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Pozměňovací návrh 1
Franziska Keller

Návrh usnesení
Právní východisko 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na svá usnesení týkající se 
Myanmaru/Barmy, zejména na usnesení ze 
dne 20. dubna 2012 a ze dne 22. listopadu 
2012,

– s ohledem na svá usnesení týkající se 
Myanmaru/Barmy, zejména na usnesení ze 
dne 20. dubna 2012 a ze dne 22. listopadu 
2012, a perzekuce muslimů etnické 
skupiny Rohingya v Barmě ze dne 13. září 
20123,
______________
3Usnesení EP ze dne 13. září 2012, 
P7_TA(2012)0355

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Paul Murphy

Návrh usnesení
Právní východisko 9 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na akční plán, jak zamezit 
náboru a využívání dětí ozbrojenými 
silami Myanmaru, který podepsaly vláda 
Myanmaru/Barmy a Organizace 
spojených národů dne 27. června 2012,

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Paul Murphy 

Návrh usnesení
Právní východisko 9 a (nové)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Úmluvu OSN o právech 
dítěte, a zejména na článek 38 této 
úmluvy, 

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Franziska Keller

Návrh usnesení
Právní východisko 17 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na první meziparlamentní 
schůzi EP – Myanmar konanou ve dnech 
26. února až 2. března 2012 a zprávu
z této schůze,
______________
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/
2009_2014/documents/dase/cr/897/89783
8/897838en.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Paul Murphy

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že vláda prezidenta 
Theina Seina přijala ambiciózní program 
reforem, jejichž cílem je nastolení 
demokracie a míru v Myanmaru/Barmě;

A. vzhledem k tomu, že situace v oblasti 
lidských práv v Myanmaru/Barmě zůstává 
nestabilní navzdory krokům, které 
podniká vláda prezidenta Theina Seina 
s cílem přikročit k reformnímu procesu, 
jenž by mohl umožnit důležité kroky 
směrem k nastolení demokracie a míru 
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v Myanmaru/Barmě;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Paul Murphy

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že reformní proces 
zahájený vojenským režimem 
Myanmaru/Barmy přímo ovlivnila 
hromadná povstání a revoluční hnutí 
proti diktaturám v severní Africe a na 
Blízkém východě na počátku roku 2011;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Paul Murphy

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že Myanmar/Barma 
leží ze zeměpisného hlediska v oblasti 
důležitého strategického a geopolitického 
zájmu EU, Spojených států amerických, 
Číny, Indie a zejména Austrálie;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Paul Murphy

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že probíhající změny 
vytvářejí důležité příležitosti, pokud jde o 
rozvoj mnohem lepších vztahů mezi 
Evropskou unií a Myanmarem/Barmou, 
neboť přispívají k reformnímu procesu a
k hospodářskému, politickému a 
sociálnímu rozvoji;

B. vzhledem k tomu, že probíhající změny 
mohou vytvářet důležité příležitosti, pokud 
jde o pomoc a přispění k hospodářskému, 
politickému a sociálnímu rozvoji v zájmu 
většiny obyvatelstva v Myanmaru/Barmě;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Paul Murphy

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že Evropská komise 
navrhla, aby byl s ohledem na současný 
pokrok a na pozitivní hodnocení ze strany 
MOP Myanmaru/Barmě obnoven přístup 
k všeobecnému systému celních preferencí;

C. vzhledem k tomu, že Evropská komise 
navrhla, aby byl s ohledem na současný 
pokrok a na pozitivní hodnocení ze strany 
MOP v souvislosti s využíváním nucené 
práce Myanmaru/Barmě obnoven přístup 
k všeobecnému systému celních preferencí;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Robert Sturdy
za skupinu ECR

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že Evropská komise 
navrhla, aby byl s ohledem na současný 
pokrok a na pozitivní hodnocení ze strany 
MOP Myanmaru/Barmě obnoven přístup 

C. vzhledem k tomu, že Evropská komise 
navrhla, aby byl vzhledem k posouzení ze 
strany MOP, podle něhož porušování 
Úmluvy MOP o nucené práci již není 
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k všeobecnému systému celních preferencí; vážné a systematické, Myanmaru/Barmě 
obnoven přístup k všeobecnému systému 
celních preferencí;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Paul Murphy

