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Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

Pedicini  

Teroristické útoky v Somálsku 

Spoločný návrh uznesenia 

Odôvodnenie D a (nové) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Da. keďže na začiatku roku 2017 

teroristická skupina aš-Šabáb vyhlásila, že 

zintenzívni svoje útoky po tom, ako 

administratíva USA verejne informovala o 

nových vojenských aktivitách proti tejto 

skupine; keďže prítomnosť USA v 

Somálsku sa značne posilnila po tom, ako 

sa Donald Trump stal prezidentom, 

pričom miestni velitelia majú väčšiu 

voľnosť, pokiaľ ide o nariaďovanie 

leteckých útokov či účasť na útokoch; 

keďže muž, ktorý 14. októbra v Mogadiše 

zabil viac než 300 ľudí výbuchom bomby 

nastraženej na nákladnom automobile, 

bol bývalý vojak somálskej armády, 

pričom mesto, z ktorého pochádzal, dva 

mesiace predtým napadli miestne jednotky 

a špeciálne jednotky USA; keďže tieto 

útoky mohli byť čiastočne motivované 

túžbou po pomste za nevydarenú operáciu 

pod vedením USA v auguste, pri ktorej 

boli zabití 10 civilisti vrátane troch detí; 

Or. en 
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Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

Pedicini  

Teroristické útoky v Somálsku 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 2 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  2a. odmieta akékoľvek vonkajšie 

operácie vedené s geostrategickým 

záujmom, destabilizačné stratégie a 

vonkajší zásah v Somálsku; vyzýva EÚ a 

jej členské štáty, aby umiestnili zásadu 

politickej súdržnosti pevne do jadra 

svojich vzťahov so štátmi Perzského 

zálivu a najmä so Saudskou Arábiou, s 

cieľom účinne reagovať na vplyv šírenia 

a propagácie wahhábistickej ideológie a 

na akúkoľvek z nej vyplývajúcu 

inšpiráciu pre mierové spolunažívanie, 

medzietnickú a medzináboženskú 

toleranciu a demokratické hodnoty; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  3 

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

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

Sabine Lösing 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

Pedicini  

Teroristické útoky v Somálsku 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 4 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  4a. vyzýva, aby bola pomoc EÚ 

vrátane pomoci poskytovanej Somálsku v 

súlade s medzinárodne dohodnutými 

zásadami účinnosti rozvoja, orientovala sa 

na ľudské práva a bola environmentálne 

udržateľná, podporovala rodovú rovnosť 

a posilnenie postavenia žien a 

zameriavala sa na riešenie základných 

problémov nerovnosti a chudoby, ktoré sú 

v mnohých prípadoch aj základnými 

príčinami nútenej migrácie, a to v záujme 

dosiahnutia cieľov OSN v oblasti trvalo 

udržateľného rozvoja; pripomína, že 

fondy rozvojovej pomoci EÚ by sa mali 

využívať výlučne na ciele v oblasti trvalo 

udržateľného rozvoja a táto pomoc by 

nemala byť podmienená spoluprácou v 

otázkach migrácie, ako sú riadenie hraníc 

alebo dohody o readmisii; 

Or. en 

 


