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Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Pedicini  

Atacurile teroriste din Somalia 

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul Da (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  Da. întrucât în cursul anului 2017, 

gruparea teroristă Al-Shabaab a promis 

că își va intensifica atacurile după ce 

administrația SUA a anunțat noi acțiuni 

militare împotriva sa; întrucât implicarea 

SUA în Somalia a crescut semnificativ de 

când Donald Trump este președinte, 

comandanții locali beneficiind de o mai 

mare libertate de a ordona atacuri aeriene 

sau a participa la raiduri; întrucât 

bărbatul care a ucis peste 300 de persoane 

cu o bombă amplasată într-un camion în 

centrul orașului Mogadishu la 14 

octombrie era un fost soldat din armata 

somaleză, în al cărui oraș a avut loc un 

raid al trupelor locale și forțelor speciale 

ale SUA cu două luni în urmă; întrucât 

este posibil ca aceste atacuri să fi fost 

motivate, în parte, de dorința de 

răzbunare pentru operațiunea nereușită 

condusă de SUA din august, în care au 

fost uciși 10 civili, inclusiv trei copii; 

Or. en 



 

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

 PE614.237v01-00 } 

 PE614.238v01-00 } 

 PE614.239v01-00 } 

 PE614.241v01-00 } RC1 

RO Unită în diversitate RO 

15.11.2017  B8-0600/2017 }  

 B8-0632/2017 }  

 B8-0633/2017 }  

 B8-0635/2017 } RC1/Am. 2 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Pedicini  

Atacurile teroriste din Somalia 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 2 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  2a. respinge orice operațiuni orientate 

către interese geostrategice externe, 

strategii de destabilizare și ingerințe 

externe în Somalia; solicită UE și statelor 

sale membre să pună ferm principiul 

coerenței politice în centrul relațiilor lor 

cu statele din Golf și în special cu Arabia 

Saudită, pentru a combate eficient 

efectele expansiunii și promovării 

ideologiei wahhabiste și a oricărei 

ideologii inspirate de aceasta asupra 

coexistenței pașnice, toleranței interetnice 

și interreligioase și valorilor democratice; 

Or. en 
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Amendamentul  3 

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

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

Sabine Lösing 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Pedicini  

Atacurile teroriste din Somalia 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 4 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  4a. solicită ca ajutorul din partea UE, 

inclusiv cel acordat Somaliei, să fie în 

concordanță cu principii de eficacitate a 

dezvoltării convenite la nivel 

internațional, să aibă în centru drepturile 

omului și să fie sustenabil din punctul de 

vedere al mediului, să promoveze 

egalitatea de gen și capacitarea femeilor 

și să se axeze pe combaterea problemelor 

care stau la baza inegalității și sărăciei, 

care sunt deseori și cauzele profunde ale 

migrației forțate, pentru a realiza 

obiectivele ONU de dezvoltare durabilă; 

reamintește că fondurile UE destinate 

ajutorului pentru dezvoltare ar trebui 

folosite exclusiv pentru îndeplinirea unor 

obiective de dezvoltare durabilă și nu ar 

trebui să depindă de cooperarea pe 

aspecte legate de migrație, cum ar fi 

gestionarea frontierelor sau acordurile de 

readmisie; 

Or. en 

 


