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14.12.2015 B8-1346/1 

Poprawka  1 

Judith Sargentini 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Louis Michel, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Charles Goerens 

w imieniu grupy ALDE 

 

Projekt rezolucji B8-1346/2015 

Linda McAvan 

w imieniu Komisji Rozwoju 

Ochrona Parku Narodowego Wirunga w Demokratycznej Republice Konga 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  3a. zauważa, że rząd Ugandy jest w trakcie 

przyznawania licencji dotyczącej bloku 

Ngaji, przylegającego do parku 

narodowego Wirunga i obejmującego 

Jezioro Edwarda, i podkreśla, że 

nieodwracalne szkody dla parku mogą 

również nastąpić w rezultacie działalności 

poszukiwawczej i wydobywczej;  

Or. en 
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14.12.2015 B8-1346/2 

Poprawka  2 

Judith Sargentini 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Louis Michel, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Charles Goerens 

w imieniu grupy ALDE 

 

Projekt rezolucji B8-1346/2015 

Linda McAvan 

w imieniu Komisji Rozwoju 

Ochrona Parku Narodowego Wirunga w Demokratycznej Republice Konga 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. wzywa Europejską Służbę Działań 

Zewnętrznych o skoordynowanie reakcji 

dyplomatycznej ze strony państw 

członkowskich UE i innych potencjalnych 

darczyńców aktywnie działających w 

DRK, aby udzielić rządowi tego kraju 

pomocy w porzuceniu poszukiwania i 

eksploatacji złóż ropy na terenie parku, a 

także rezygnacji ze zmiany granic parku i 

ich zmniejszania; 

13. wzywa Europejską Służbę Działań 

Zewnętrznych o skoordynowanie reakcji 

dyplomatycznej ze strony państw 

członkowskich UE i innych potencjalnych 

darczyńców aktywnie działających w 

DRK, aby udzielić rządowi tego kraju 

pomocy w porzuceniu poszukiwania i 

eksploatacji złóż ropy na terenie parku, w 

anulowaniu wydanych zezwoleń na 

poszukiwanie ropy na terenie parku 

narodowego Wirunga, zgodnie z 

wnioskiem Komitetu Światowego 

Dziedzictwa, a także w rezygnacji ze 

zmiany granic parku i ich zmniejszania; 

Or. en 
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14.12.2015 B8-1346/3 

Poprawka  3 

Judith Sargentini 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Louis Michel, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Charles Goerens 

w imieniu grupy ALDE 

 

Projekt rezolucji B8-1346/2015 

Linda McAvan 

w imieniu Komisji Rozwoju 

Ochrona Parku Narodowego Wirunga w Demokratycznej Republice Konga 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

20. wzywa Europejską Służbę Działań 

Zewnętrznych do podjęcia wszelkich 

niezbędnych kroków w celu 

zagwarantowania, że SOCO International 

plc i jej zarejestrowany w DRK oddział 

SOCO Exploration and Production DRC 

SPRL (SOCO) zobowiążą się publicznie 

do definitywnego zaprzestania poszukiwań 

i wydobywania zasobów w parku 

Wirunga; 

20. wzywa Europejską Służbę Działań 

Zewnętrznych do podjęcia wszelkich 

niezbędnych kroków w celu 

zagwarantowania, że brytyjski Urząd ds. 

Zwalczania Poważnych Nadużyć, mający 

w pierwszym rzędzie właściwość w tej 

sprawie, a także wszelkie inne odnośne 

organy dogłębnie zbadają wszystkie 

zgłoszone im zarzuty korupcji dotyczące 

przedsiębiorstwa SOCO International plc i 

jego zarejestrowanego w DRK oddziału 

SOCO Exploration and Production DRC 

SPRL (SOCO); 

Or. en 
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14.12.2015 B8-1346/4 

Poprawka  4 

Louis Michel, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Charles Goerens 

w imieniu grupy ALDE 

Judith Sargentini 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-1346/2015 

