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Amendement 1
Inese Vaidere

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat, ondanks beweringen 
van de Oezbeekse autoriteiten dat de inzet 
van kinderen bij de katoenpluk thans 
beperkt blijft tot tieners, deze praktijken 
zich uitsluitend bij particuliere 
katoenkwekers voordoen en daarbij geen 
sprake is van beleid dat door de overheid 
oogluikend wordt toegestaan en dat 
gedwongen arbeid illegaal is en wordt 
bestreden, de druk die wordt uitgeoefend
om aan de centraal geplande en door de 
overheid gestelde productiedoelstellingen 
te voldoen, de handhaving van de 
wetgeving door de plaatselijke autoriteiten 
op de katoenvelden juist bemoeilijkt;

B. overwegende dat volgens de Oezbeekse 
autoriteiten de inzet van kinderen bij de 
katoenpluk thans beperkt blijft tot tieners,
dat deze praktijken zich bij particuliere 
katoenkwekers voordoen en daarbij geen 
sprake is van beleid dat door de overheid 
oogluikend wordt toegestaan en dat 
gedwongen arbeid illegaal is en wordt 
bestreden;

Or. en

Amendement 2
Elisabeth Jeggle

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat, ondanks beweringen 
van de Oezbeekse autoriteiten dat de inzet 
van kinderen bij de katoenpluk thans 
beperkt blijft tot tieners, deze praktijken 
zich uitsluitend bij particuliere 
katoenkwekers voordoen en daarbij geen 
sprake is van beleid dat door de overheid 
oogluikend wordt toegestaan en dat 
gedwongen arbeid illegaal is en wordt 
bestreden, de druk die wordt uitgeoefend 

B. overwegende dat volgens de Oezbeekse 
autoriteiten de inzet van kinderen bij de 
katoenpluk thans beperkt blijft tot tieners,
dat deze praktijken zich bij particuliere 
katoenkwekers voordoen en daarbij geen 
sprake is van beleid dat door de overheid 
oogluikend wordt toegestaan en dat 
gedwongen arbeid illegaal is en wordt 
bestreden; overwegende dat de centraal 
geplande en door de overheid gestelde 
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om aan de centraal geplande en door de 
overheid gestelde productiedoelstellingen
te voldoen, de handhaving van de 
wetgeving door de plaatselijke autoriteiten
op de katoenvelden juist bemoeilijkt;

productiedoelstellingen ten volle bij deze 
verklaringen moeten aansluiten om een 
volledige handhaving van de wetgeving 
door de plaatselijke autoriteiten mogelijk te 
maken, waarbij wordt gewaarborgd dat 
katoenboeren geen gebruik hoeven te 
maken van kinderarbeid;

Or. en

Amendement 3
Maria Eleni Koppa

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat de Raad in zijn 
conclusies over kinderarbeid van 14 juni 
2010 heeft aangegeven dat hij zich 
terdege bewust is van de rol en de 
verantwoordelijkheid van de Unie in de 
strijd voor de uitbanning van 
kinderarbeid;

Or. en

Amendement 4
Elisabeth Jeggle, Inese Vaidere

Ontwerpadvies
Overweging C 

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat onafhankelijke 
internationale waarnemers genoeg
bewijsmateriaal hebben verzameld om tot 
de conclusie te komen dat gedwongen 
arbeid, in het bijzonder gedwongen 
kinderarbeid, een systematische en 
georganiseerde praktijk geworden is
waarbij druk op leerkrachten en gezinnen 

C. overwegende dat onafhankelijke 
internationale waarnemers bewijsmateriaal 
hebben verzameld van gedwongen arbeid, 
in het bijzonder gedwongen kinderarbeid,
als systematische en georganiseerde 
praktijk; waarbij druk op leerkrachten en 
gezinnen wordt uitgeoefend en waarbij de 
politie en veiligheidsinstanties betrokken 
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wordt uitgeoefend en waarbij de politie en 
veiligheidsinstanties betrokken zijn;

zijn;

Or. en

Amendement 5
Maria Eleni Koppa

Ontwerpadvies
Overweging D bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

D bis. overwegende dat water in de 21e 
eeuw een belangrijke hulpbron is en dat 
een verstandig beheer van deze hulpbron 
daarom een prioriteit moet zijn; 
overwegende dat de katoenproductie in 
Oezbekistan heeft geleid tot een drastische 
verlaging van het watervolume in het 
Aralmeer tussen 1990 en 2008, vanwege 
gebrekkige milieunormen en een 
inefficiënte irrigatie-infrastructuur;

Or. en

Amendement 6
Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt -i (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(-i) een zelfkritische instelling te 
behouden wat betreft de betrekkingen van 
de Unie met autocratische regimes, 
waartoe de Arabische lente de aanzet 
heeft gegeven, en te waarborgen dat de 
strategische belangen van de Unie in 
Oezbekistan op het gebied van ruwe 
grondstoffen en de oorlog in Afghanistan 
er niet langer toe leiden dat de Unie 
wegkijkt als het gaat om 
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mensenrechtenschendingen;

