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Pozměňovací návrh  1 

Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Dimitrios 

Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Stelios Kouloglou, Sabine Lösing 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Piernicola 

Pedicini 

Teroristické útoky v Somálsku 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění D a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Da. vzhledem k tomu, že na začátku 

roku 2017 poté, co vláda USA veřejně 

oznámila nové vojenské akce proti 

skupině aš-Šabáb, tato skupina přísahala, 

že vystupňuje své útoky; vzhledem k tomu, 

že přítomnost USA v Somálsku se od 

doby, kdy se stal prezidentem Donald 

Trum, významně zvýšila, a že místní 

velitelé získali větší volnost k leteckým 

úderům či útokům;  vzhledem k tomu, že 

muž, který dne 14. října zabil v Mogadišu 

výbuchem bomby nastražené v nákladním 

automobilu 300 osob, byl bývalý voják v 

somálské armádě, jehož město, odkud 

pocházel, napadly dva měsíce před tím 

místní jednotky a zvláštní jednotky USA; 

vzhledem k tomu, že tyto útoky mohly být 

zčásti motivovány touhou po pomstě za 

nevydařený srpnový zásah jednotek USA, 

při němž bylo zabito 10 civilních obyvatel, 

včetně tří dětí; 

  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  2 

Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Dimitrios 

Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Stelios Kouloglou, Sabine Lösing 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Piernicola 

Pedicini 

Teroristické útoky v Somálsku 

Společný návrh usnesení 

Bod 2 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  2a. odmítá jakékoli vnější operace s 

geostrategickými zájmy, destabilizační 

strategie a vnější zásahy v Somálsku; 

vyzývá EU a její členské státy, aby do 

středu svých vztahů se státy Perského 

zálivu a zejména se Saúdskou Arábií 

pevně vložily zásadu politické soudržnosti, 

aby bylo možné účinně bojovat proti 

dopadům šíření a propagace 

Wahhabistické ideologie – a proti jakékoli 

inspiraci z ní plynoucí – na mírové soužití, 

vzájemnou toleranci mezi etniky a 

náboženstvími a demokratické hodnoty; 

  

Or. en 



 

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

 PE614.238v01-00 }  

 PE614.239v01-00 }  

 PE614.241v01-00 } RC1 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

15.11.2017  B8-0600/2017 }  

 B8-0632/201 }  

 B8-0633/2017 }  

 B8-0635/2017 } RC1/Am. 3 

Pozměňovací návrh  3 

Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, 

Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Stelios Kouloglou, 

Sabine Lösing 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Piernicola 

Pedicini 

Teroristické útoky v Somálsku 

Společný návrh usnesení 

Bod 4 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  4a. žádá o pomoc EU, včetně toho, aby 

pomoc, která byla dodána do Somálska, 

byla v souladu s mezinárodně přijatými 

zásadami účinnosti rozvoje, aby se 

zaměřovala na lidská práva a byla 

ekologicky udržitelná, aby podporovala 

rovnost žen a mužů a posílení postavení 

žen a aby se zaměřila na řešení zásadních 

problémů nerovnosti a chudoby, které 

jsou v mnoha případech rovněž 

základními příčinami nucené migrace, s 

cílem dosáhnout cílů udržitelného rozvoje 

OSN; připomíná, že rozvojová pomoc, 

kterou poskytuje EU, by měla být 

využívána výhradně pro cíle udržitelného 

rozvoje a neměla by být podmíněna 

spoluprací v otázkách migrace, jako je 

správa hranic nebo dohoda o zpětném 

přebírání osob; 

  

Or. en 
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