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Poprawka 1
Inese Vaidere

Projekt opinii
Punkt B preambuły

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że pomimo 
zapewnień uzbeckiego rządu, iż praktyki 
zatrudniania dzieci przy zbiorach na polach 
bawełny ograniczają się obecnie jedynie do 
młodzieży i że młodzież ta jest zatrudniana 
wyłącznie w prywatnych gospodarstwach 
rolnych, a więc nie jest to polityka 
popierana przez państwo, a ponadto że 
zmuszanie do pracy jest niezgodne z 
prawem i podlega sankcjom, presja, by 
zrealizować przyjęte w ramach centralnie 
planowanej polityki rządu założenia 
produkcji uniemożliwia jakiekolwiek 
próby stosowania przez władze lokalne 
przepisów prawa w tej dziedzinie;

B. mając na uwadze, że według władz 
uzbeckich praktyki zatrudniania dzieci 
przy zbiorach na polach bawełny 
ograniczają się obecnie jedynie do 
młodzieży i młodzież ta jest zatrudniana 
wyłącznie w prywatnych gospodarstwach 
rolnych, a więc nie jest to polityka 
popierana przez państwo, a ponadto 
zmuszanie do pracy jest niezgodne z 
prawem i podlega sankcjom;

Or. en

Poprawka 2
Elisabeth Jeggle

Projekt opinii
Punkt B preambuły

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że pomimo 
zapewnień uzbeckiego rządu, iż praktyki 
zatrudniania dzieci przy zbiorach na polach 
bawełny ograniczają się obecnie jedynie do 
młodzieży i że młodzież ta jest zatrudniana 
wyłącznie w prywatnych gospodarstwach 
rolnych, a więc nie jest to polityka 
popierana przez państwo, a ponadto że 

B. mając na uwadze, że według władz 
uzbeckich praktyki zatrudniania dzieci 
przy zbiorach na polach bawełny 
ograniczają się obecnie jedynie do 
młodzieży i młodzież ta jest zatrudniana 
wyłącznie w prywatnych gospodarstwach 
rolnych, a więc nie jest to polityka 
popierana przez państwo, a ponadto 
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zmuszanie do pracy jest niezgodne z 
prawem i podlega sankcjom, presja, by 
zrealizować przyjęte w ramach centralnie 
planowanej polityki rządu założenia 
produkcji uniemożliwia jakiekolwiek 
próby stosowania przez władze lokalne 
przepisów prawa w tej dziedzinie;

zmuszanie do pracy jest niezgodne z 
prawem i podlega sankcjom; mając na 
uwadze, że przyjęte w ramach centralnie 
planowanej polityki rządu założenia 
produkcji muszą zostać całkowicie 
dostosowane do tych zapewnień, aby 
umożliwić pełne stosowanie przez władze 
lokalne przepisów prawa, gwarantujące, że 
rolnicy nie będą musieli korzystać z pracy 
dzieci;

Or. en

Poprawka 3
Maria Eleni Koppa

Projekt opinii
Punkt B a preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że w swoich 
konkluzjach z dnia 14 czerwca 2010 r. na 
temat pracy dzieci Rada stwierdziła, iż jest 
w pełni świadoma roli i odpowiedzialności 
Unii w dążeniu do położenia kresu tej 
praktyce;

Or. en

Poprawka 4
Elisabeth Jeggle, Inese Vaidere

Projekt opinii
Punkt C preambuły 

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że niezależni 
obserwatorzy międzynarodowi zebrali 
wystarczające dowody, by dojść do 
wniosku, że zmuszanie do pracy, a w 
szczególności zmuszanie do niej dzieci, 

C. mając na uwadze, że niezależni 
obserwatorzy międzynarodowi zebrali 
dowody potwierdzające, że praca 
przymusowa, a w szczególności praca 
przymusowa dzieci, jest praktyką 



AM\876369PL.doc 5/14 PE472.062v01-00

PL

jest praktyką stosowaną regularnie i w 
sposób zorganizowany, wiążącą się z 
wywieraniem nacisku na nauczycieli i 
rodziny przy udziale sił policyjnych i służb 
bezpieczeństwa;

stosowaną regularnie i w sposób 
zorganizowany, wiążącą się z 
wywieraniem nacisku na nauczycieli i 
rodziny przy udziale sił policyjnych i służb 
bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 5
Maria Eleni Koppa

Projekt opinii
Punkt D a preambuły (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

