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Amendement  1 

João Pimenta Lopes, Maria Lidia Senra Rodríguez 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Bloedbaden in Oost-Congo 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 3 bis. maakt zich zorgen over de toename 

van het aantal pogingen tot 

destabilisering van en inmenging in 

meerdere Afrikaanse landen door 

verschillende regeringen samen met 

multinationals; herhaalt zijn pleidooi voor 

de non-proliferatie van wapens en de non-

militarisering van de regio, en steunt een 

politieke en geweldloze oplossing van 

conflicten, de soevereiniteit van 

bevolkingen en het recht op niet-

inmenging; maakt zich ernstige zorgen 

over de versterking - met name in de DRC 

- van de Amerikaanse militaire 

aanwezigheid in Afrika (Africom) en over 

de destabiliserende impact die deze 

aanwezigheid in meerdere Afrikaanse 

landen heeft; vindt het verontrustend dat 

dit betekent dat het Amerikaanse 

imperialisme op het Afrikaanse continent 

toeneemt en een gevaar inhoudt voor de 

soevereiniteit en de territoriale integriteit 

van meerdere landen, in het bijzonder de 

DRC; pleit dan ook voor de ontmanteling 

en de terugtrekking van Africom; 
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Amendement  2 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Bloedbaden in Oost-Congo 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 4 bis. vraagt de internationale 

gemeenschap nu eindelijk alle 

noodzakelijke concrete maatregelen te 

nemen om een eind te maken aan de 

genocide en de exploitatie van de 

hulpbronnen, en om de slachtoffers van 

het conflict schadeloos te stellen; is van 

oordeel dat de dramatische situatie in het 

oosten van de Democratische Republiek 

Congo alleen permanent kan worden 

opgelost indien de bevolking eindelijk de 

zeggenschap krijgt over de natuurlijke 

hulpbronnen aldaar; benadrukt dat 

hiertoe het land weer zeggenschap moet 

krijgen over zijn natuurlijke rijkdommen 

door controle uit te oefenen op de 

activiteiten van de multinationals en door 

nationale infrastructuur te ontwikkelen 

om zijn grondstoffen te exploiteren, te 

bewerken en te verhandelen, wat inhoudt 

dat alle mijn- en bosbouwcontracten 

moeten worden herzien en opgezegd, 

overeenkomstig artikel 56 van de 

grondwet van Congo, om ervoor te zorgen 
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dat deze rijkdommen ten goede komen 

aan zo veel mogelijk mensen en niet 

slechts aan een minderheid; 

Or. fr 
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Amendement  3 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Bloedbaden in Oost-Congo 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 13 bis. vraagt de internationale 

gemeenschap en in het bijzonder de 

landen die de DRC kredieten hebben 

verstrekt (en met name België) de 

obstakels voor de ontwikkeling van de 

DRC, en dus voor vrede, op te heffen door 

de hoofdsom van de schuld en de 

desbetreffende rentebetalingen kwijt te 

schelden en een daadwerkelijke 

internationale samenwerking te 

organiseren, die de mensenrechten en de 

soevereiniteit van de Congolese staat 

eerbiedigt, ter vervanging van de 

vrijhandelsakkoorden en de 

structureleaanpassingsplannen; vraagt de 

Congolese autoriteiten erop aan te 

dringen dat hun schulden aan audits 

worden onderworpen en dat alle illegale 

schulden die zij bij buitenlandse 

crediteuren hebben, worden geschrapt, 

teneinde van de hele schuld af te raken en 

tegemoet te kunnen komen aan de 

basisbehoeften van de bevolking van het 

land; 
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Amendement  4 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Bloedbaden in Oost-Congo 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 17 bis. veroordeelt het dat de 

basisbehoeften van de Congolese 

bevolking stelselmatig worden geofferd op 

het altaar van de economische en 

geopolitieke belangen van de 

multinationals en buitenlandse 

mogendheden; dringt aan op een 

onafhankelijk onderzoek naar de 

eerbiediging van sociale en milieunormen 

door (met name Europese) 

ondernemingen wat de natuurlijke 

hulpbronnen betreft en naar de rol die 

deze ondernemingen mogelijkerwijs 

spelen bij de financiering van de 

gewapende groeperingen; dringt eveneens 

aan op een internationaal onderzoek naar 

het eventuele verband tussen 

structureleaanpassingsplannen, de 

financiële steun van de internationale 

financiële instellingen en de misdaden die 

in het land worden gepleegd;  

Or. fr 
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