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Módosítás  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 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

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

Pedicini  

a szomáliai terrortámadásokról 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

D a preambulumbekezdés (új) 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  Da. mivel 2017 elején az al-Sabab 

terrorista csoport kijelentette, hogy 

fokozza támadásait, miután az Amerikai 

Egyesült Államok kormánya 

nyilvánosságra hozta, hogy a csoport ellen 

újabb katonai lépésekre készül; mivel 

mióta Donald Trump tölti be az elnöki 

hivatalt, az Egyesült Államok szomáliai 

jelenléte jelentősen megerősödött, a helyi 

parancsnokok nagyobb mozgásteret 

kaptak légi csapások elrendelésére vagy a 

rajtaütésekben való részvételre; mivel az a 

férfi, aki október 14-én Mogadishu 

központjában egy teherautóba rejtett 

pokolgéppel megölt több mint 300 embert, 

a szomáliai hadsereg egykori katonája 

volt, akinek szülővárosát helyi csapatok és 

az USA különleges erői két hónappal 

korábban lerohanták; mivel a támadások 

egyik kiváltó oka az USA által vezetett és 

rosszul végrehajtott augusztusi művelet 

miatti bosszú lehetett, amelynek során 10 

polgári lakos, köztük három gyermek 

életét vesztette;  
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Módosítás  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 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

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

Pedicini  

a szomáliai terrortámadásokról 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

2 a bekezdés (új) 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  2a. elutasít minden külső geostratégiai 

érdek által vezérelt műveletet, 

destabilizáló stratégiát és külső 

beavatkozást Szomáliában; felszólítja az 

EU-t és tagállamait, hogy a politikai 

koherencia elvét tekintsék a Perzsa-öböl 

menti államokkal és különösen a Szaúd-

Arábiával fenntartott kapcsolatok 

központi elemének annak érdekében, hogy 

hatékonyan lehessen kezelni a békés 

egymás mellett élést, az etnikumok és 

vallások közötti toleranciát és a 

demokratikus értékeket hirdető vahabita 

ideológia terjedését és támogatását, 

valamint az ebből az ideológiából kiinduló 

elgondolásokat;   

Or. en 
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Módosítás  3 

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

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

Sabine Lösing 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

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

Pedicini  

a szomáliai terrortámadásokról 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

4 a bekezdés (új) 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  4a. felszólít arra, hogy az ENSZ 

fenntartható fejlesztési céljainak elérése 

érdekében az uniós támogatást, ideértve a 

Szomáliának nyújtott támogatást is, 

hangolják össze a nemzetközi szinten 

elfogadott fejlesztéshatékonysági 

alapelvekkel, a támogatás az emberi 

jogokra fókuszáljon, környezeti 

szempontból fenntartható legyen, 

mozdítsa elő a nemek közötti egyenlőséget 

és a nők szerepvállalását, valamint az 

egyenlőtlenség és a szegénység kiváltó 

okaira összpontosítson, amelyek sok 

esetben a kényszerű migráció kiváltó okai 

is; emlékeztet arra, hogy az EU fejlesztési 

segélyalapjait kizárólag fenntartható 

fejlődési célokra lehet felhasználni, és 

nem függhetnek a migrációval 

kapcsolatos olyan ügyekben való 

együttműködéstől, mint a határigazgatás 

vagy a visszafogadási megállapodások; 

Or. en 
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