Da. mając na uwadze, że w XXI w. woda 
jest ważnym zasobem i dlatego jej ochrona 
powinna być priorytetem; mając na 
uwadze, że z powodu niedostatecznych 
norm środowiskowych i mało skutecznej 
infrastruktury irygacyjnej produkcja 
bawełny w Uzbekistanie w latach 1990-
2008 przyczyniła się do poważnego 
zmniejszenia powierzchni Jeziora 
Aralskiego;

Or. en

Poprawka 6
Helmut Scholz

Projekt opinii
Ustęp 1 – litera i) (nowa)

Projekt opinii Poprawka

(-i) należy pamiętać o samokrytyce 
dotyczącej stosunków Unii z 
autokratycznymi reżimami, którą 
sprowokowała arabska wiosna, a także 
dopilnować, by strategiczne interesy Unii 
w Uzbekistanie związane z surowcami 
oraz z wojną w Afganistanie nie były już 
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dla UE powodem do ignorowania 
naruszeń praw człowieka;

Or. en

Poprawka 7
Elisabeth Jeggle, Inese Vaidere

Projekt opinii
Ustęp 1 – litera i) 

Projekt opinii Poprawka

(i) przypomina władzom Republiki 
Uzbekistanu, że w Konstytucji tego kraju 
znalazły się przepisy dotyczące 
poszanowania praw człowieka oraz że 
Uzbekistan podpisał i ratyfikował 
większość konwencji ONZ dotyczących 
praw człowieka, praw obywatelskich i 
politycznych oraz praw dzieci, jednak jako 
kraj, który w praktyce pozostaje jedną z 
najbardziej represyjnych dyktatur na 
świecie, jest bardzo daleki od stosowania 
tego formalnego katalogu przepisów 
prawnych;

(i) należy przypomnieć władzom Republiki 
Uzbekistanu, że w Konstytucji tego kraju 
znalazły się przepisy dotyczące 
poszanowania praw człowieka oraz że 
Uzbekistan podpisał i ratyfikował 
większość konwencji ONZ dotyczących 
praw człowieka, praw obywatelskich i 
politycznych oraz praw dzieci, jednak 
mimo to ten formalny katalog przepisów 
prawnych nadal wymaga skuteczniejszego 
wdrożenia w kraju, który jest dopiero na 
początku długiego procesu 
demokratyzacji; należy odnieść się 
przychylnie do pozytywnych wysiłków 
Uzbekistanu na rzecz wspierania 
uniwersalnych praw człowieka;

Or. en

Poprawka 8
Maria Eleni Koppa

Projekt opinii
Ustęp 1 – litera i)

Projekt opinii Poprawka

(i) przypomina władzom Republiki 
Uzbekistanu, że w Konstytucji tego kraju 
znalazły się przepisy dotyczące 

(i) należy przypomnieć władzom Republiki 
Uzbekistanu, że mimo iż Konstytucja tego 
kraju zawiera przepisy dotyczące 
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poszanowania praw człowieka oraz że 
Uzbekistan podpisał i ratyfikował 
większość konwencji ONZ dotyczących 
praw człowieka, praw obywatelskich i 
politycznych oraz praw dzieci, jednak jako 
kraj, który w praktyce pozostaje jedną z 
najbardziej represyjnych dyktatur na 
świecie, jest bardzo daleki od stosowania 
tego formalnego katalogu przepisów 
prawnych;

poszanowania praw człowieka oraz że 
Uzbekistan podpisał i ratyfikował 
większość konwencji ONZ dotyczących 
praw człowieka, praw obywatelskich i 
politycznych oraz praw dzieci, w praktyce 
kraj ten pozostaje jedną z najbardziej 
represyjnych dyktatur na świecie i jest 
bardzo daleki od stosowania tego 
formalnego katalogu przepisów prawnych;

Or. en

Poprawka 9
Maria Eleni Koppa

Projekt opinii
Ustęp 1 – litera ia) (nowa)

Projekt opinii Poprawka

(ia) należy podkreślić znaczenie zasad 
demokratycznych i praw człowieka w 
umowie o partnerstwie i współpracy oraz 
przypomnieć o zobowiązaniu Unii do 
kontynuowania i zacieśniania stosunków 
dwustronnych z Uzbekistanem, m.in. w 
dziedzinie handlu, zasad 
demokratycznych, praw człowieka i praw 
podstawowych oraz zasad państwa prawa;