Linda McAvan 

w imieniu Komisji Rozwoju 

Ochrona Parku Narodowego Wirunga w Demokratycznej Republice Konga 

Projekt rezolucji 

Motyw H a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  (Ha) mając na uwadze, że SOCO 

International nie posiada już licencji na 

blok V w parku narodowym Wirunga; 

Or. en 
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14.12.2015 B8-1346/5 

Poprawka  5 

Louis Michel, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Charles Goerens 

w imieniu grupy ALDE 

Judith Sargentini 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-1346/2015 

Linda McAvan 

w imieniu Komisji Rozwoju 

Ochrona Parku Narodowego Wirunga w Demokratycznej Republice Konga 

Projekt rezolucji 

Motyw H b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  (Hb) mając na uwadze, że wyniki badania 

systemowego wskazały na obecność ropy 

w parku narodowym Wirunga; 

przypomina, że jej wydobywanie (i 

poszukiwanie) jest niezgodne z ochroną 

parku będącego obiektem dziedzictwa 

światowego; 

Or. en 
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14.12.2015 B8-1346/6 

Poprawka  6 

Louis Michel, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Charles Goerens 

w imieniu grupy ALDE 

Judith Sargentini 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-1346/2015 

Linda McAvan 

w imieniu Komisji Rozwoju 

Ochrona Parku Narodowego Wirunga w Demokratycznej Republice Konga 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. podkreśla, że w parku narodowym 

Wirunga mogą nastąpić nieodwracalne 

szkody w wyniku poszukiwania i 

eksploatacji złóż ropy naftowej lub innej 

nielegalnej działalności; uważa, iż nie do 

przyjęcia jest udzielenie w 2007 r. koncesji 

na wydobycie ropy w parku francuskiemu 

przedsiębiorstwu TOTAL oraz 

brytyjskiemu przedsiębiorstwu SOCO 

International, co stanowi naruszenie 

paryskiej Konwencji w sprawie ochrony 

światowego dziedzictwa kulturowego i 

naturalnego oraz przyjętej w 1992 r. 

Konwencji w sprawie różnorodności 

biologicznej, konwencji ramsarskiej, jak 

również prawa kongijskiego; przypomina, 

że choć przedsiębiorstwo TOTAL zgodziło 

się nie poszukiwać ropy w okolicach parku 

narodowego Wirunga (nawet gdyby rząd 

Konga podjął decyzję o wyznaczeniu 

nowych granic parku), SOCO International 

prowadzi tam poszukiwania ropy, a w lipcu 

2014 r. przeprowadziło badania 

sejsmiczne, których wyniki mają być 

wkrótce przekazane rządowi Konga, który 

następnie podejmie decyzję w sprawie 

dalszych poszukiwań; 

3. podkreśla, że w parku narodowym 

Wirunga mogą nastąpić nieodwracalne 

szkody w wyniku poszukiwania i 

eksploatacji złóż ropy naftowej lub innej 

nielegalnej działalności; uważa, iż nie do 

przyjęcia jest udzielenie w 2007 r. koncesji 

na wydobycie ropy w Parku francuskiemu 

przedsiębiorstwu TOTAL oraz 

brytyjskiemu przedsiębiorstwu SOCO 

International, co stanowi naruszenie 

paryskiej Konwencji w sprawie ochrony 

światowego dziedzictwa kulturowego i 

naturalnego oraz przyjętej w 1992 r. 

Konwencji w sprawie różnorodności 

biologicznej, konwencji ramsarskiej, jak 

również prawa kongijskiego; przypomina, 

że choć przedsiębiorstwo TOTAL zgodziło 

się nie poszukiwać ropy w okolicach parku 

narodowego Wirunga (nawet gdyby rząd 

Konga podjął decyzję o wyznaczeniu 

nowych granic parku), SOCO International 

prowadzi tam poszukiwania ropy, a w lipcu 

2014 r. przeprowadziło badania 

sejsmiczne, których wyniki zostały 

przekazane rządowi Konga i które 

zaświadczają o obecności ropy; wzywa 

rząd DRK o nieprzyznawanie licencji 

innemu podmiotowi gospodarczemu;  
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Or. en 

 

 


