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Amendamentul 1
Inese Vaidere

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

(B) întrucât, în pofida declarațiilor 
autorităților din Uzbekistan, care susțin că
practica utilizării copiilor la recoltarea 
bumbacului este în prezent limitată 
exclusiv la adolescenți, că această practică 
se desfășoară la nivelul gospodăriilor 
private și nu este o politică sprijinită de stat 
și că, în plus, munca forțată este ilegală și 
reprimată, presiunea resimțită pentru a 
îndeplini obiectivele de producție 
planificate în mod centralizat de către 
guvern vine în contradicție cu orice 
eforturi de aplicare a legii de către 
autoritățile locale pe teren;

(B) întrucât, potrivit autorităților din 
Uzbekistan, practica utilizării copiilor la 
recoltarea bumbacului este în prezent 
limitată exclusiv la adolescenți, această 
practică se desfășoară la nivelul 
gospodăriilor private și nu este o politică 
sprijinită de stat și, în plus, munca forțată 
este ilegală și reprimată;

Or. en

Amendamentul 2
Elisabeth Jeggle

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

(B) întrucât, în pofida declarațiilor
autorităților din Uzbekistan, care susțin că
practica utilizării copiilor la recoltarea 
bumbacului este în prezent limitată 
exclusiv la adolescenți, că această practică 
se desfășoară la nivelul gospodăriilor 
private și nu este o politică sprijinită de stat 
și că, în plus, munca forțată este ilegală și 
reprimată, presiunea resimțită pentru a 
îndeplini obiectivele de producție 

(B) întrucât, potrivit autorităților din 
Uzbekistan, practica utilizării copiilor la 
recoltarea bumbacului este în prezent 
limitată exclusiv la adolescenți, această 
practică se desfășoară la nivelul 
gospodăriilor private și nu este o politică 
sprijinită de stat și, în plus, munca forțată 
este ilegală și reprimată; întrucât 
obiectivele de producție planificate în mod 
centralizat de către guvern trebuie să 
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planificate în mod centralizat de către 
guvern vine în contradicție cu orice 
eforturi de aplicare a legii de către 
autoritățile locale pe teren;

corespundă pe deplin acestor afirmații, 
pentru a permite aplicarea integrală a 
legii de către autoritățile locale, garantând 
faptul că agricultorii nu sunt nevoiți să se 
bazeze pe munca copiilor;

Or. en

Amendamentul 3
Maria Eleni Koppa

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(Ba) întrucât, în concluziile sale privind 
munca copiilor din 14 iunie 2010, 
Consiliul a declarat că este pe deplin 
conștient de rolul și responsabilitățile 
Uniunii în lupta împotriva muncii 
copiilor;

Or. en

Amendamentul 4
Elisabeth Jeggle, Inese Vaidere

Proiect de aviz
Considerentul C 

Proiectul de aviz Amendamentul

(C) întrucât o serie de observatori 
internaționali independenți au acumulat 
suficiente dovezi care conduc la concluzia 
că practica muncii forțate și, în special, a 
muncii forțate a copiilor este sistematică și 
organizată, exercitându-se presiuni asupra 
profesorilor și a familiilor și implicând 
participarea poliției și a forțelor de 
securitate;

(C) întrucât o serie de observatori 
internaționali independenți au acumulat 
dovezi privind practica muncii forțate și, în 
special, a muncii forțate a copiilor ca 
fenomen sistematic și organizat, 
exercitându-se presiuni asupra profesorilor 
și a familiilor și implicând participarea 
poliției și a forțelor de securitate; 
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Or. en

Amendamentul 5
Maria Eleni Koppa

Proiect de aviz
Considerentul Da (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

(Da) întrucât apa reprezintă o resursă 
importantă în secolul 21, iar conservarea 
acesteia ar trebui să fie o prioritate; 
întrucât producția de bumbac în 
Uzbekistan a determinat o reducere 
drastică a volumului Mării Aral între 
1990 și 2008, datorită unor standarde de 
mediu inadecvate și a unei infrastructuri 
de irigații ineficiente;

Or. en

Amendamentul 6
Helmut Scholz

Proiect de aviz
Punctul 1 – litera -i (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

(-i) are în vedere autocritica referitoare la 
relațiile Uniunii cu regimurile 
autocratice, inspirată de primăvara arabă, 
și garantează că interesele strategice ale 
Uniunii în Uzbekistan în ceea ce privește 
materiile prime și războiul din Afganistan 
nu vor mai avea drept consecință 
ignorarea încălcării drepturilor omului;

Or. en
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Amendamentul 7
Elisabeth Jeggle, Inese Vaidere

Proiect de aviz
Punctul 1 – litera i 

Proiectul de aviz Amendamentul

(i) reamintește autorităților din Uzbekistan 
că principiile drepturilor omului sunt 
consacrate în cuprinsul Constituției 
Republicii Uzbekistan și că Uzbekistanul a 
semnat și a ratificat majoritatea 
convențiilor ONU referitoare la drepturile 
omului, drepturile politice și civile și 
drepturile copiilor, însă aceste acte juridice 
oficiale sunt departe de a fi puse în 
aplicare în această țară care, practic, este 
una dintre cele mai represive dictaturi din 
lume;

