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Muudatusettepanek  1 

Judith Sargentini 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Louis Michel, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Charles Goerens 

fraktsiooni ALDE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-1346/2015 

Linda McAvan 

arengukomisjoni nimel 

Kongo Demokraatlikus Vabariigis asuva Virunga rahvuspargi kaitse 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 3 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  3 a. juhib tähelepanu asjaolule, et 

Uganda valitsusel on kavas väljastada 

litsents Ngaji tsoonile, mis asub Virunga 

rahvuspargi vahetus läheduses ja hõlmab 

Edwardi järve, ning rõhutab, et ka 

uuringud ja kaevandamine võivad 

põhjustada pöördumatut kahju Virunga 

rahvuspargile;  

Or. en 
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Muudatusettepanek  2 

Judith Sargentini 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Louis Michel, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Charles Goerens 

fraktsiooni ALDE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-1346/2015 

Linda McAvan 

arengukomisjoni nimel 

Kongo Demokraatlikus Vabariigis asuva Virunga rahvuspargi kaitse 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 13 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

13. palub Euroopa välisteenistusel 

koordineerida ELi liikmesriikide ja Kongo 

DVs tegutsevate võimalike muude 

abiandjate diplomaatilist reaktsiooni, et 

aidata Kongo DV valitsusel loobuda nafta 

leiukohtade uurimisest ja nafta 

ammutamisest rahvuspargi piires ning 

muudel Kongos asuvatel UNESCO 

maailmapärandi aladel, ning loobuda 

rahvuspargi piiride muutmisest ja pindala 

vähendamisest; 

13. palub Euroopa välisteenistusel 

koordineerida ELi liikmesriikide ja Kongo 

DVs tegutsevate võimalike muude 

abiandjate diplomaatilist reaktsiooni, et 

aidata Kongo DV valitsusel loobuda nafta 

leiukohtade uurimisest ja nafta 

ammutamisest rahvuspargi piires, 

tühistada vastavalt maailmapärandi 

komitee taotlusele kõik väljastatud load 

naftauuringuteks Virunga rahvuspargi 

piirides ja muudel Kongos asuvatel 

UNESCO maailmapärandi aladel, ning 

loobuda rahvuspargi piiride muutmisest ja 

pindala vähendamisest; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  3 

Judith Sargentini 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Louis Michel, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Charles Goerens 

fraktsiooni ALDE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-1346/2015 

Linda McAvan 

arengukomisjoni nimel 

Kongo Demokraatlikus Vabariigis asuva Virunga rahvuspargi kaitse 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 20 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

20. nõuab, et Euroopa välisteenistus võtaks 

kõik võimalikud meetmed selle 

tagamiseks, et SOCO International plc ja 

selle Kongo DVs registreeritud äriühing 

SOCO Exploration and Production DRC 

SPRL (SOCO) võtaksid endale avaliku 

kohustuse lõpetada alatiseks kogu 

loodusvarade uurimis- ja 

kaevandustegevuse Virunga 

rahvuspargis; 

20. nõuab, et Euroopa välisteenistus võtaks 

kõik võimalikud meetmed selle 

tagamiseks, et Ühendkuningriigi raskete 

pettuste talitus kui esmane jurisdiktsioon 

ning kõik muud asjaomased 

jurisdiktsioonid viiksid läbi täieliku 

uurimise seoses kõigi altkäemaksu- ja 

korruptsioonisüüdistustega, mis on 

esitatud SOCO International plc ja selle 

Kongo DVs registreeritud äriühingu 

SOCO Exploration and Production DRC 

SPRL (SOCO) kohta; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  4 

Louis Michel, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Charles Goerens 

fraktsiooni ALDE nimel 

Judith Sargentini 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-1346/2015 

Linda McAvan 

arengukomisjoni nimel 

Kongo Demokraatlikus Vabariigis asuva Virunga rahvuspargi kaitse 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus H a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  H a. arvestades, et SOCO Internationalil 

ei ole enam litsentsi Virunga rahvuspargi 

tsoonile V; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  5 

Louis Michel, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Charles Goerens 

fraktsiooni ALDE nimel 

Judith Sargentini 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-1346/2015 

Linda McAvan 

arengukomisjoni nimel 

Kongo Demokraatlikus Vabariigis asuva Virunga rahvuspargi kaitse 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus H b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  H b. arvestades, et süsteemsete uuringute 

tulemused näitavad, et Virunga 

rahvuspargis leidub naftat, tuletab 

meelde, et nafta ammutamine (ja 

uuringud) on vastuolus maailmapärandi 

alade hulka kuuluva pargi kaitsega; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  6 

Louis Michel, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Charles Goerens 

fraktsiooni ALDE nimel 

Judith Sargentini 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-1346/2015 

Linda McAvan 

arengukomisjoni nimel 

Kongo Demokraatlikus Vabariigis asuva Virunga rahvuspargi kaitse 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 3 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

3. toonitab, et nafta leiukohtade uurimine 

ja nafta ammutamine või muu ebaseaduslik 

tegevus võib tekitada Virunga 

rahvuspargile pöördumatut kahju; peab 

vastuvõetamatuks, et Virunga rahvuspargi 

aladel anti 2007. aastal 

naftatootmiskontsessioonid Prantsuse 

naftafirmale TOTAL ning Briti 

naftafirmale SOCO International, millega 

rikuti Pariisi konventsiooni ülemaailmse 

kultuuri- ja looduspärandi kaitse kohta, 

1992. aasta bioloogilise mitmekesisuse 

konventsiooni, Ramsari konventsiooni ning 

Kongo DV seadusi, ning tuletab meelde, et 

kui TOTAL nõustus sellega, et ei uuri 

kunagi nafta leiukohti Virunga 

rahvuspargis (isegi kui Kongo valitsus 

otsustab selle piire muuta), siis SOCO 

International on Virunga rahvuspargis 

nafta leiukohti uurinud ning viinud 2014. 

aasta juulis läbi seismoseire, mille 

tulemused antakse eeldatavasti varsti üle 

Kongo valitsusele, kes seejärel otsustab, 

kas leiukohtade uurimist jätkatakse; 

3. toonitab, et nafta leiukohtade uurimine 

ja nafta ammutamine või muu ebaseaduslik 

tegevus võib tekitada Virunga 

rahvuspargile pöördumatut kahju; peab 

vastuvõetamatuks, et Virunga rahvuspargi 

aladel anti 2007. aastal 

naftatootmiskontsessioonid Prantsuse 

naftafirmale TOTAL ning Briti 

naftafirmale SOCO International, millega 

rikuti Pariisi konventsiooni ülemaailmse 

kultuuri- ja looduspärandi kaitse kohta, 

1992. aasta bioloogilise mitmekesisuse 

konventsiooni, Ramsari konventsiooni ning 

Kongo DV seadusi; tuletab meelde, et kui 

TOTAL nõustus sellega, et ei uuri kunagi 

nafta leiukohti Virunga rahvuspargis (isegi 

kui Kongo valitsus otsustab selle piire 

muuta), siis SOCO International on 

Virunga rahvuspargis nafta leiukohti 

uurinud ning viis 2014. aasta juulis läbi 

seismoseire, mille tulemused, mis 

tõendasid nafta olemasolu, edastati Kongo 

valitsusele; kutsub Kongo DV valitsust 

üles mitte andma litsentsi veel mõnele 

operaatorile;  

Or. en 
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