Or. en

Amendement 7
Elisabeth Jeggle, Inese Vaidere

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt i 

Ontwerpadvies Amendement

(i) de Oezbeekse autoriteiten eraan te 
herinneren dat de beginselen van de 
rechten van de mens in haar grondwet zijn 
vastgelegd en dat Oezbekistan de meeste 
VN-verdragen inzake de mensenrechten, 
burgerrechten en politieke rechten alsmede 
de rechten van het kind heeft ondertekend 
en geratificeerd, maar dat deze formele 
rechtsinstrumenten nog geenszins zijn
geïmplementeerd in dit land, dat in de 
praktijk nog steeds een van de meest 
repressieve dictaturen ter wereld is;

(i) de Oezbeekse autoriteiten eraan te 
herinneren dat de beginselen van de 
rechten van de mens in haar grondwet zijn 
vastgelegd en dat Oezbekistan de meeste 
VN-verdragen inzake de mensenrechten, 
burgerrechten en politieke rechten alsmede 
de rechten van het kind heeft ondertekend 
en geratificeerd, maar dat deze formele 
rechtsinstrumenten nog altijd op een meer 
doeltreffende manier moeten worden
geïmplementeerd in dit land, dat nog maar 
net is begonnen met het lange proces van 
democratisering; verwelkomt de over het 
algemeen positieve inspanningen van 
Oezbekistan om de universele rechten van 
de mens en een goed bestuur te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 8
Maria Eleni Koppa

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt i

Ontwerpadvies Amendement

(i) de Oezbeekse autoriteiten eraan te 
herinneren dat de beginselen van de 
rechten van de mens in haar grondwet zijn 
vastgelegd en dat Oezbekistan de meeste 

(i) de Oezbeekse autoriteiten eraan te 
herinneren dat ondanks het feit dat de 
beginselen van de rechten van de mens in 
haar grondwet zijn opgenomen en dat 
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VN-verdragen inzake de mensenrechten, 
burgerrechten en politieke rechten alsmede 
de rechten van het kind heeft ondertekend 
en geratificeerd, maar dat deze formele 
rechtsinstrumenten nog geenszins zijn 
geïmplementeerd in dit land, dat in de 
praktijk nog steeds een van de meest 
repressieve dictaturen ter wereld is;

Oezbekistan de meeste VN-verdragen 
inzake de mensenrechten, burgerrechten en 
politieke rechten alsmede de rechten van 
het kind heeft ondertekend en geratificeerd, 
deze formele rechtsinstrumenten nog 
geenszins zijn geïmplementeerd in dit land, 
dat in de praktijk nog steeds een van de 
meest repressieve dictaturen ter wereld is;

Or. en

Amendement 9
Maria Eleni Koppa

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt i bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(i bis) het belang van de beginselen van 
democratie en mensenrechten een plaats 
te geven in de partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomst en de 
toezegging van de Unie gestand te doen 
om de bilaterale betrekkingen met 
Oezbekistan uit te breiden en te 
versterken, onder meer op het gebied van 
handel, democratische beginselen, 
mensenrechten en grondrechten en de 
rechtsstaat,

Or. en

Amendement 10
Elisabeth Jeggle, Inese Vaidere

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt i ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(i ter) het belang van de betrekkingen 
tussen de Unie en Oezbekistan op basis 
van de partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomst te 
benadrukken en de toezegging van de 
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Unie gestand te doen om de bilaterale 
betrekkingen te versterken, onder meer op 
het gebied van handel, en alle terreinen 
die verband houden met democratische 
beginselen, de rechtsstaat en de 
eerbiediging van de mensenrechten en de 
grondrechten;

Or. en

Amendement 11
Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt i quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(i quater) erop te wijzen dat de Oezbeekse 
regering handelt in strijd met de 
resultaten van de ministeriële bijeenkomst 
tussen de Europese Unie en Centraal-Azië 
op 7 april 2011 in Tasjkent, waarbij de 
partijen erop wezen dat de ontwikkeling 
van een sterk maatschappelijk middenveld 
onlosmakelijk deel uitmaakt van de 
democratische ontwikkeling;

Or. en

Amendement 12
Maria Eleni Koppa

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt i quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(i quinquies) het gebruik van gedwongen 
kinderarbeid krachtig te veroordelen en te 
wijzen op het belang van internationale 
waarnemers, in het bijzonder van de IAO 
en UNICEF;

Or. en
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Amendement 13
Elisabeth Jeggle, Inese Vaidere

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt i sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(i sexies) te wijzen op het belang van 
internationale waarnemers, in het 
bijzonder van de IAO en UNICEF, om de 
ontwikkeling van de situatie met 
betrekking tot dwangarbeid in 
Oezbekistan en in andere landen in de 
regio in het oog te houden;

Or. en

Amendement 14
Elisabeth Jeggle

Ontwerpadvies
Artikel 1 – punt ii

Ontwerpadvies Amendement

(ii) het verzoek van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO) te steunen om 
een beoordeling uit te voeren van de 
situatie omtrent het vermeende
wijdverbreide en aanhoudende gebruik 
van dwangarbeid, in het bijzonder 
gedwongen kinderarbeid, bij de 
katoenoogst, in weerwil van een formeel
verbod op deze praktijk uit hoofde van de 
Oezbeekse wetgeving en de internationale 
verdragen die door Oezbekistan zijn 
geratificeerd;