(i) reamintește autorităților din Uzbekistan 
că principiile drepturilor omului sunt 
consacrate în cuprinsul Constituției 
Republicii Uzbekistan și că Uzbekistanul a 
semnat și a ratificat majoritatea 
convențiilor ONU referitoare la drepturile 
omului, drepturile politice și civile și 
drepturile copiilor, însă aceste acte juridice 
oficiale trebuie încă puse în aplicare în 
mod mai eficient într-o țară care abia a 
început un lung proces de democratizare; 
salută în general eforturile pozitive ale 
Uzbekistanului în ceea ce privește 
promovarea drepturilor universale ale 
omului și a bunei guvernanțe;

Or. en

Amendamentul 8
Maria Eleni Koppa

Proiect de aviz
Punctul 1 – litera i

Proiectul de aviz Amendamentul

(i) reamintește autorităților din Uzbekistan 
că principiile drepturilor omului sunt 
consacrate în cuprinsul Constituției 
Republicii Uzbekistan și că Uzbekistanul a 
semnat și a ratificat majoritatea 
convențiilor ONU referitoare la drepturile 
omului, drepturile politice și civile și 
drepturile copiilor, însă aceste acte juridice 
oficiale sunt departe de a fi puse în aplicare 
în această țară care, practic, este una dintre 
cele mai represive dictaturi din lume;

(i) reamintește autorităților din Uzbekistan 
că, în ciuda faptului că principiile 
drepturilor omului sunt incluse în textul
Constituției Republicii Uzbekistan și că 
Uzbekistanul a semnat și a ratificat 
majoritatea convențiilor ONU referitoare la 
drepturile omului, drepturile politice și 
civile și drepturile copiilor, aceste acte 
juridice oficiale sunt departe de a fi puse în 
aplicare în această țară care, practic, este 
una dintre cele mai represive dictaturi din 
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lume;

Or. en

Amendamentul 9
Maria Eleni Koppa

Proiect de aviz
Punctul 1 – litera ia (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

(ia) subliniază importanța principiilor 
democratice și ale drepturilor omului în 
cadrul Acordului de parteneriat și 
cooperare și reamintește angajamentul 
Uniunii față de continuarea și 
aprofundarea relațiilor bilaterale cu 
Uzbekistanul, care includ comerțul, 
principiile democratice, drepturile omului 
și drepturile fundamentale și statul de 
drept;

Or. en

Amendamentul 10
Elisabeth Jeggle, Inese Vaidere

Proiect de aviz
Punctul 1 – litera ib (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

(ib) subliniază importanța relațiilor dintre 
Uniune și Uzbekistan pe baza Acordului 
de parteneriat și cooperare și reiterează 
angajamentul Uniunii față de 
aprofundarea în continuare a relațiilor 
bilaterale, care includ comerțul, precum și 
toate domeniile legate de principiile 
democratice, statul de drept și respectarea 
drepturilor omului și a drepturilor 
fundamentale;

Or. en
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Amendamentul 11
Helmut Scholz

Proiect de aviz
Punctul 1 – litera ic (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

(ic) subliniază că guvernul uzbec 
acționează în contradicție cu rezultatele 
reuniunii ministeriale Uniunea 
Europeană - Asia Centrală de la Tașkent 
din 7 aprilie 2011, în cadrul căreia 
„părțile au reamintit că dezvoltarea unei 
societăți civile solide constituie o parte 
integrantă a dezvoltării democratice”;

Or. en

Amendamentul 12
Maria Eleni Koppa

Proiect de aviz
Punctul 1 – litera id (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

(id) condamnă cu fermitate utilizarea 
muncii forțate a copiilor și subliniază 
importanța observatorilor internaționali, 
în special OIM și UNICEF;

Or. en

Amendamentul 13
Elisabeth Jeggle, Inese Vaidere

Proiect de aviz
Punctul 1 – litera ie (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

(ie) subliniază importanța faptului ca 
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observatorii internaționali, în special OIM 
și UNICEF, să continue să monitorizeze 
evoluția situației muncii forțate în 
Uzbekistan, precum și în alte țări din 
regiune;

Or. en

Amendamentul 14
Elisabeth Jeggle

Proiect de aviz
Articolul 1 – litera ii

Proiectul de aviz Amendamentul

(ii) sprijină solicitarea Organizației 
Internaționale a Muncii (OIM) de a evalua 
acuzațiile privind continuarea unei practici 
extinse a utilizării muncii forțate, în special 
a muncii forțate a copiilor, la recoltarea 
bumbacului, în pofida interzicerii oficiale 
a acestei practici în legislația 
Uzbekistanului și în convențiile 
internaționale ratificate de Uzbekistan;

