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Τροπολογία  1 

Michèle Rivasi 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Η κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  4α. εκφράζει δυσαρέσκεια για την πολύ 

επιεική προσέγγιση όσον αφορά την 

κρίση στη ΛΔΚ από την ΕΕ, τον Γενικό 

Γραμματέα του ΟΗΕ και την Αφρικανική 

Ένωση, οι οποίοι εξέφρασαν την 

υποστήριξή τους για τον επονομαζόμενο 

εθνικό διάλογο, ένα μέσο το οποίο είχε ως 

μοναδικό σκοπό την αναβολή των 

προβλεπόμενων από το Σύνταγμα 

εκλογών· εκφράζει επίσης δυσαρέσκεια 

για το γεγονός ότι, παρά την εκτεταμένη 

καταστολή ηγετών της αντιπολίτευσης, 

ακτιβιστών, καθώς και ανεξάρτητων 

μέσων ενημέρωσης, η ΕΕ δεν έχει ακόμη 

αρχίσει διαβουλεύσεις δυνάμει του 

άρθρου 96 της Συμφωνίας του Κοτονού· 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

29.11.2016  B8-1310/2016 }  

 B8-1313/2016 }  

 B8-1316/2016 }  

 B8-1319/2016 }  
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Τροπολογία  2 

Michèle Rivasi 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Η κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 β (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  4β. καλεί την ΕΕ να ανακοινώσει με σαφή 

και ξεκάθαρο τρόπο ότι θα θεωρήσει την 

παραμονή του Προέδρου Kabila στην 

εξουσία μετά το 2016 σοβαρή παραβίαση 

του Συντάγματος της ΛΔΚ και απειλή για 

τις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της χώρας 

αυτής·  

 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

29.11.2016  B8-1310/2016 }  
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Τροπολογία  3 

Michèle Rivasi 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Η κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την 

επιδείνωση της κατάστασης των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον 

περιορισμό του πολιτικού χώρου στη 

ΛΔΚ, και ιδίως την χειραγώγηση του 

δικαστικού συστήματος, καθώς και τη βία 

και τους εκφοβισμούς που αντιμετωπίζουν 

οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, οι πολιτικοί αντίπαλοι και οι 

δημοσιογράφοι· ζητεί την άμεση και άνευ 

όρων απελευθέρωση όλων των πολιτικών 

κρατουμένων· ζητεί από τις αρχές να 

άρουν αμέσως όλους τους περιορισμούς 

στα μέσα ενημέρωσης· 

7. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την 

επιδείνωση της κατάστασης των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον 

περιορισμό του πολιτικού χώρου στη 

ΛΔΚ, και ιδίως την χειραγώγηση του 

δικαστικού συστήματος, καθώς και τη βία 

και τους εκφοβισμούς που αντιμετωπίζουν 

οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, οι πολιτικοί αντίπαλοι και οι 

δημοσιογράφοι· ζητεί, αφενός, την άμεση 

και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των 

πολιτικών κρατουμένων, ιδίως, αλλά όχι 

αποκλειστικά, των Jean-Claude 

Muyambo, Norbert Luyeye, Nsiala 

Bukaka, Paul Yoka, Nathan Lusela, 

Totoro Mukenge, Yannick Kibinga, 

Franck Mwashila, Sefu Idi, Gédeon 

Butandu, Fiston Malanga, Aaron 

Ngwashi, Augustin Kabamba, Bruno 

Vumbi, Ndol Tshamundj, Gabriel 

Tambwe, Philippe Namputu, Lwembe 

Munika, Mukonde Kapenda, Moïse Moni 

Della, Bruno Tshibala, Huit Mulongo, 

Ngongo Kasongo, Glody Ntambwe, 
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Faustin Dunia και Jacques Muhindo και, 

αφετέρου, την απόσυρση όλων των 

εναντίον τους κατηγοριών· ζητεί από τις 

αρχές να άρουν αμέσως όλους τους 

περιορισμούς στα μέσα ενημέρωσης· 

Or. en 
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Τροπολογία  4 

Michèle Rivasi 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Η κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  7α. ζητεί από τις αρχές της ΛΔΚ να 

επιτρέψουν την επίσκεψη διεθνών 

παρατηρητών στα κέντρα κράτησης· 

Or. en 

 

 


