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Alteração  1 

João Pimenta Lopes, Maria Lidia Senra Rodríguez 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

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

Massacres no leste do Congo 

Proposta de resolução comum 

N.º 3-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

 3-A. Manifesta-se preocupado face à 

proliferação de ações de desestabilização 

e de ingerência em vários países do 

continente africano levadas a cabo por 

diversos governos, em conjunto com as 

empresas multinacionais; apela 

novamente à não-proliferação de armas, à 

não-militarização da região e apoia uma 

solução política e pacífica dos conflitos, a 

soberania dos povos e o direito à 

não-ingerência; manifesta a sua profunda 

preocupação com o reforço, 

nomeadamente na RDC, do comando 

militar dos EUA em África (AFRICOM) e 

com o seu papel desestabilizador em 

diversos países do continente; 

manifesta-se apreensivo, porquanto tal 

significaria um reforço do imperialismo 

dos EUA no continente, pondo em risco a 

soberania e a integridade territorial de 

vários Estados, nomeadamente da RDC; 

apela, por conseguinte, ao 

desmantelamento e à retirada do 

AFRICOM ; 

Or. fr 
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Alteração  2 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

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

Massacres no leste do Congo 

Proposta de resolução comum 

N.º 4-A (novo) 
 

Proposta de resolução comum Alteração 

 4-A. Exorta a comunidade internacional 

a, finalmente, tomar todas as medidas 

concretas necessárias para pôr termo ao 

genocídio e à exploração dos recursos e 

para obter reparação para as vítimas do 

conflito; considera que a situação 

dramática no leste da RDC só pode ser 

resolvida de forma sustentável se forem 

tomadas medidas para que a população 

possa, finalmente, beneficiar dos recursos 

naturais; salienta que, para esse efeito, o 

país deve recuperar a soberania sobre os 

seus recursos naturais, instaurando um 

controlo da atividade das multinacionais 

estrangeiras e desenvolvendo 

infraestruturas nacionais para explorar, 

transformar e comercializar as suas 

matérias-primas, o que significa a revisão 

e a revogação de todos os contratos de 

exploração mineira e florestal, nos termos 

do artigo 56.º da Constituição da RDC, 

para garantir que essa riqueza beneficie o 

maior número possível de pessoas e não 

uma minoria; 

Or. fr 
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Alteração  3 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

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

Massacres no leste do Congo 

Proposta de resolução comum 

N.º 13-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

 13-A. Exorta a comunidade internacional 

e, em particular, os países «credores» da 

República Democrática do Congo (e, 

nomeadamente, a Bélgica), a eliminar os 

obstáculos ao desenvolvimento da RDC e, 

por conseguinte, à paz, suprimindo a 

dívida e os juros da dívida que o país 

continua a pagar e pondo em prática uma 

verdadeira cooperação internacional que 

respeite os direitos humanos 

fundamentais e a soberania do Estado 

congolês, em vez dos acordos de comércio 

livre e dos planos de ajustamento 

estrutural; insta as autoridades da RDC a 

exigirem a auditoria das suas dívidas e a 

anulação de todas as dívidas ilegítimas 

para com os credores estrangeiros, tendo 

em vista a eliminação total da dívida, bem 

como a dar resposta às necessidades 

básicas da população; 

Or. fr 
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Alteração  4 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

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

Massacres no leste do Congo 

Proposta de resolução comum 

N.º 17-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

 17-A. Denuncia o facto de as necessidades 

básicas da população congolesa serem 

sistematicamente sacrificadas em 

benefício de interesses económicos e 

geopolíticos multinacionais e de potências 

estrangeiras; solicita a instauração de um 

inquérito independente sobre o respeito 

das normas sociais e ambientais pelas 

empresas europeias, em particular no 

sector dos recursos naturais, bem como 

sobre as eventuais ligações destas 

empresas com o financiamento de grupos 

armados; solicita igualmente a realização 

de um inquérito internacional destinado a 

investigar as alegações de cumplicidade 

entre os planos de ajustamento estrutural, 

os apoios financeiros das instituições 

financeiras internacionais e os crimes 

cometidos no país;  

Or. fr 

 

 


