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Amendamentul  1 

João Pimenta Lopes, Maria Lidia Senra Rodríguez 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

referitoare la masacrele din estul Republicii Congo 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 3 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 3a. își exprimă îngrijorarea cu privire la 

proliferarea acțiunilor de destabilizare și 

a ingerințelor care au vizat mai multe țări 

de pe continentul african și care au fost 

inițiate de diferite guverne, cu sprijinul 

unor întreprinderi multinaționale; 

reiterează sprijinul său pentru o strategie 

bazată pe neproliferarea armelor și pe 

demilitarizarea regiunii și pentru 

soluționarea pe cale politică și pașnică a 

conflictelor, exprimându-și totodată 

susținerea pentru valori precum 

suveranitatea popoarelor și independența 

față de ingerințele externe; își exprimă 

îngrijorarea deosebită cu privire la 

măsurile de consolidare, în special pe 

teritoriul RDC, a Comandamentului 

militar pentru Africa al Statelor Unite 

(Africom), precum și cu privire la 

influența destabilizatoare a acestuia 

asupra mai multor țări de pe continent; își 

exprimă preocuparea cu privire la faptul 

că aceste demersuri ar putea însemna 

consolidarea imperialismului american pe 

continent și ar putea aduce atingere 



 

AM\1098593RO.doc PE585.231v01-00 } 

 PE585.232v01-00 } 

 PE585.234v01-00 } 

 PE585.237v01-00 } 

 PE585.238v01-00 } 

 PE585.239v01-00 } RC1 

RO Unită în diversitate RO 

suveranității și integrității teritoriale ale 

mai multor țări, în special ale RDC; 

pledează, așadar, în favoarea dezafectării 

acestei baze militare și a retragerii 

trupelor Africom; 

Or. fr 
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Amendamentul  2 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

referitoare la masacrele din estul Republicii Congo 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 4 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 4a. solicită comunității internaționale să 

ia în cele din urmă toate măsurile practice 

necesare pentru a pune capăt genocidului 

și exploatării resurselor și pentru a obține 

despăgubiri pentru victimele conflictului; 

consideră că situația dramatică din estul 

Republicii Democratice Congo nu va 

putea fi soluționată pe termen lung decât 

dacă se întreprind măsuri pentru ca 

populația să poată beneficia în sfârșit de 

resursele naturale; subliniază că, în acest 

scop, țara trebuie să-și redobândească 

suveranitatea asupra bogățiilor sale 

naturale, instaurând un control asupra 

activității întreprinderilor transnaționale 

străine și dezvoltând infrastructuri 

naționale pentru exploatarea, 

transformarea și comercializarea 

materiilor sale prime, ceea ce înseamnă 

revizuirea și abrogarea tuturor 

contractelor miniere și forestiere, în 

conformitate cu articolul 56 din 

Constituția congoleză, pentru a se asigura 

că un număr cât mai mare de cetățeni, nu 
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numai o mică parte, beneficiază de aceste 

bogății; 

Or. fr 
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Amendamentul  3 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

referitoare la masacrele din estul Republicii Congo 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 13 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 13a. invită comunitatea internațională și, 

în special, țările „creditoare” pentru 

Republica Democratică Congo (îndeosebi 

Belgia), să elimine obstacolele din calea 

dezvoltării R.D. Congo și, prin urmare, 

din calea păcii, anulând datoria pe care 

țara continuă să o plătească și dobânzile 

aferente datoriei și inițiind o veritabilă 

cooperare internațională care să respecte 

drepturile fundamentale ale omului și 

suveranitatea statului congolez, în locul 

acordului de liber schimb și al planurilor 

de ajustare structurală; invită autoritățile 

din R.D. Congo să solicite auditarea 

datoriilor lor și anularea tuturor 

datoriilor ilegitime către creditorii străini 

pentru eliminarea totală a datoriei și 

pentru a răspunde nevoilor de bază ale 

populației lor; 

Or. fr 
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Amendamentul  4 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

referitoare la masacrele din estul Republicii Congo 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 17 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 17a. denunță faptul că nevoile de bază ale 

populației congoleze sunt sistematic 

sacrificate în beneficiul intereselor 

economice și geopolitice ale 

întreprinderilor multinaționale și ale 

puterilor străine; solicită inițierea unei 

anchete independente privind respectarea 

normelor sociale și privind protecția 

mediului de către întreprinderi, în special 

de către întreprinderile europene, în 

sectorul resurselor naturale, precum și 

privind legăturile pe care aceste 

întreprinderi le pot avea cu finanțarea 

grupărilor armate; solicită, de asemenea, 

inițierea unei anchete internaționale 

pentru clarificarea acuzațiilor potrivit 

cărora ar exista o legătură între planurile 

de ajustare structurală, sprijinul financiar 

din partea instituțiilor financiare 

internaționale și crimele comise în țară;  

Or. fr 
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