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Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Pedicini  

De terreuraanslagen in Somalië 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging D bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  D bis. overwegende dat de terroristen van 

Al-Shabaab eerder in 2017 zwoeren hun 

aanvallen te intensiveren nadat de 

Amerikaanse regering bekend had 

gemaakt de groep militair steviger aan te 

gaan pakken; overwegende dat de 

Amerikaanse betrokkenheid met Somalië 

aanzienlijk is toegenomen sinds het 

aantreden van president Trump, en dat 

plaatselijke commandanten nu meer 

mogelijkheden hebben opdracht te geven 

voor luchtaanvallen of te besluiten aan 

aanvallen deel te nemen; overwegende dat 

de man die op 14 oktober in het centrum 

van Mogadishu een bomvrachtauto tot 

ontploffing bracht en meer dan 300 

mensen doodde een voormalig soldaat van 

het Somalische leger was wiens 

woonplaats twee maanden geleden door 

plaatselijke troepen en Amerikaanse 

"special forces" werd aangevallen; 

overwegende dat deze aanvallen 

mogelijkerwijs gedeeltelijk terug te voeren 

zijn op de wens zich te wreken voor de 

mislukte, door de Amerikanen geleide 
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actie in augustus waarbij tien burgers, 

waaronder drie kinderen, werden gedood; 

Or. en 
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15.11.2017  B8-0600/2017 }  

 B8-0632/2017 }  

 B8-0633/2017 }  
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Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Pedicini  

De terreuraanslagen in Somalië 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  2 bis. verwerpt elk extern, 

geostrategisch, door belangen ingegeven 

optreden, destabilisatiestrategieën en 

externe bemoeienis met Somalië; vraagt 

de EU en haar lidstaten het beginsel van 

beleidssamenhang leidend te maken in de 

betrekkingen met de Golfstaten, en met 

name Saudi-Arabië, teneinde op 

doeltreffende wijze iets te doen aan de 

gevolgen voor de vreedzame co-existentie, 

de interetnische en interreligieuze 

verdraagzaamheid, en de democratische 

waarden, van de expansie en de 

bevordering van, alsook enige inspiratie 

die wordt ontleend aan, de 

Wahhabistische ideologie; 

Or. en 
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Amendement  3 

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

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

Sabine Lösing 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Pedicini  

De terreuraanslagen in Somalië 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  4 bis. vraagt de EU haar hulp, 

waaronder die voor Somalië, af te 

stemmen op de internationaal 

overeengekomen beginselen inzake de 

doeltreffendheid van ontwikkelingssteun, 

met een centrale plaats voor de 

mensenrechten en milieuduurzaamheid, 

en gendergelijkheid en de empowerment 

van vrouwen te bevorderen, en zich in het 

bijzonder te richten op het aanpakken van 

de achterliggende oorzaken van 

ongelijkheid en armoede, hetgeen vaak 

ook de achterliggende oorzaken zijn van 

gedwongen migratie, teneinde te komen 

tot verwezenlijking van de doelstellingen 

inzake duurzame ontwikkeling van de 

VN; wijst erop dat de 

ontwikkelingshulpfondsen van de EU 

uitsluitend voor doelstellingen inzake 

duurzame ontwikkeling moeten worden 

gebruikt en niet afhankelijk moet worden 

gesteld van medewerking ten aanzien van 

migratiekwesties, zoals grensbewaking of 
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terugname-overeenkomsten; 

Or. en 