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že dle odhadů MOP 
je v Myanmaru/Barmě stále okolo 5 000 
dětských vojáků;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Paul Murphy

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že je třeba postupovat 
obezřetně, neboť podle zprávy zvláštního 
zpravodaje OSN týkající se lidských práv v 
Myanmaru i nadále přetrvávají závažné 
problémy v oblasti lidských práv, včetně 
svévolného zadržování, nuceného 
vysídlování, zabavování půdy a slabého 
soudnictví;

D. vzhledem k tomu, že je třeba postupovat 
obezřetně, neboť podle zprávy zvláštního 
zpravodaje OSN týkající se lidských práv 
v Myanmaru i nadále přetrvávají závažné 
problémy v oblasti lidských práv, včetně 
svévolného zadržování, nuceného 
vysídlování, zabavování půdy, využívání 
dětských vojáků, útočných činů vůči 
etnickým menšinám a slabého soudnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Paul Murphy
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že v minulosti byla
mnohá hospodářská odvětví v 
Myanmaru/Barmě, jako je těžba, dřevařský 
průmysl, těžba rop a plynu a stavba 
přehrad, přímo spojena se závažným 
porušováním lidských práv a ničením 
životního prostředí, přičemž tato odvětví 
současně sloužila jako hlavní zdroj 
prostředků vojenského režimu;

E. vzhledem k tomu, že mnohá 
hospodářská odvětví v Myanmaru/Barmě, 
jako je těžba, dřevařský průmysl, těžba 
ropy a plynu a stavba přehrad, byla a 
nadále jsou přímo spojena se závažným 
porušováním lidských práv a ničením 
životního prostředí, přičemž tato odvětví 
současně sloužila jako hlavní zdroj 
prostředků vojenského režimu;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Robert Sturdy
za skupinu ECR

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že v minulosti byla 
mnohá hospodářská odvětví v 
Myanmaru/Barmě, jako je těžba, dřevařský 
průmysl, těžba rop a plynu a stavba 
přehrad, přímo spojena se závažným 
porušováním lidských práv a ničením 
životního prostředí, přičemž tato odvětví 
současně sloužila jako hlavní zdroj 
prostředků vojenského režimu;

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Paul Murphy

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že bylo nahlášeno, 
že barmská policie použila vojenské 
granáty s bílým fosforem k rozehnání 
protestujících v kontroverzním měděném 
dole, který leží ve městě Monywa 
v severozápadním Myanmaru/Barmě a je 
ve společném vlastnictví čínské 
společnosti Wan Pao a barmské armády;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Paul Murphy

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že podniky operující
v nestabilních státech a oblastech se slabou 
správou, jako je Myanmar/Barma, čelí 
zvýšenému riziku, že způsobí porušování 
lidských práv nebo k němu přispějí, a 
proto je třeba přijmout zvláštní opatření, 
která by předešla tomuto riziku, což je 
uznáno v požadavcích pro podávání zpráv, 
které stanovila vláda USA a které se týkají 
odpovědného investování 
v Myanmaru/Barmě;

F. vzhledem k tomu, že u podniků 
operujících v nestabilních státech a 
oblastech se slabou správou, jako je 
Myanmar/Barma, je větší 
pravděpodobnost, že způsobí porušování 
lidských práv, včetně práv pracovníků, 
nebo k němu přispějí, vzhledem k tomu, že
zvláštní opatření, jako jsou požadavky pro 
podávání zpráv, které stanovila vláda USA 
a které se týkají odpovědného investování 
v Myanmaru/Barmě, jsou zapotřebí 
jakožto kroky, které mají ukončit stav, kdy 
korporace ekonomicky těží z nestabilní 
situace v oblasti lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Paul Murphy

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že evropské podniky 
a jejich dceřiné společnosti a 
subdodavatelé mohou plnit klíčovou úlohu 
při prosazování a šíření sociálních a 
pracovních norem po celém světě;

G. vzhledem k tomu, že evropské podniky 
a jejich dceřiné společnosti a 
subdodavatelé by měly plnit klíčovou úlohu 
při prosazování a šíření sociálních a 
pracovních norem po celém světě;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Franziska Keller

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že evropské podniky 
a jejich dceřiné společnosti a 
subdodavatelé mohou plnit klíčovou úlohu 
při prosazování a šíření sociálních a 
pracovních norem po celém světě;

