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Tarkistus  1 

Judith Sargentini 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Louis Michel, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Charles Goerens 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1346/2015 

Linda McAvan 

Kehitysvaliokunnan puolesta 

Virungan kansallispuiston suojelemisesta Kongon demokraattisessa tasavallassa 

Päätöslauselmaesitys 

3 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  3 a. huomauttaa, että Ugandan hallitus 

on parhaillaan myöntämässä Virungan 

kansallispuiston vieressä sijaitsevaa ja 

Edward-järven sisältävää Ngaji-lohkoa 

koskevan toimiluvan, ja korostaa, että 

luonnonvarojen etsiminen ja 

hyödyntäminen siellä voi aiheuttaa 

korvaamatonta vahinkoa myös 

Virungassa; 

Or. en 
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14.12.2015 B8-1346/2 

Tarkistus  2 

Judith Sargentini 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Louis Michel, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Charles Goerens 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1346/2015 

Linda McAvan 

Kehitysvaliokunnan puolesta 

Virungan kansallispuiston suojelemisesta Kongon demokraattisessa tasavallassa 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa 

koordinoimaan EU:n jäsenvaltioiden ja 

muiden mahdollisten Kongon 

demokraattisessa tasavallassa toimivien 

avunantajien antaman diplomaattisen 

vastauksen, jolla pyritään auttamaan maan 

hallitusta torjumaan öljynetsintä ja 

öljyvarojen hyödyntäminen puiston rajojen 

sisällä ja muissa kongolaisissa Unescon 

maailmanperintökohteissa sekä luopumaan 

puiston rajojen muuttamisesta ja 

kaventamisesta; 

13. kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa 

koordinoimaan EU:n jäsenvaltioiden ja 

muiden mahdollisten Kongon 

demokraattisessa tasavallassa toimivien 

avunantajien antaman diplomaattisen 

vastauksen, jolla pyritään auttamaan maan 

hallitusta torjumaan öljynetsintä ja 

öljyvarojen hyödyntäminen puiston rajojen 

sisällä ja muissa kongolaisissa Unescon 

maailmanperintökohteissa, peruuttamaan 

maailmanperintökomitean esittämän 

pyynnön mukaisesti Virungan 

kansallispuiston alueella suoritettavaa 

öljynetsintää koskevat luvat sekä 

luopumaan puiston rajojen muuttamisesta 

ja kaventamisesta; 

Or. en 
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14.12.2015 B8-1346/3 

Tarkistus  3 

Judith Sargentini 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Louis Michel, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Charles Goerens 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1346/2015 

Linda McAvan 

Kehitysvaliokunnan puolesta 

Virungan kansallispuiston suojelemisesta Kongon demokraattisessa tasavallassa 

Päätöslauselmaesitys 

20 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

20. kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa 

ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimiin sen 

varmistamiseksi, että Soco International 

PLC ja sen Kongon demokraattiseen 

tasavaltaan rekisteröimä yhtiö sekä SOCO 

Exploration and Production DRC SPRL 

-yhtiö sitoutuvat julkisesti lopettamaan 

pysyvästi luonnonvarojen etsinnän ja 

hyödyntämisen Virungan 

kansallispuistossa; 

20. kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa 

ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimiin, 

jotta Yhdistyneen kuningaskunnan 

törkeiden petosten torjuntavirasto 

(Serious Fraud Office) tutkii ensisijaisen 

oikeudenkäyttöalueen tai mahdollisten 

muiden asiaan liittyvien 

oikeudenkäyttöalueiden nimissä 

täysimääräisesti kaikki sille esitetyt 

lahjonta- ja korruptioväitteet, jotka 

koskevat Soco International PLC:tä ja sen 

Kongon demokraattiseen tasavaltaan 

rekisteröimää yhtiötä SOCO Exploration 

and Production DRC SPRL; 

Or. en 
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14.12.2015 B8-1346/4 

Tarkistus  4 

Louis Michel, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Charles Goerens 

ALDE-ryhmän puolesta 

Judith Sargentini 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1346/2015 

Linda McAvan 

Kehitysvaliokunnan puolesta 

Virungan kansallispuiston suojelemisesta Kongon demokraattisessa tasavallassa 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 H a. ottaa huomioon, että SOCO 