Or. en

Poprawka 10
Elisabeth Jeggle, Inese Vaidere

Projekt opinii
Ustęp 1 – litera ib) (nowa)

Projekt opinii Poprawka

(ib) należy podkreślić znaczenie 
stosunków między Unią a Uzbekistanem, 
których podstawą jest umowa o 
partnerstwie i współpracy, oraz 
przypomnieć o zobowiązaniu Unii do 
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zacieśniania stosunków dwustronnych z 
tym krajem, w tym w dziedzinie handlu 
oraz we wszystkich obszarach związanych 
z zasadami demokratycznymi, zasadami 
państwa prawa oraz poszanowaniem praw 
człowieka i praw podstawowych;

Or. en

Poprawka 11
Helmut Scholz

Projekt opinii
Ustęp 1 – litera ic) (nowa)

Projekt opinii Poprawka

(ic) należy podkreślić, że rząd uzbecki 
postępuje wbrew wynikom posiedzenia 
ministerialnego Unia Europejska – Azja 
Środkowa, które odbyło się w dniu 7 
kwietnia 2011 r. w Taszkiencie i na 
którym „strony przypomniały, że rozwój 
silnego społeczeństw obywatelskiego 
stanowi integralną część rozwoju 
demokracji”;

Or. en

Poprawka 12
Maria Eleni Koppa

Projekt opinii
Ustęp 1 – litera id) (nowa)

Projekt opinii Poprawka

(id) należy stanowczo potępić 
wykorzystywanie przymusowej pracy 
dzieci i podkreślić znaczenie 
międzynarodowych obserwatorów, a 
zwłaszcza MOP i UNICEF;

Or. en
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Poprawka 13
Elisabeth Jeggle, Inese Vaidere

Projekt opinii
Ustęp 1 – litera ie) (nowa)

Projekt opinii Poprawka

(ie) należy podkreślić znaczenie 
międzynarodowych obserwatorów, a 
zwłaszcza MOP i UNICEF, przy dalszym 
monitorowaniu rozwoju sytuacji w
zakresie przymusowej pracy w 
Uzbekistanie oraz w innych krajach w 
regionie;

Or. en

Poprawka 14
Elisabeth Jeggle

Projekt opinii
Artykuł 1 – litera ii)

Projekt opinii Poprawka

(ii) popiera wniosek Międzynarodowej 
Organizacji Pracy (MOP), by 
przeprowadzić ocenę sytuacji w zakresie 
domniemanych powszechnych i stałych 
praktyk zmuszania do pracy podczas 
zbioru bawełny, a w szczególności 
zmuszania do niej dzieci, mimo oficjalnego 
zakazu takich praktyk przyjętego w 
uzbeckim ustawodawstwie oraz 
konwencjach międzynarodowych 
ratyfikowanych przez to państwo;

(ii) należy poprzeć wniosek 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP), by przeprowadzić ocenę sytuacji w 
zakresie domniemanych powszechnych i 
stałych praktyk zmuszania do pracy 
podczas zbioru bawełny, a w szczególności 
zmuszania do niej dzieci; w związku z tym 
należy wezwać rząd uzbecki do pełnego 
wdrożenia oficjalnego zakazu takich 
praktyk przyjętego w uzbeckim 
ustawodawstwie oraz konwencjach 
międzynarodowych ratyfikowanych przez 
to państwo; należy podkreślić potrzebę 
przeprowadzenia reform mających na 
celu modernizację i ożywienie sektora 
rolnictwa, co mogłoby się znacząco 
przyczynić do likwidacji przymusowej 
pracy dzieci;
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Or. en

Poprawka 15
Maria Eleni Koppa

Projekt opinii
Artykuł 1 – litera iia) (nowa)

Projekt opinii Poprawka

(iia) należy wezwać prezydenta 
Uzbekistanu Isłama Karimowa, by 
wpuścił do kraju misję obserwacyjną 
MOP, która zajęłaby się problemem 
stosowania praktyk związanych z pracą 
dzieci;

Or. en

Poprawka 16
Inese Vaidere

Projekt opinii
Ustęp 1 – litera iib) (nowa)

Projekt opinii Poprawka

(iib) należy wezwać rząd uzbecki do 
przyjęcia centralnie planowanych założeń, 
które uwzględniałyby istniejące 
ograniczenia zasobów i nie utrudniałyby 
pełnego wdrożenia przepisów dotyczących 
pracy przymusowej;