G. vzhledem k tomu, že evropské podniky 
a jejich dceřiné společnosti a 
subdodavatelé by měly plnit klíčovou úlohu 
při prosazování a šíření sociálních a 
pracovních norem po celém světě;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Paul Murphy

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že by každý podnik, 
který působí v Myanmaru/Barmě, měl mít 
povinnost splňovat závazky týkající se 
dodržování mezinárodním norem v oblasti 
lidských práv a tudíž:

H. vzhledem k tomu, že každý podnik, 
který působí v Myanmaru/Barmě, musí mít 
povinnost splňovat závazky týkající se 
dodržování mezinárodních norem v oblasti 
lidských práv a práv pracovníků a 
v oblasti životního prostředí, a tudíž:

Or. en
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Pozměňovací návrh 20
Paul Murphy

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H – písm. c a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ca) zdržet se zabírání půdy a nuceného 
vysídlování místních obyvatel;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Franziska Keller

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H – písm. d a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

da) zajistit účinné dodržování pravidel 
v celém dodavatelském řetězci;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. uznává opatření, která za poslední rok 
přijal prezident Thein Sein a další reformní 
činitelé barmského režimu s cílem provést
demokratické reformy, a vyzývá je, aby v 
tomto procesu bezodkladně pokračovali, 
aby tak změny byly nevratné;

1. uznává významná opatření, která za 
poslední rok přijal prezident Thein Sein a 
další reformní činitelé 
v Myanmaru/Barmě, kteří po 48 letech 
vojenské vlády zahájili novou éru tím, že 
zavedli demokratické reformy, které vedly 
Evropskou komisi k návrhu na obnovení 
přístupu Myanmaru/Barmy 
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k všeobecnému systému preferencí;
vyzývá je, aby tento proces důkladně 
provedli a bezodkladně v něm pokračovali, 
aby tak změny byly nevratné;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Robert Sturdy
za skupinu ECR

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. uznává opatření, která za poslední rok 
přijal prezident Thein Sein a další reformní 
činitelé barmského režimu s cílem provést 
demokratické reformy, a vyzývá je, aby v 
tomto procesu bezodkladně pokračovali, 
aby tak změny byly nevratné;

1. uznává a vítá důležitá a povzbudivá 
opatření, která za poslední rok přijal 
prezident Thein Sein a další reformní 
činitelé barmského režimu s cílem provést 
demokratické reformy, a vyzývá je, aby 
v tomto procesu bezodkladně pokračovali, 
aby tak trend směřující k úplné 
demokratizaci, upevnění právního státu a 
dodržování všech lidských práv a 
základních svobod byl jak stálý, tak trvalý;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. vítá zákon o zahraničních investicích, 
který byl zaveden v březnu 2012 a který 
dohlíží na nebývalou liberalizaci 
hospodářství umožňující zahraničním 
společnostem zahájit v zemi 
podnikatelskou činnost bez místního 
partnerství; zdůrazňuje význam ratifikace 
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memoranda o porozumění MOP, jež 
podepsalo barmské ministerstvo práce a 
jehož cílem je ukončit nucenou práci do 
roku 2015;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Paul Murphy

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. domnívá se, že obnovení přístupu 
k všeobecnému systému preferencí by 
vyslalo silný politický signál čelním 
politickým představitelům 
Myanmaru/Barmy a na mezinárodní 
úrovni by překročilo rámec 
bezprostředního problému nucené práce; 
s ohledem na přetrvávající nestálost 
celkové situace v oblasti lidských práv 
v zemi proto považuje za nevhodné v této 
fázi vyjádřit souhlas s návrhem Komise;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 1 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1b. bere na vědomí rozhodnutí sdružení 
ASEAN přijmout nabídku 
Myanmaru/Barmy předsedat této 
organizaci v roce 2014 na znamení 
obnovené důvěry v tuto zemi;

Or. en
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Pozměňovací návrh 27
Paul Murphy

