroopa ettevõtete 

poolt ning nende ettevõtete võimalike 

seoste kohta relvastatud rühmituste 

rahastamisega; nõuab samuti 

rahvusvahelise uurimise algatamist, et 

uurida väidetavaid seoseid struktuurilise 

kohandamise kavade, rahvusvaheliste 

finantsinstitutsioonide rahalise toetuse ja 

riigis toime pandud kuritegude vahel;  

Or. fr 

 

 


