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Amendement  1 

Michèle Rivasi 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Situatie in de Democratische Republiek Congo 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  4 bis. betreurt de zeer toegevende 

benadering ten aanzien van de crisis in de 

DRC van de EU, de secretaris-generaal 

van de VN en de Afrikaanse Unie, die hun 

steun hebben uitgesproken voor de 

zogenaamde nationale dialoog, een 

instrument dat slechts ten doel had de 

overeenkomstig de grondwet geplande 

verkiezingen uit te stellen; betreurt 

eveneens dat de EU, ondanks een 

uitgebreide strafcampagne tegen 

oppositieleiders en activisten en 

onderdrukking van onafhankelijke media, 

nog steeds geen overleg heeft geopend uit 

hoofde van artikel 96 van de 

overeenkomst van Cotonou; 

Or. en 



 

AM\1111157NL.docx PE593.747v01-00 } 

 PE593.750v01-00 } 

 PE593.753v01-00 } 

 PE593.756v01-00 } 

 PE593.757v01-00 } 

 PE593.761v01-00 } RC1 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

29.11.2016 B8-1310/2016 }  

 B8-1313/2016 }  

 B8-1316/2016 }  

 B8-1319/2016 }  

 B8-1320/2016 }  

 B8-1324/2016 } RC1/Am. 2 

Amendement  2 

Michèle Rivasi 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Situatie in de Democratische Republiek Congo 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 ter (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  4 ter. dringt er bij de EU op aan duidelijk 

en ondubbelzinnig te stellen dat zij het 

aan de macht blijven van president Kabila 

na 2016 als een ernstige schending van de 

Congolese grondwet zou beschouwen en 

als een bedreiging voor de betrekkingen 

tussen de EU en de DRC;  

 

Or. en 
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Amendement  3 

Michèle Rivasi 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Situatie in de Democratische Republiek Congo 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

7. betoont zich zeer bezorgd over de 

verslechterende mensenrechtensituatie en 

de steeds grotere beperking van de 

politieke ruimte in de DRC, en met name 

over de instrumentalisering van het 

rechtsstelsel en het geweld en de 

intimidatie jegens verdedigers van de 

mensenrechten, politieke opponenten en 

journalisten; dringt erop aan dat alle 

politieke gevangenen onmiddellijk en 

onvoorwaardelijk worden vrijgelaten; 

verzoekt de autoriteiten om alle 

beperkingen ten aanzien van de media 

onmiddellijk op te heffen; 

7. betoont zich zeer bezorgd over de 

verslechterende mensenrechtensituatie en 

de steeds grotere beperking van de 

politieke ruimte in de DRC, en met name 

over de instrumentalisering van het 

rechtsstelsel en het geweld en de 

intimidatie jegens verdedigers van de 

mensenrechten, politieke opponenten en 

journalisten; dringt erop aan dat alle 

politieke gevangenen onmiddellijk en 

onvoorwaardelijk worden vrijgelaten, in 

het bijzonder maar niet uitsluitend 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, 

Faustin Dunia en Jacques Muhindo, en 
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verlangt dat alle aanklachten jegens hen 

worden ingetrokken; verzoekt de 

autoriteiten om alle beperkingen ten 

aanzien van de media onmiddellijk op te 

heffen; 

Or. en 
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Amendement  4 

Michèle Rivasi 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Situatie in de Democratische Republiek Congo 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  7 bis. dringt er bij de Congolese 

autoriteiten op aan om bezoeken van 

internationale waarnemers aan Congolese 

detentiecentra toe te staan; 

Or. en 

 

 