(ii) het verzoek van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO) te steunen om
een beoordeling uit te voeren van de 
situatie omtrent het vermeende gebruik van 
dwangarbeid, in het bijzonder gedwongen 
kinderarbeid, bij de katoenoogst; er in dit 
verband bij de Oezbeekse regering op aan 
te dringen om het formele verbod op deze 
praktijk uit hoofde van de Oezbeekse 
wetgeving en de internationale verdragen 
die door Oezbekistan zijn geratificeerd ten 
volle te implementeren; te benadrukken 
dat hervormingen moeten worden 
doorgevoerd om de landbouwsector te 
moderniseren en te mechaniseren, 
hetgeen aanzienlijk zou bijdragen aan de 
uitbanning van gedwongen kinderarbeid;

Or. en
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Amendement 15
Maria Eleni Koppa

Ontwerpadvies
Artikel 1 – punt ii bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(ii bis) er bij de Oezbeekse president Islam 
Karimov op aan te dringen een 
waarnemingsmissie van de IAO tot het 
land toe te laten om het probleem van 
kinderarbeid te onderzoeken;

Or. en

Amendement 16
Inese Vaidere

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt ii ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(ii ter) de Oezbeekse regering op te roepen 
om centraal geplande productiedoelen 
vast te stellen die rekening houden met de 
huidige beperkte hulpbronnen en die niet 
in de weg staan aan een onverkorte 
handhaving van de wetgeving inzake 
dwangarbeid; 

Or. en

Amendement 17
Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt ii quater (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

(ii quater) zijn veroordeling uit te spreken 
over het recente besluit van de Oezbeekse 
regering om de registratie van de NGO 
"Human Rights Watch" ongedaan te 
maken, alsmede over de voortdurende 
belemmering door de regering van de 
activiteiten van andere non-
gouvernementele organisaties op het 
gebied van mensenrechten, rechten van 
werknemers en milieubescherming;

Or. en

Amendement 18
Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt ii quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(ii quinquies) een termijn vast te stellen 
voor de beëindiging van de voortdurende 
mensenrechtenschendingen, die een
schending vormen van artikel 2 van de 
partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomst EU-
Oezbekistan, of anders de toepassing van 
de overeenkomst op te schorten om te 
voorkomen dat dit "partnerschap" de 
Unie medeplichtig maakt;

Or. en

Amendement 19
Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt ii sexies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

(ii sexies) niet langer te accepteren dat 
Oezbekistan nog altijd verre van een 
"geconsolideerde democratie" is, ondanks 
dat de partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomst reeds 
vijftien jaar loopt, en met Oezbekistan te 
onderhandelen over concrete maatregelen 
en een tijdschema voor de invoering van 
democratische structuren in het land;

Or. en

Amendement 20
Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt ii septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(ii septies) actief bij te dragen aan het 
verbeteren van de sociale, economische en 
mensenrechtensituatie van de Oezbeekse 
bevolking door een bottom-upbenadering 
te stimuleren en organisaties uit het 
maatschappelijk middenveld en de media 
te ondersteunen, teneinde een duurzaam 
proces van democratisering te 
bewerkstelligen;

Or. en

Amendement 21
Maria Eleni Koppa

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt ii octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(ii octies) het huidige regime onder druk 
te zetten om de natuurlijke hulpbronnen 
en het milieu te beschermen;
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Or. en

Amendement 22
Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt ii nonies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(ii nonies) niet met twee maten te meten 
bij de toekenning of intrekking van de 
SAP-status; een formeel onderzoek te 
starten naar de mate waarin het land 
voldoet aan de eisen van zijn SAP-status;

Or. en

Amendement 23
Inese Vaidere, Elisabeth Jeggle

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt iii

Ontwerpadvies Amendement

(iii) dit protocol dient pas aan het 
Parlement ter stemming voorgelegd te 
worden nadat internationale waarnemers, 
inzonderheid de IAO en UNICEF, hebben 
bevestigd dat dit gebruik in de praktijk op 
nationaal, regionaal en lokaal niveau 
volledig en permanent en op 
controleerbare wijze is afgeschaft en dat 
Oezbekistan alle elementen en middelen 
aanreikt die controle van de situatie
mogelijk maken.

(iii) dit protocol dient pas aan het 
Parlement ter stemming voorgelegd te 
worden nadat de Oezbeekse regering een 
actieplan met concrete maatregelen heeft 
gepresenteerd en de krachtige toezegging 
heeft gedaan te zorgen voor een betere 
tenuitvoerlegging van de wetgeving tegen 
dwangarbeid en kinderarbeid die een 
bedreiging vormt voor hun gezondheid, 
onderwijs en regelmatig schoolbezoek; 
benadrukt in dit verband het belang van 
een nauwgezet en ongehinderd toezicht 
door internationale waarnemers, 
inzonderheid de IAO en UNICEF, dat door 
de Oezbeekse autoriteiten onverkort
mogelijk moet worden gemaakt.

Or. en
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