Návrh usnesení
Bod 1 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1b. zůstává velice znepokojen 
nepřetržitým, systematickým a vážným 
porušováním práv etnických a 
náboženských menšin; poukazuje na to, 
že nedávný vývoj, zejména s ohledem na 
úlohu ozbrojených sil, vyvolává vážné 
obavy o nezvratnosti programu reforem 
směřujících k míru a demokracii 
v Myanmaru/Barmě;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá vládu Myanmaru/Barmy, aby 
okamžitě a bezpodmínečně propustila 
všechny zbývající politické vězně; dále 
vyzývá vládu této země, aby zajistila 
dodržování svobody myšlení a projevu, 
shromažďování a sdružování a aby 
pokračovala v úzké spolupráci 
s organizacemi, jako je MOP, s cílem 
vymýtit nucenou práci a zajistit, aby 
provádění právních předpisů týkajících se 
pracovních organizací a pokojných 
demonstrací a shromáždění bylo v souladu 
s mezinárodními normami v oblasti 
lidských práv;

2. vyzývá vládu Myanmaru/Barmy, aby se 
držela zásad řádné správy a aby okamžitě 
a bezpodmínečně propustila všechny 
zbývající politické vězně; dále vyzývá 
vládu této země, aby zajistila dodržování 
svobody myšlení a projevu, 
shromažďování a sdružování a aby 
pokračovala v úzké spolupráci 
s organizacemi, jako je MOP, s cílem 
vymýtit nucenou práci a zajistit, aby 
provádění právních předpisů týkajících se 
pracovních organizací a pokojných 
demonstrací a shromáždění bylo v souladu 
s mezinárodními normami v oblasti 
lidských práv;
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Or. en

Pozměňovací návrh 29
Franziska Keller

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá vládu Myanmaru/Barmy, aby 
okamžitě a bezpodmínečně propustila 
všechny zbývající politické vězně; dále 
vyzývá vládu této země, aby zajistila 
dodržování svobody myšlení a projevu, 
shromažďování a sdružování a aby 
pokračovala v úzké spolupráci 
s organizacemi, jako je MOP, s cílem 
vymýtit nucenou práci a zajistit, aby 
provádění právních předpisů týkajících se 
pracovních organizací a pokojných 
demonstrací a shromáždění bylo v souladu 
s mezinárodními normami v oblasti 
lidských práv;

2. vyzývá vládu Myanmaru/Barmy, aby 
okamžitě a bezpodmínečně propustila 
všechny zbývající politické vězně; dále 
vyzývá vládu této země, aby zajistila 
dodržování svobody myšlení a projevu, 
shromažďování a sdružování a aby 
pokračovala v úzké spolupráci 
s organizacemi, jako je MOP, s cílem 
vymýtit nucenou práci a zajistit, aby 
provádění právních předpisů týkajících se 
pracovních organizací a pokojných 
demonstrací a shromáždění bylo v souladu 
s mezinárodními normami v oblasti 
lidských práv; vyzývá k pokračování a 
posílení mírových rozhovorů s etnickými 
skupinami, zejména se skupinou Kačinů, 
a naléhavě vyzývá k zastavení útlaku 
Rohingyů, kterým jsou stále odepírána 
občanská práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Niccolò Rinaldi

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. vítá zákon o zahraničních investicích, 
který byl přijat v listopadu 2012 a který 
dohlíží na postupnou liberalizaci 
hospodářství tím, že po zahraničních 
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společnostech již nepožaduje místního 
partnera, pokud chtějí v zemi zahájit 
podnikatelskou činnost, což má významný 
dopad na místní zaměstnanost; připomíná 
však, že ještě musí být přijaty prováděcí 
akty;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. uznává, že kvůli dlouhému období 
vojenské vlády, která prostoupila a 
strukturovala všechny vrstvy barmské 
společnosti, a navzdory důležitým a 
demokratizujícím iniciativám, jsou změny 
pomalé a vyžadují mezinárodní pomoc a 
podporu;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Paul Murphy

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
zprávami uvádějícími, že nucený nábor 
dětí do oddílů Tatmadaw Kyi (armáda 
Myanmaru) a pohraniční stráže nebyl 
zastaven, a žádá proto vládu 
Myanmaru/Barmy, aby okamžitě provedla 
všechny stránky akčního plánu pro dětské 
vojáky, který podepsala spolu s OSN, a 
aby se ochrana dětí stala hlavní prioritou 
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reformního programu;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Franziska Keller