(ii) sprijină solicitarea Organizației 
Internaționale a Muncii (OIM) de a evalua 
acuzațiile privind continuarea unei practici 
extinse a utilizării muncii forțate, în special 
a muncii forțate a copiilor, la recoltarea 
bumbacului; insistă, în acest sens, ca 
guvernul uzbec să implementeze în mod 
cuprinzător interzicerea oficială a acestei 
practici în legislația Uzbekistanului și în 
convențiile internaționale ratificate de 
Uzbekistan; subliniază necesitatea unor 
reforme vizând modernizarea și 
motorizarea sectorului agricol, fapt ce ar 
contribui în mod semnificativ la 
eliminarea muncii forțate a copiilor;

Or. en

Amendamentul 15
Maria Eleni Koppa

Proiect de aviz
Articolul 1 – litera iia (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

(iia) solicită președintelui uzbec Islam 
Karimov să permită unei misiuni de 
monitorizare a OIM să clarifice 
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chestiunea eventualei utilizări a muncii 
copiilor;

Or. en

Amendamentul 16
Inese Vaidere

Proiect de aviz
Punctul 1 – litera iib (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

(iib) solicită guvernului uzbec să adopte 
obiective de producție planificate în mod 
centralizat care țin cont de limitele 
existente ale resurselor și care nu 
împiedică aplicarea pe deplin a legislației 
privind munca forțată;

Or. en

Amendamentul 17
Helmut Scholz

Proiect de aviz
Punctul 1 – litera iic (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

(iic) condamnă decizia recentă a 
guvernului uzbec de a anula înregistrarea 
biroului ONG-ului „Human Rights 
Watch”, precum și obstrucționarea 
continuă de către guvern a activităților 
altor organizații neguvernamentale ce îți 
desfășoară activitatea în domeniul 
drepturilor omului, al drepturilor muncii 
și al protecției mediului;

Or. en
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Amendamentul 18
Helmut Scholz

Proiect de aviz
Punctul 1 – litera iid (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

(iid) stabilește un termen limită pentru 
încetarea actualelor încălcări ale 
drepturilor omului, care reprezintă o 
încălcare a articolului 2 din Acordul de 
parteneriat și cooperare dintre UE și 
Uzbekistan, sau, altfel, suspendă 
aplicarea acordului, pentru a preveni 
transformarea acestui „parteneriat” în 
complicitate;

Or. en

Amendamentul 19
Helmut Scholz

Proiect de aviz
Punctul 1 – litera iie (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

(iie) nu mai tolerează, deși APC este acum 
în vigoare de cincisprezece ani, faptul că 
Uzbekistanul este departe de a fi o 
„democrație consolidată” și negociază cu 
Uzbekistanul măsuri și un calendar 
concrete pentru instituirea structurilor 
democratice în această țară;

Or. en

Amendamentul 20
Helmut Scholz

Proiect de aviz
Punctul 1 – litera iif (nouă)
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Proiectul de aviz Amendamentul

(iif) contribuie în mod activ la 
îmbunătățirea situației în ceea ce privește 
drepturile sociale, economice și ale 
omului ale populației Uzbekistanului, prin 
promovarea unei abordări ascendente și 
prin sprijinirea organizațiilor societății 
civile și a media, pentru a realiza un 
proces de democratizare sustenabil;

Or. en

Amendamentul 21
Maria Eleni Koppa

Proiect de aviz
Punctul 1 – litera iig (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

(iig) exercită presiuni asupra actualului 
regim, pentru a conserva resursele 
naturale și mediul;

Or. en

Amendamentul 22
Helmut Scholz

Proiect de aviz
Punctul 1 – litera iih (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

(iih) evită standardele duble în ceea ce 
privește acordarea sau retragerea 
statutului de SGP; lansează o anchetă 
formală cu privire la măsura în care 
Uzbekistanul se conformă statutului de 
SGP;

Or. en
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Amendamentul 23
Inese Vaidere, Elisabeth Jeggle

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul iii

Proiectul de aviz Amendamentul

(iii) recomandă ca acest protocol să fie 
supus votului Parlamentului numai după ce 
observatorii internaționali, în special cei 
din partea OIM și UNICEF, vor confirma 
că această practică a fost abandonată în 
totalitate la nivel național, regional (la 
nivel de viloyat) și local în mod durabil și 
posibil de verificat, iar Uzbekistanul pune 
la dispoziție toate elementele și 
mecanismele necesare pentru a asigura că 
situația poate fi verificată.

(iii) recomandă ca acest protocol să fie 
supus votului Parlamentului numai după ce 
guvernul uzbec a prezentat un plan de 
acțiune ce conține măsuri concrete și un 
angajament ferm vizând mai buna 
implementare a legislației împotriva 
muncii forțate și a muncii forțate a 
copiilor, ce le pune în pericol sănătatea, 
educația și frecventarea cu regularitate a 
școlilor; subliniază, în acest sens, 
importanța unei monitorizări stricte și 
care să nu întâmpine obstacole, realizată 
de către observatorii internaționali, în 
special cei din partea OIM și UNICEF, și 
care să fie autorizată pe deplin de către 
autoritățile de stat din Uzbekistan.

Or. en


