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Poprawka  1 

João Pimenta Lopes, Maria Lidia Senra Rodríguez 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Masakry we wschodniej części Konga 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 3 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 3a. wyraża zaniepokojenie szerzeniem się 

w wielu krajach kontynentu 

afrykańskiego działań prowadzonych 

przez różne rządy wspólnie z 

przedsiębiorstwami międzynarodowymi, 

które to działania wywołują destabilizację 

i stanowią ingerencję; domaga się po raz 

kolejny nierozprzestrzeniania broni, 

niedokonywania militaryzacji tego 

regionu oraz popiera polityczne i 

pokojowe rozwiązanie konfliktów, 

suwerenność narodów i prawo do 

nieingerencji;  wyraża ogromne 

zaniepokojenie wzmocnieniem, 

szczególnie w Demokratycznej Republice 

Konga, amerykańskiej wojskowej 

struktury dowodzenia w Afryce 

(AFRICOM) oraz zwiększeniem jej 

destabilizującej roli w szeregu krajów 

afrykańskich; jest zaniepokojony faktem, 

że oznaczałoby to zwiększenie 

imperializmu amerykańskiego na tym 

kontynencie oraz zagrażałoby 

suwerenności i integralności terytorialnej 

wielu państw, zwłaszcza Demokratycznej 
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Republiki Konga; wzywa zatem do 

rozwiązania i wycofania AFRICOM; 

Or. fr 
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Poprawka  2 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Masakry we wschodniej części Konga 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 4 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 4a. apeluje, by społeczność 

międzynarodowa podjęła wreszcie 

wszelkie niezbędne konkretne działania, 

aby położyć kres ludobójstwu i 

eksploatacji zasobów oraz uzyskać 

odszkodowania dla ofiar konfliktu; uważa 

w związku z tym, że trwałe rozwiązanie 

dramatycznej sytuacji na wschodzie 

Demokratycznej Republiki Konga będzie 

możliwe tylko w przypadku podjęcia 

działań zmierzających do umożliwienia 

miejscowej ludności czerpania korzyści z 

zasobów naturalnych; podkreśla, że aby to 

osiągnąć, kraj ten powinien odzyskać 

suwerenną władzę nad swymi bogactwami 

naturalnymi dzięki wprowadzeniu kontroli 

działalności ponadnarodowych 

przedsiębiorstw zagranicznych i rozwojowi 

krajowej infrastruktury pozwalającej na 

eksploatację, przetwarzanie i 

komercjalizację surowców, co oznacza 

zmianę i uchylenie wszystkich umów o 

eksploatację kopalń i lasów, zgodnie z art. 

56 konstytucji Konga, aby dzięki temu 
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bogactwo to przynosiło korzyści 

większości, a nie mniejszości; 

Or. fr 
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Poprawka  3 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Masakry we wschodniej części Konga 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 13 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 13a. apeluje do społeczności 

międzynarodowej, a zwłaszcza do krajów 

będących  „wierzycielami” 

Demokratycznej Republiki Konga (w 

szczególności do Belgii), o usunięcie 

przeszkód uniemożliwiających rozwój 

Demokratycznej Republiki Konga, a tym 

samym odbudowanie pokoju, przez 

umorzenie długu i naliczonych od niego 

odsetek, które kraj ten nadal spłaca, oraz 

wdrożenie rzeczywistej współpracy 

międzynarodowej realizowanej z 

poszanowaniem podstawowych praw 

człowieka i suwerenności państwa 

kongijskiego zamiast umów o wolnym 

handlu i planów dostosowań 

strukturalnych; zwraca się do władz 

Demokratycznej Republiki Konga o 

domaganie się audytu zadłużenia tego 

państwa i anulowania wszystkich długów 

zaciągniętych niezgodnie z prawem u 

wierzycieli zagranicznych, co ma służyć 

całkowitemu wyeliminowaniu zadłużenia i 

zajęciu się wreszcie podstawowymi 
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potrzebami humanitarnymi ludności 

Demokratycznej Republiki Konga; 

Or. fr 
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Poprawka  4 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Masakry we wschodniej części Konga 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 17 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 17a. potępia fakt, że nad elementarne 

potrzeby ludności Konga regularnie 

przedkłada się gospodarcze i 

geopolityczne interesy przedsiębiorstw 

wielonarodowych i zagranicznych 

mocarstw; domaga się wszczęcia 

niezależnego dochodzenia w sprawie 

przestrzegania przez przedsiębiorstwa 

działające w sektorze surowców 

naturalnych, w szczególności 

przedsiębiorstwa europejskie, standardów 

socjalnych i standardów ochrony 

środowiska oraz w sprawie ewentualnych 

powiązań tych przedsiębiorstw z 

finansowaniem grup zbrojnych; domaga 

się także wszczęcia międzynarodowego 

dochodzenia, aby wyjaśnić zarzuty 

dotyczące współudziału i powiązań między 

planami dostosowań strukturalnych, 

wsparciem finansowym ze strony 

międzynarodowych instytucji finansowych 

i zbrodniami popełnionymi w tym kraju;  

Or. fr 
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