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Pozmeňujúci návrh  1 

João Pimenta Lopes, Maria Lidia Senra Rodríguez 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

Masakry na východe Konga 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 3 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 3a. vyjadruje obavy nad množiacimi sa 

akciami rôznych vlád spolu s 

nadnárodnými spoločnosťami na 

destabilizáciu a zasahovanie vo viacerých 

krajinách afrického kontinentu; opätovne 

požaduje, aby sa zabraňovalo šíreniu 

zbraní a militarizácii regiónu, a podporuje 

politické a mierové riešenie konfliktov, 

zvrchovanosť národov a právo na 

nezasahovanie; je hlboko znepokojený 

posilňovaním, najmä v KDR, vojenského 

velenia USA v Afrike (AFRICOM) a jeho 

destabilizujúcou úlohou v rôznych 

krajinách kontinentu; vyjadruje 

znepokojenie nad skutočnosťou, že by to 

znamenalo posilnenie imperializmu USA 

na kontinente, ohrozilo zvrchovanosť a 

územnú celistvosť viacerých štátov, a 

najmä KDR; vyzýva preto, aby bol 

AFRICOM rozpustený a aby sa stiahol; 

Or. fr 
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Pozmeňujúci návrh  2 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

Masakry na východe Konga 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 4 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 4a. vyzýva medzinárodné spoločenstvo, 

aby konečne prijalo všetky konkrétne 

opatrenia potrebné na ukončenie 

genocídy, ťažby nerastných surovín a 

odškodnenie obetí konfliktu; domnieva sa, 

že k trvalému riešeniu dramatickej 

situácie vo východnej časti KDR možno 

dospieť len vtedy, ak sa vyvinie úsilie o to, 

aby malo obyvateľstvo konečne prospech 

z prírodných zdrojov; zdôrazňuje, že na 

dosiahnutie tohto cieľa musí krajina 

obnoviť zvrchovanosť nad svojimi 

prírodnými zdrojmi zriadením kontroly 

nad činnosťou zahraničných 

nadnárodných spoločností a rozvojom 

národnej infraštruktúry na ťažbu, 

spracovanie a predaj surovín, čo znamená 

revíziu a zrušenie všetkých zmlúv o ťažbe 

nerastných surovín a dreva v súlade s 

článkom 56 Konžskej ústavy, aby sa 

zabezpečilo, že tieto zdroje využíva čo 

najviac ľudí, a nie menšina; 

Or. fr 
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Pozmeňujúci návrh  3 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

Masakry na východe Konga 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 13 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 13a. žiada medzinárodné spoločenstvo, a 

najmä „veriteľské“ krajiny vo vzťahu ku 

KDR (a predovšetkým Belgicko), aby 

odstránili prekážky rozvoja KDR, a teda 

mieru, a to zrušením dlhu a úrokov z 

dlhu, ktoré krajina stále spláca, a 

nadviazaním skutočnej medzinárodnej 

spolupráce rešpektujúcej základné ľudské 

práva a suverenitu konžského štátu 

namiesto dohôd o voľnom obchode a 

plánov štrukturálnych úprav; vyzýva 

orgány KDR, aby vyžadovali audit svojich 

dlhov a zrušenie všetkých nezákonných 

dlhov voči zahraničným veriteľom s 

cieľom úplne zrušiť dlh a uspokojiť 

základné ľudské potreby obyvateľstva; 

Or. fr 
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Pozmeňujúci návrh  4 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

Masakry na východe Konga 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 17 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 17b. odsudzuje skutočnosť, že základné 

potreby konžského obyvateľstva sú 

systematicky obetované v prospech 

hospodárskych a geopolitických záujmov 

nadnárodných spoločností a cudzích 

mocností; žiada, aby sa uskutočnilo 

nezávislé vyšetrovanie dodržiavania 

sociálnych a environmentálnych noriem 

podnikmi, najmä európskymi, v oblasti 

zdrojov a spojenia, ktoré tieto spoločnosti 

môžu mať s financovaním ozbrojených 

skupín; takisto žiada medzinárodné 

vyšetrovanie na objasnenie obvinení zo 

spoluviny, pokiaľ ide o spojenie medzi 

programami štrukturálnych úprav, 

finančnou podporou medzinárodných 

finančných inštitúcií a zločinmi 

spáchanými v krajine;  

Or. fr 

 

 