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. vyzývá vládu Myanmaru/Barmy, aby 
zajistila, že zemědělci a obce budou 
chráněni před zabavováním půdy a 
nuceným vystěhováváním v souladu 
s mezinárodními normami, a upozorňuje 
s obavami na ústavu a zákon o zemědělské 
půdě a zákon o správě nedotčené půdy, 
které opravňují vládu k zabavení půdy pro 
jakýkoli projekt, který považuje za projekt 
v „národním zájmu“, a dovolují vládě 
používat veškeré „volné“ pozemky; 
konstatuje, že volné pozemky jsou 
v některých případech obsazené a 
zajišťují živobytí obcím; dále konstatuje, 
že vlivní podnikatelé se žalobou domáhají 
toho, aby tyto pozemky byly zapsány pod 
jejich jménem;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Niccolò Rinaldi

Návrh usnesení
Bod 2 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. vítá memorandum o porozumění, které 
podepsalo ministerstvo práce a MOP 
s cílem ukončit do roku 2015 nucenou 
práci, jakož i plán přijmout protikorupční 
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zákon a zákon o daních;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 2 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. poukazuje na význam programu 
Komise týkajícího se krátkodobé pomoci 
v oblasti obchodu, který má být zahájen 
v roce 2013; vyzývá vládu 
Myanmaru/Barmy, aby tuto pomoc 
využila k maximalizaci přínosu budoucího 
obnovení přístupu k všeobecnému 
systému preferencí;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Niccolò Rinaldi

Návrh usnesení
Bod 2 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2c. vybízí vládu Myanmaru/Barmy, aby 
posílila své obchodní instituce a politiky 
s ohledem na jejich pozitivní účinky na 
hospodářství země a aby podnikla všechny 
nezbytné kroky k maximalizaci přínosu 
pomoci EU týkající se obchodu a přínosu 
obnovení preferencí iniciativy „Vše kromě 
zbraní“;

Or. en
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Pozměňovací návrh 37
Niccolò Rinaldi

Návrh usnesení
Bod 2 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2d. vyzývá vládu Myanmaru/Barmy, aby 
prosazovala a podporovala opatření 
v hlavních oblastech, na které se vztahuje 
evropský nástroj pro demokracii a lidská 
práva: rozvoj, upevňování demokracie, 
právní stát a dodržování lidských práv 
a základních svobod;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Niccolò Rinaldi

Návrh usnesení
Bod 2 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2e. bere na vědomí činnost mírového 
střediska Myanmaru financovaného EU a 
vybízí vládu Myanmaru/Barmy k posílení 
národního usmíření a etnického mírového 
procesu;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Niccolò Rinaldi

Návrh usnesení
Bod 2 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2f. vyzývá k navýšení dvoustranné 
rozvojové pomoci EU určené pro 
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Myanmar/Barmu v rámci finančních 
výhledů na období 2014–2020; 
zdůrazňuje, že vláda Myanmaru/Barmy 
musí rázně jednat v oblastech, které 
dvoustranná pomoc EU stanovila jako 
prioritní, jako je například obživa, zdraví 
a vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Niccolò Rinaldi

Návrh usnesení
Bod 2 g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2g. bere na vědomí důležité rozhodnutí 
dalších zemí sdružení ASEAN, které 
schválily nabídku Myanmaru/Barmy 
předsedat této organizaci v roce 2014, 
jakožto známku obnovené důvěry;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je třeba, aby vláda 
Myanmaru/Barmy vytvořila regulační
rámec pro podniky, který bude v souladu s 
mezinárodními standardy týkajícími se 
sociální a ekologické odpovědnosti 
podniků;

3. zdůrazňuje, že je třeba, aby vláda 
Myanmaru/Barmy posílila své obchodní 
instituce a politiky, sestavila plán pro 
posílení protikorupčního zákona a zákona 
o daních a ustavila rámec pro podniky, 
který bude v souladu s mezinárodními 
standardy týkajícími se sociální a 
ekologické odpovědnosti podniků;

