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Amendement  1 

Lidia Senra, Marie-Christine Vergiat, Merja Kÿllonen, Patrick Le Hyaric, Tania Gonzalez, 

Lola Sanchez, Miguel Urban, Estefania Torres, Xabier Benito 
namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

 

Situatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging D bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 D bis.  overwegende dat het onderzoek 

naar een aantal klachten met betrekking 

tot gevallen van seksueel geweld gesloten 

zijn zonder dat actie ondernomen is, 

waaronder de belangrijkste zaak, waarbij 

14 Franse soldaten en 5 Afrikaanse VN-

vredeshandhavers van de door Afrika 

geleide internationale 

ondersteuningsmissie voor de Centraal-

Afrikaanse Republiek (MISCA) betrokken 

zijn, die gesloten is op 20 december 2016, 

of de zaak met betrekking tot de 

verkrachtingen in Boda, ten westen van 

Bangui; overwegende dat volgens 

juridische bronnen het onderzoek naar 

diverse andere klachten binnenkort 

gesloten wordt, hoewel het precieze aantal 

niet bekendgemaakt is; overwegende dat 

een derde vooronderzoek naar Franse 

soldaten, dat in maart 2016 is geopend 

wegens seksuele agressie, nog altijd loopt; 

overwegende dat uit informatie van 

meerdere journalisten en verengingen 

blijkt dat het Franse Ministerie van 

Defensie "niet de geboden zorgvuldigheid 

in acht heeft genomen”, ook al is door 

getuigen en slachtoffers uiterst belastend 
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materiaal vergaard; 

Or. fr 
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Amendement  2 

Lidia Senra, Marie-Christine Vergiat, Merja Kÿllonen, Patrick Le Hyaric, Tania 

Gonzalez, Lola Sanchez, Miguel Urban, Estefania Torres, Xabier Benito 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

 

Situatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging D ter (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 D ter.  overwegende dat de Verenigde 

Naties in het licht van de beschuldigingen 

van seksueel geweld en verkrachtingen 

door de vredestroepen Jane Holl Lute 

hebben benoemd om de bestrijding van 

het door de blauwhelmen begane seksueel 

misbruik te coördineren; overwegende dat 

het Bureau voor de interne 

controlediensten van de Verenigde Naties 

(OIOS) sinds april 2016 met onderzoekers 

uit Burundi en Gabon een gezamenlijk 

onderzoek uitvoert; overwegende dat 

volgens OIOS op 5 december 2016 139 

vermoedelijke slachtoffers ondervraagd 

zijn en in totaal 41 vermoedelijke daders 

zijn geïdentificeerd; 

Or. fr 
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Amendement  3 

Lidia Senra, Marie-Christine Vergiat, Merja Kÿllonen, Patrick Le Hyaric, Tania 

Gonzalez, Lola Sanchez, Miguel Urban, Estefania Torres, Xabier Benito  

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

 

Situatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 8 bis.  acht het extreem verontrustend dat 

er zo weinig duidelijkheid is over de 

klachten die zijn ingediend tegen Franse 

militairen en dat de Franse autoriteiten 

een aantal onderzoeken naar 

verkrachting hebben gesloten zonder actie 

te ondernemen; verlangt dat de waarheid 

aan het licht wordt gebracht over de 

ernstige beschuldigingen van 

verkrachting van minderjarigen door 

Franse soldaten in het kader van 

Operation Sangaris en door VN-

vredeshandhavers, en verlangt 

gerechtigheid; roept op tot het instellen 

van een werkelijk onafhankelijk en 

transparant onderzoek om de hiërarchie 

van de verantwoordelijkheid vast te 

stellen, eventuele tekortkomingen in de 

interne en juridische onderzoeken aan het 

licht te brengen, te achterhalen waarom 

het publiek niet is geïnformeerd, vast te 

stellen welke actie de relevante VN-

organen moeten ondernemen en te 

bepalen welke maatregelen vereist zijn om 

een einde te maken aan dergelijke 

situaties, die allesbehalve geïsoleerde 

gevallen lijken te zijn; verzoekt eveneens 
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de EU en de hoge vertegenwoordiger te 

onderzoeken of zich in het kader van de 

EUFOR-missie gelijksoortige gevallen 

van misbruik hebben voorgedaan;  

Or. fr 


