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Изменение  1 

Лола Санчес Калдентей, Катержина Конечна, Иржи Мащалка, Меря Кюльонен, 

Димитриос Пападимулис, Костадинка Кунева, Мари-Кристин Вержиа, Неоклис 

Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, Стелиос Кулоглу, Сабине Льозинг 

от името на групата GUE/NGL 

 

Общо предложение за резолюция 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Иняцио Корао, Изабела Адинолфи, 

Пиерникола Педичини  

Терористичните нападения в Сомалия 

Общо предложение за резолюция 

Съображение Г a (ново) 

 

Общо предложение за резолюция Изменение 

  Га. като има предвид, че по-рано 

през 2017 г. терористичната група 

Аш-Шабаб се закани да увеличи 

нападенията си, след като 

администрацията на САЩ оповести 

новите си военни усилия срещу 

групата; като има предвид, че 

ангажиментът на САЩ в Сомалия се 

увеличи значително, след като Доналд 

Тръмп стана президент, като беше 

предоставена повече свобода на 

местните командващи да нареждат 

военни удари или да участват в 

нападения; като има предвид, че 

мъжът, убил над 300 души с камион-

бомба в центъра на Могадишу на 14 

октомври беше бивш войник от 

сомалийската армия, чийто дом беше 

нападнат от местни войски и 

специални сили на САЩ два месеца 

преди това; като има предвид, че е 

възможно причина за нападенията 

донякъде да е било желанието за 

отмъщение за несполучливата водена 

от САЩ операция през август, при 

която бяха убити 10 цивилни, в това 



AM\1139560BG.docx PE614.236v01-00 } 

 PE614.237v01-00 } 

 PE614.238v01-00 } 

 PE614.239v01-00 } 

 PE614.241v01-00 } RC1 

BG Единство в многообразието BG 

число три деца; 

Or. en 

 



AM\1139560BG.docx PE614.236v01-00 } 

 PE614.237v01-00 } 

 PE614.238v01-00 } 

 PE614.239v01-00 } 

 PE614.241v01-00 } RC1 

BG Единство в многообразието BG 

15.11.2017  B8-0600/2017 }  

 B8-0632/2017 }  

 B8-0633/2017 }  

 B8-0635/2017 } RC1/Am. 2 

Изменение  2 

Лола Санчес Калдентей, Катержина Конечна, Иржи Мащалка, Меря Кюльонен, 

Димитриос Пападимулис, Костадинка Кунева, Мари-Кристин Вержиа, Неоклис 

Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, Стелиос Кулоглу, Сабине Льозинг 

от името на групата GUE/NGL 

 

Общо предложение за резолюция 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Иняцио Корао, Изабела Адинолфи, 

Пиерникола Педичини  

Терористичните нападения в Сомалия 

Общо предложение за резолюция 

Параграф 2 а (нов) 

 

Общо предложение за резолюция Изменение 

  2a. отхвърля всички външни 

ориентирани към геостратегически 

интереси операции, стратегии за 

дестабилизиране и упражняване на 

външни влияния в Сомалия; призовава 

ЕС и неговите държави членки да 

поставят категорично принципа за 

политическа последователност в 

центъра на отношенията си с 

държавите от Персийския залив и, 

по-конкретно със Саудитска Арабия, с 

цел ефективното преодоляване на 

последиците от експанзията и 

популяризирането на, и всяко 

вдъхновение почерпено от 

уахабитската идеология за мирно 

съжителство, толерантност между 

етносите и религиите, и 

демократичните ценности;  

Or. en 
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Изменение  3 

Лола Санчес Калдентей, Меря Кюльонен, Димитриос Пападимулис, Костадинка 

Кунева, Мари-Кристин Вержиа, Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, 

Стелиос Кулоглу, Сабине Льозинг 

от името на групата GUE/NGL 

 

Общо предложение за резолюция 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Иняцио Корао, Изабела Адинолфи, 

Пиерникола Педичини  

Терористичните нападения в Сомалия 

Общо предложение за резолюция 

Параграф 4 а (нов) 

 

Общо предложение за резолюция Изменение 

  4a. призовава помощта на ЕС, 

включително помощта предоставяна 

на Сомалия, да бъде съобразена с 

международно договорените 

принципи за ефективност от гледна 

точка на развитието, да бъде 

съсредоточена върху правата на 

човека и устойчива от гледна точка 

на опазването на околната среда, да 

насърчава равенството между 

половете и овластяването на 

жените, и да се съсредоточава върху 

преодоляването на първопричините 

за неравенството и бедността, които 

в много случаи са и първопричини за 

принудителна миграция, за да се 

постигнат целите а ООН за 

устойчиво развитие; припомня, че 

финансовите средства на ЕС, 

предназначени за помощ за развитие 

следва да се използват изключително 

за целите на устойчивото развитие и 

не следва да се обвързват с условия за 

сътрудничество по въпросите на 

миграцията като управление на 

границите или споразумения за 
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обратно приемане; 

Or. en 

 

 