Or. en
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Pozměňovací návrh 42
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vítá závazek vlády Myanmaru/Barmy 
provést iniciativu v oblasti 
transparentnosti těžebního průmyslu, 
která požaduje, aby vlády zveřejnily 
příjmy z hospodářských činností 
týkajících se ropy, plynu a těžby; vybízí 
vládu Myanmaru/Barmy, aby podnikla 
všechny kroky nezbytné k dosažení 
úplného souladu s iniciativou v oblasti 
transparentnosti těžebního průmyslu, tedy 
aby splnila všechny příslušné požadavky, 
a zároveň aby do procesu plně zapojila 
občanskou společnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že hlavní hnací silou 
sociální odpovědnosti podniků je 
zveřejňování údajů pro investory 
a spotřebitele a že se musí toto 
zveřejňování zakládat na snadno 
použitelných a měřitelných sociálních 
a environmentálních zásadách; 
zdůrazňuje, že tato otázka je rovněž 
důležitá v souvislosti s ochranou 
dlouhodobé hodnoty evropských investic; 
vyzývá k tomu, aby se tento závazek 
jednoznačně zakládal na podpoře zásad 

vypouští se
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OSN pro odpovědné investování a zásady 
integrovaného podávání zpráv;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Franziska Keller

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že hlavní hnací silou 
sociální odpovědnosti podniků je 
zveřejňování údajů pro investory 
a spotřebitele a že se musí toto 
zveřejňování zakládat na snadno 
použitelných a měřitelných sociálních 
a environmentálních zásadách; zdůrazňuje, 
že tato otázka je rovněž důležitá 
v souvislosti s ochranou dlouhodobé 
hodnoty evropských investic; vyzývá 
k tomu, aby se tento závazek jednoznačně 
zakládal na podpoře zásad OSN pro 
odpovědné investování a zásady 
integrovaného podávání zpráv;

5. domnívá se, že hlavní hnací silou 
sociální odpovědnosti podniků je 
zveřejňování údajů pro všechny 
zúčastněné strany, včetně investorů, 
spotřebitelů, pracovníků, dotčených obcí a 
občanské společnosti, a že se musí toto 
zveřejňování zakládat na snadno 
použitelných a měřitelných sociálních 
a environmentálních zásadách; zdůrazňuje, 
že tato otázka je rovněž důležitá 
v souvislosti s ochranou dlouhodobé 
hodnoty evropských investic; vyzývá 
k tomu, aby se tento závazek jednoznačně 
zakládal na podpoře zásad OSN pro 
odpovědné investování a zásady 
integrovaného podávání zpráv;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Paul Murphy

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že hlavní hnací silou 
sociální odpovědnosti podniků je 
zveřejňování údajů pro investory 
a spotřebitele a že se musí toto 

5. domnívá se, že hlavní hnací silou 
sociální odpovědnosti podniků je 
zveřejňování údajů pro investory 
a spotřebitele a že se musí toto 
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zveřejňování zakládat na snadno 
použitelných a měřitelných sociálních 
a environmentálních zásadách; zdůrazňuje, 
že tato otázka je rovněž důležitá 
v souvislosti s ochranou dlouhodobé 
hodnoty evropských investic; vyzývá 
k tomu, aby se tento závazek jednoznačně 
zakládal na podpoře zásad OSN pro 
odpovědné investování a zásady 
integrovaného podávání zpráv;

zveřejňování zakládat na snadno 
použitelných a měřitelných sociálních 
a environmentálních zásadách; vyzývá 
k tomu, aby se tento závazek jednoznačně 
zakládal na podpoře zásad OSN pro 
odpovědné investování a zásady 
integrovaného podávání zpráv;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Niccolò Rinaldi

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. všímá si pozitivních kroků v rámci 
stávající revize směrnice o transparentnosti 
a směrnice o účetnictví, pokud jde o řešení 
otázky sociální odpovědnosti podniků, při 
současném úsilí o legitimní hledání 
rovnováhy mezi transparentností 
a odpovědností a zátěží, kterou pro 
podniky představuje podávání zpráv; 
jednoznačně podporuje legislativní návrhy 
týkající se podávání zpráv podle 
jednotlivých zemí, které bude založeno na 
normách iniciativy v oblasti 
transparentnosti těžebního průmyslu 
(EITI), a podávání zpráv o prodejích 
a ziscích a také o daních a příjmech, aby se 
zamezilo korupci a předešlo se vyhýbání se 
daňovým povinnostem; konstatuje 
nicméně, že tento požadavek zahrnuje 
pouze zveřejňování plateb vládám a jen 
u vybrané skupiny hospodářských odvětví;