International -yhtiöllä ei enää ole 

toimilupaa Virungan kansallispuiston 

Block V -lohkon osalta; 

Or. en 
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14.12.2015 B8-1346/5 

Tarkistus  5 

Louis Michel, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Charles Goerens 

ALDE-ryhmän puolesta 

Judith Sargentini 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1346/2015 

Linda McAvan 

Kehitysvaliokunnan puolesta 

Virungan kansallispuiston suojelemisesta Kongon demokraattisessa tasavallassa 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H b kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  H b. toteaa, että systeemisen tutkimuksen 

tulosten perusteella Virungan 

kansallispuistossa esiintyy öljyä; toteaa, 

että öljyvarojen hyödyntämistä (ja 

etsintää) ei voida sovittaa yhteen sen 

kanssa, että maailmanperintökohteiden 

luetteloon otettua puistoa on suojeltava; 

Or. en 



 

AM\1081726FI.doc  PE573.382v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

14.12.2015 B8-1346/6 

Tarkistus  6 

Louis Michel, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Charles Goerens 

ALDE-ryhmän puolesta 

Judith Sargentini 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1346/2015 

Linda McAvan 

Kehitysvaliokunnan puolesta 

Virungan kansallispuiston suojelemisesta Kongon demokraattisessa tasavallassa 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. painottaa, että öljynetsintä ja öljyvarojen 

hyödyntäminen tai muut laittomat toimet 

saattavat aiheuttaa peruuttamatonta 

vahinkoa Virungan kansallispuistolle; ei 

voi hyväksyä ranskalaiselle öljy-yhtiö 

TOTALille sekä brittiläiselle SOCO 

Internationalille vuonna 2007 myönnettyjä 

toimilupia öljyn hyödyntämiseen Virungan 

kansallispuistossa, koska toimiluvat ovat 

vastoin Pariisin yleissopimusta maailman 

kulttuuri- ja luonnonperinnön 

suojelemisesta, vuoden 1992 

biodiversiteettisopimusta, Ramsarin 

yleissopimusta sekä Kongon lainsäädäntöä, 

ja palauttaa mieliin, että TOTAL suostui 

olemaan suorittamatta etsintöjä Virungan 

kansallispuiston rajojen sisäpuolella 

(vaikka Kongon hallitus päättäisi muuttaa 

rajoja), kun taas SOCO International on 

etsinyt öljyä kansallispuiston alueelta ja 

saanut päätökseen heinäkuussa 2014 

seismiset tutkimukset, joiden tulokset 

esitettäneen pian Kongon hallitukselle, 

joka päättää öljynetsinnän jatkamisesta; 

3. painottaa, että öljynetsintä ja öljyvarojen 

hyödyntäminen tai muut laittomat toimet 

saattavat aiheuttaa peruuttamatonta 

vahinkoa Virungan kansallispuistolle; ei 

voi hyväksyä ranskalaiselle öljy-yhtiö 

TOTALille sekä brittiläiselle SOCO 

Internationalille vuonna 2007 myönnettyjä 

toimilupia öljyn hyödyntämiseen Virungan 

kansallispuistossa, koska toimiluvat ovat 

vastoin Pariisin yleissopimusta maailman 

kulttuuri- ja luonnonperinnön 

suojelemisesta, vuoden 1992 

biodiversiteettisopimusta, Ramsarin 

yleissopimusta sekä Kongon lainsäädäntöä, 

ja palauttaa mieliin, että TOTAL suostui 

olemaan tekemättä tutkimuksia Virungan 

kansallispuiston rajojen sisäpuolella 

(vaikka Kongon hallitus päättäisi muuttaa 

rajoja), kun taas SOCO International on 

etsinyt öljyä kansallispuiston alueelta ja 

saanut päätökseen heinäkuussa 2014 

seismiset tutkimukset, joissa vahvistettiin 

öljyesiintymän löytäminen ja joiden 

tulokset on esitetty Kongon hallitukselle; 

kehottaa Kongon demokraattista 

tasavaltaa olemaan myöntämättä 

toimilupaa toiselle 

toiminnanharjoittajalle;  
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Or. en 

 

 


