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Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Pedicini  

Ataki terrorystyczne w Somalii 

Wspólny projekt rezolucji 

Motyw D a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  Da. mając na uwadze, że na początku 

2017 r. ugrupowanie terrorystyczne Asz-

Szabab zobowiązało się do nasilenia 

ataków, po tym jak Stany Zjednoczone 

ogłosiły podjęcie nowych działań 

militarnych przeciw temu ugrupowaniu; 

mając na uwadze, że zaangażowanie USA 

w Somalii znacznie wzrosło po objęciu 

urzędu prezydenta przez Donalda 

Trumpa, który dał większą swobodę 

lokalnym dowódcom w zakresie 

przeprowadzania ataków powietrznych lub 

udziału w nalotach; mając na uwadze, że 

człowiek, który w dniu 14 października 

zabił w Mogadiszu ponad 300 osób, 

używając do tego celu ciężarówki z 

materiałami wybuchowymi, był wcześniej 

żołnierzem somalijskiej armii, a jego 

rodzinna miejscowość została dwa 

miesiące temu zaatakowana przez lokalne 

oddziały i amerykańskie siły specjalne; 

mając na uwadze, że przyczyną zamachów 

mogła być częściowo chęć zemsty za 

nieudaną sierpniową operację wojskową 

pod dowództwem USA, w której zginęło 
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10 osób, w tym troje dzieci; 

Or. en 
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Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Pedicini  

Ataki terrorystyczne w Somalii 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 2 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  2a. sprzeciwia się jakimkolwiek 

zewnętrznym, geostrategicznym i 

chroniącym partykularne interesy 

operacjom, strategiom destabilizacji i 

zewnętrznej ingerencji w Somalii; apeluje 

do UE i państw członkowskich do 

priorytetowego traktowania zasady 

spójności politycznej w stosunkach z 

państwami Zatoki Perskiej, a zwłaszcza z 

Arabią Saudyjską, tak aby skutecznie 

przeciwdziałać ekspansji i propagowaniu 

doktryny wahhabizmu, a także inspiracji 

tą doktryną, która zagraża pokojowej 

współegzystencji, międzyetnicznej i 

międzywyznaniowej tolerancji oraz 

wartościom demokratycznym;  

Or. en 



 

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

 PE614.238v01-00 } 

 PE614.239v01-00 } 

 PE614.241v01-00 } RC1 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

15.11.2017  B8-0600/2017 }  

 B8-0632/2017 }  

 B8-0633/2017 }  

 B8-0635/2017 } RC1/Am. 3 

Poprawka  3 

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

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

Sabine Lösing 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Pedicini  

Ataki terrorystyczne w Somalii 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 4 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  4a. apeluje, aby pomoc UE, w tym 

zapewniana Somalii, była spójna z 

uzgodnionymi na szczeblu 

międzynarodowym zasadami skuteczności 

rozwoju, nakierowana na prawa 

człowieka i zrównoważona pod względem 

ekologicznym, aby promowała 

równouprawnienie płci i upodmiotowienie 

kobiet oraz koncentrowała się na 

likwidowaniu głębokich przyczyn 

nierówności i ubóstwa – które w wielu 

przypadkach są także głębokimi 

przyczynami wymuszonej migracji – z 

myślą o osiągnięciu celów 

zrównoważonego rozwoju ONZ; 

przypomina, że fundusze na pomoc 

rozwojową UE powinny być 

wykorzystywane wyłącznie na cele 

zrównoważonego rozwoju i nie powinny 

być uzależnione od współpracy w 

kwestiach migracyjnych, takich jak 

zarządzanie granicami lub umowy o 

readmisji; 

Or. en 
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