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Pozměňovací návrh 1
Anna Fotyga
za skupinu ECR

Společný návrh usnesení
PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, The Left
o situaci ve východní části Demokratické republiky Kongo a o zavraždění italského 
velvyslance Lucy Attanasia a osob z jeho doprovodu

Společný návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že znepokojivá 
bezpečnostní situace ve východní části 
DRK se nadále zhoršuje, zejména na 
hranici mezi provinciemi Ituri, Jižní Kivu a 
Severní Kivu; vzhledem k tomu, že v 
regionu působí přibližně 120 ozbrojených 
skupin, včetně Demokratických sil za 
osvobození Rwandy, Spojeneckých 
demokratických sil a skupiny Nduma 
défense du Congo-Rénové, které usilují o 
přístup k přírodním zdrojům, včetně 
nerostných surovin, a o kontrolu nad nimi, 
a jsou odpovědné za únosy, zabíjení, 
mučení a sexuální násilí;

C. vzhledem k tomu, že znepokojivá 
bezpečnostní situace ve východní části 
DRK se nadále zhoršuje, zejména na 
hranici mezi provinciemi Ituri, Jižní Kivu a 
Severní Kivu; vzhledem k tomu, že v 
regionu působí přibližně 120 ozbrojených 
skupin, včetně Demokratických sil za 
osvobození Rwandy, Spojeneckých 
demokratických sil, které na konci roku 
2018 navázaly kontakt s ISIS, a skupiny 
Nduma défense du Congo-Rénové, které 
usilují o přístup k přírodním zdrojům, 
včetně nerostných surovin, a o kontrolu 
nad nimi, a jsou odpovědné za únosy, 
zabíjení, mučení a sexuální násilí;
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Pozměňovací návrh 2
Anna Fotyga
za skupinu ECR

Společný návrh usnesení
PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, The Left
o situaci ve východní části Demokratické republiky Kongo a o zavraždění italského 
velvyslance Lucy Attanasia a osob z jeho doprovodu

Společný návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že násilí ve 
východní části DRK si vyžádalo v roce 
2020 více než 2 000 obětí; vzhledem k 
tomu, že násilí od počátku roku 2021 dále 
vzrůstá; vzhledem k tomu, že civilisté, z 
nichž většinu tvoří ženy a děti, jsou terčem 
opakovaného násilí, které v období od 11. 
prosince 2020 do 10. ledna 2021 vedlo k 
úmrtí více než 150 osob; vzhledem k tomu, 
že během prvních dvou měsíců roku 2021 
bylo uneseno více než 100 osob a mnoho 
dalších bylo zraněno; vzhledem k tomu, že 
byla zničena zdravotnická infrastruktura a 
přírodní zdroje a že domy byly údajně 
zapáleny; vzhledem k tomu, že obavy budí 
i skutečnost, že toto násilí bude mít 
humanitární důsledky; vzhledem k tomu, 
že OSN dosud zaregistrovala více než 67 
000 vysídlených osob;

D. vzhledem k tomu, že násilí ve 
východní části DRK si vyžádalo v roce 
2020 více než 2 000 obětí, z toho 849 
civilistů bylo zabito jen při útocích 
Spojeneckých demokratických sil 
v oblastech Irumu a Mambasa v provincii 
Ituria a v oblasti Beni v provincii Severní 
Kivu; vzhledem k tomu, že násilí od 
počátku roku 2021 dále vzrůstá; vzhledem 
k tomu, že civilisté, z nichž většinu tvoří 
ženy a děti, jsou terčem opakovaného 
násilí, které v období od 11. prosince 2020 
do 10. ledna 2021 vedlo k úmrtí více než 
150 osob; vzhledem k tomu, že během 
prvních dvou měsíců roku 2021 bylo 
uneseno více než 100 osob a mnoho 
dalších bylo zraněno; vzhledem k tomu, že 
byla zničena zdravotnická infrastruktura a 
přírodní zdroje a že domy byly údajně 
zapáleny; vzhledem k tomu, že obavy budí 
i skutečnost, že toto násilí bude mít 
humanitární důsledky; vzhledem k tomu, 
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že OSN dosud zaregistrovala více než 67 
000 vysídlených osob;
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Pozměňovací návrh 3
Anna Fotyga
za skupinu ECR

Společný návrh usnesení
PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, The Left
o situaci ve východní části Demokratické republiky Kongo a o zavraždění italského 
velvyslance Lucy Attanasia a osob z jeho doprovodu

Společný návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že podle 
internetové aplikace Kivu Security 
Tracker, která mapuje bezpečnostní situaci, 
bylo v Severním i Jižním Kivu od 1. ledna 
2021 hlášeno 152 obětí z řad civilistů, 61 
únosů za účelem vymáhání výkupného a 
34 jiných únosů;

E. vzhledem k tomu, že podle 
internetové aplikace Kivu Security 
Tracker, která mapuje bezpečnostní situaci, 
bylo v Severním i Jižním Kivu od 1. ledna 
2021 hlášeno 152 obětí z řad civilistů, 61 
únosů za účelem vymáhání výkupného a 
34 jiných únosů; vzhledem k tomu, že v 
posledních dnech zemřelo během útoků 
v oblastech Beni a Irumu minimálně 23 
civilistů;
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Pozměňovací návrh 4
Anna Fotyga
za skupinu ECR

Společný návrh usnesení
PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, The Left
o situaci ve východní části Demokratické republiky Kongo a o zavraždění italského 
velvyslance Lucy Attanasia a osob z jeho doprovodu

Společný návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. rozhodně a jednoznačně odsuzuje 
všechny formy terorismu a vyzývá k větší 
angažovanosti a koordinaci 
protiteroristických opatření, a to i na 
mezinárodních fórech, např. při 
protiteroristickém výcviku na půdě 
Interpolu a v Pracovní skupině pro praní 
peněz v centrální Africe (Groupe d’Action 
contre le blanchiment d’Argent en 
Afrique Centrale (GABAC)); v této 
souvislosti požaduje lepší ochranu 
konvojů mezinárodních humanitárních 
organizací;
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