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Ändringsförslag  1 

João Pimenta Lopes, Maria Lidia Senra Rodríguez 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

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

Massakrer i östra Kongo 

Gemensamt förslag till resolution 

Punkt 3a (ny) 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

 3a. Europaparlamentet uttrycker oro över 

att olika regeringar och multinationella 

företag allt oftare agerar tillsammans för 

att destabilisera en rad afrikanska länder 

och blanda sig i deras interna 

angelägenheter. Parlamentet vädjar på 

nytt om icke-spridning av vapen och 

avmilitarisering av regionen och uttalar 

sitt stöd för politisk och fredlig 

konfliktlösning, folkens suveränitet och 

rätten till icke-inblandning. Parlamentet 

är extremt oroat över förstärkningen, 

särskilt i Demokratiska republiken Kongo, 

av Förenta staternas Afrikakommando 

(Africom) och dess destabiliserande roll i 

flera afrikanska länder. Parlamentet 

uttrycker sin oro över att detta skulle 

innebära förstärkning av den 

amerikanska imperialismen i Afrika och 

skulle äventyra suveräniteten och den 

territoriella integriteten för flera länder, 

däribland Demokratiska republiken 

Kongo. Parlamentet vädjar därför om att 

Africom ska avvecklas och dras tillbaka. 
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Ändringsförslag  2 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

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

Massakrer i östra Kongo 

Gemensamt förslag till resolution 

Punkt 4a (ny) 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

 4a. Parlamentet uppmanar det 

internationella samfundet att en gång för 

alla vidta alla nödvändiga konkreta 

åtgärder för att få ett slut på folkmordet 

och utnyttjandet av resurserna och ge 

offren i konflikten upprättelse. 

Parlamentet anser att den dramatiska 

situationen i östra delen av Demokratiska 

republiken Kongo endast kan lösas på ett 

hållbart sätt om åtgärder vidtas som leder 

till att befolkningen äntligen kan dra 

nytta av naturresurserna. Parlamentet 

framhåller att detta kräver att landet 

återvinner sin överhöghet över sina 

naturrikedomar genom att införa kontroll 

över utländska transnationella företags 

verksamhet och utveckla nationell 

infrastruktur för att exploatera, förädla 

och saluföra sina råvaror. Detta innebär 

att alla gruv- och skogskontrakt ses över 

och hävs i enlighet med artikel 56 i den 

kongolesiska konstitutionen så att dessa 

rikedomar blir till nytta för så många som 

möjligt och inte för en minoritet. 
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Ändringsförslag  3 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

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

Massakrer i östra Kongo 

Gemensamt förslag till resolution 

Punkt 13a (ny) 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

 13a. Europaparlamentet uppmanar det 

internationella samfundet och i synnerhet 

”kreditgivande” länder i förhållande till 

Demokratiska republiken Kongo (särskilt 

Belgien), att avskaffa alla hinder för 

utveckling i Demokratiska republiken 

Kongo, och därmed alla hinder för fred, 

genom att avskriva de skulder och räntor 

på skulder som landet fortsätter att betala, 

och ersätta frihandelsavtal och 

strukturanpassningsplaner med ett 

verkligt och internationellt samarbete där 

de grundläggande mänskliga 

rättigheterna och den kongolesiska 

statens suveränitet respekteras. 

Parlamentet uppmanar myndigheterna i 

Demokratiska republiken Kongo att kräva 

att landets skuldsättning granskas och att 

alla orättmätiga fordringar från 

utländska borgenärer annulleras i syfte 

att helt och hållet avskriva skulden och i 

syfte att tillgodose befolkningens 

grundläggande mänskliga behov. 
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Ändringsförslag  4 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

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

Massakrer i östra Kongo 

Gemensamt förslag till resolution 

Punkt 17a (ny) 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

 17a. Europaparlamentet fördömer det 

faktum att den kongolesiska 

befolkningens grundläggande behov 

systematiskt offras till förmån för 

multinationella företags och utländska 

makters ekonomiska och geopolitiska 

intressen. Parlamentet efterlyser en 

oberoende utredning av företagens – 

särskilt de europeiska företagens – respekt 

för de sociala och miljömässiga 

normerna, i synnerhet i fråga om 

naturresurser, och av dessa företags 

eventuella kopplingar till finansieringen 

av väpnade grupper. På samma sätt vill 

parlamentet att det görs en internationell 

utredning som kan bringa klarhet i 

beskyllningarna om sambandet mellan 

strukturanpassningsplanerna, det 

finansiella stödet från internationella 

finansinstitut och de brott som begås i 

landet.  

Or. fr 
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