Or. en

Poprawka 17
Helmut Scholz

Projekt opinii
Ustęp 1 – litera iic) (nowa)
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Projekt opinii Poprawka

(iic) należy potępić niedawną decyzję 
rządu uzbeckiego dotyczącą 
unieważnienia rejestracji biura 
organizacji pozarządowej Human Rights 
Watch oraz nieustanne blokowanie przez 
rząd działalności innych organizacji 
pozarządowych zajmujących się prawami 
człowieka, prawami pracowniczymi i 
ochroną środowiska;

Or. en

Poprawka 18
Helmut Scholz

Projekt opinii
Ustęp 1 – litera iid) (nowa)

Projekt opinii Poprawka

(iid) należy określić termin położenia 
kresu nieustannemu łamaniu praw 
człowieka, które stanowi naruszenie 
postanowień art. 2 Umowy o partnerstwie 
i współpracy między UE a Uzbekistanem, 
lub też zawiesić stosowanie umowy, aby 
zapobiec sytuacji, w której partnerstwo 
zmieni się we współudział w nadużyciach;

Or. en

Poprawka 19
Helmut Scholz

Projekt opinii
Ustęp 1 – litera iie) (nowa)

Projekt opinii Poprawka

(iie) umowa o partnerstwie i współpracy 
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obowiązuje już od 15 lat, należy więc 
przestać tolerować fakt, że Uzbekistan 
nadal jest daleki od osiągnięcia pozycji 
stabilnej demokracji, i negocjować 
konkretne działania i harmonogram 
tworzenia demokratycznych struktur w 
tym kraju;

Or. en

Poprawka 20
Helmut Scholz

Projekt opinii
Ustęp 1 – litera iif) (nowa)

Projekt opinii Poprawka

(iif) należy angażować się aktywnie w 
poprawę sytuacji ludności w Uzbekistanie 
pod względem praw społecznych, 
gospodarczych i praw człowieka przez 
propagowanie podejścia oddolnego, 
wspieranie organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego i mediów w celu 
zapewnienia trwałego procesu 
demokratyzacji;

Or. en

Poprawka 21
Maria Eleni Koppa

Projekt opinii
Ustęp 1 – litera iig) (nowa)

Projekt opinii Poprawka

(iig) należy wywrzeć presję na obecny 
reżim, aby zapewnić ochronę zasobów 
naturalnych i środowiska;

Or. en
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Poprawka 22
Helmut Scholz

Projekt opinii
Ustęp 1 – litera iih) (nowa)

Projekt opinii Poprawka

(iih) należy unikać podwójnych norm przy 
przyznawaniu lub odbieraniu statusu 
kraju objętego GSP; należy wszcząć 
oficjalne dochodzenie w sprawie 
zgodności z prawem statusu Uzbekistanu 
jako kraju objętego GSP;

Or. en

Poprawka 23
Inese Vaidere, Elisabeth Jeggle

Projekt opinii
Ustęp 1 – litera iii)

Projekt opinii Poprawka

(iii) głosowanie Parlamentu nad 
wyrażeniem zgody na zawarcie protokołu 
powinno odbyć się jedynie w sytuacji, gdy
obserwatorzy międzynarodowi, a w 
szczególności MOP i UNICEF, 
potwierdzą, że całkowicie zaprzestano 
wspomnianych praktyk, w szczególności 
na poziomie krajowym, na poziomie 
wilajetów i na poziomie lokalnym, w 
sposób trwały i weryfikowalny, jak 
również że Uzbekistan dostarcza wszelkich 
informacji i mechanizmów pozwalających 
na kontrolowanie sytuacji.

(iii) głosowanie Parlamentu nad 
wyrażeniem zgody na zawarcie protokołu 
powinno odbyć się dopiero po 
przedstawieniu przez rząd uzbecki planu 
działania zawierającego konkretne kroki i 
pokazującego zdecydowane 
zaangażowanie na rzecz lepszego 
wdrażania przepisów dotyczących 
zwalczania pracy przymusowej i pracy 
dzieci, która zagraża ich zdrowiu, edukacji 
i regularnemu uczęszczaniu do szkoły; w 
tym kontekście podkreśla znaczenie 
umożliwienia przez państwowe władze 
uzbeckie pełnego, ścisłego i 
bezproblemowego monitorowania sytuacji
przez obserwatorów międzynarodowych, a 
w szczególności MOP i UNICEF.

Or. en
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