6. všímá si pozitivních kroků v rámci 
stávající revize směrnice o transparentnosti 
a směrnice o účetnictví, pokud jde o řešení 
otázky sociální odpovědnosti podniků, při 
současném úsilí o legitimní hledání 
rovnováhy mezi transparentností 
a odpovědností a zátěží, kterou pro 
podniky představuje podávání zpráv; 
jednoznačně podporuje legislativní návrhy 
týkající se podávání zpráv podle 
jednotlivých zemí, které bude založeno na 
normách iniciativy v oblasti 
transparentnosti těžebního průmyslu 
(EITI), a podávání zpráv o prodejích 
a ziscích a také o daních a příjmech, aby se 
zamezilo korupci a předešlo se vyhýbání se 
daňovým povinnostem; zdůrazňuje, že 
podávání zpráv podle jednotlivých zemí by 
se mělo vztahovat na odvětví, která byla 
v Myanmaru/Barmě přímo spojena 
s porušováním lidských práv a ničením 
životního prostředí, jako je důlní 
a dřevařský průmysl a těžba ropy a plynu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 47
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. všímá si pozitivních kroků v rámci 
stávající revize směrnice o transparentnosti 
a směrnice o účetnictví, pokud jde o řešení 
otázky sociální odpovědnosti podniků, při 
současném úsilí o legitimní hledání 
rovnováhy mezi transparentností 
a odpovědností a zátěží, kterou pro 
podniky představuje podávání zpráv; 
jednoznačně podporuje legislativní návrhy 
týkající se podávání zpráv podle 
jednotlivých zemí, které bude založeno na 
normách iniciativy v oblasti 
transparentnosti těžebního průmyslu 
(EITI), a podávání zpráv o prodejích 
a ziscích a také o daních a příjmech, aby se 
zamezilo korupci a předešlo se vyhýbání se 
daňovým povinnostem; konstatuje 
nicméně, že tento požadavek zahrnuje 
pouze zveřejňování plateb vládám a jen 
u vybrané skupiny hospodářských 
odvětví;

6. všímá si pozitivních kroků v rámci 
stávající revize směrnice o transparentnosti 
a směrnice o účetnictví, pokud jde o řešení 
otázky sociální odpovědnosti podniků, při 
současném úsilí o legitimní hledání 
rovnováhy mezi transparentností 
a odpovědností a zátěží, kterou pro 
podniky představuje podávání zpráv; 
jednoznačně podporuje legislativní návrhy 
týkající se podávání zpráv podle 
jednotlivých zemí, které bude založeno na 
normách iniciativy v oblasti 
transparentnosti těžebního průmyslu 
(EITI), a podávání zpráv o prodejích
a ziscích a také o daních a příjmech, aby se 
zamezilo korupci a předešlo se vyhýbání se 
daňovým povinnostem; konstatuje, že
podávání zpráv podle jednotlivých zemí by 
se mělo vztahovat na důlní a dřevařský 
průmysl a odvětví těžby ropy a plynu, což 
jsou oblasti, jež byly spojeny s vážným 
porušováním lidských práv a ničením 
životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Robert Sturdy
za skupinu ECR

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. všímá si pozitivních kroků v rámci 6. všímá si pozitivních kroků v rámci 
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stávající revize směrnice o transparentnosti 
a směrnice o účetnictví, pokud jde o řešení 
otázky sociální odpovědnosti podniků, při 
současném úsilí o legitimní hledání 
rovnováhy mezi transparentností 
a odpovědností a zátěží, kterou pro 
podniky představuje podávání zpráv; 
jednoznačně podporuje legislativní návrhy 
týkající se podávání zpráv podle 
jednotlivých zemí, které bude založeno na 
normách iniciativy v oblasti 
transparentnosti těžebního průmyslu 
(EITI), a podávání zpráv o prodejích 
a ziscích a také o daních a příjmech, aby se 
zamezilo korupci a předešlo se vyhýbání se 
daňovým povinnostem; konstatuje 
nicméně, že tento požadavek zahrnuje 
pouze zveřejňování plateb vládám a jen 
u vybrané skupiny hospodářských 
odvětví;

stávající revize směrnice o transparentnosti 
a směrnice o účetnictví, pokud jde o řešení 
otázky sociální odpovědnosti podniků, při 
současném úsilí o legitimní hledání 
rovnováhy mezi transparentností 
a odpovědností a zátěží, kterou pro 
podniky představuje podávání zpráv; 
jednoznačně podporuje legislativní návrhy 
týkající se podávání zpráv podle 
jednotlivých zemí, které bude založeno na 
normách iniciativy v oblasti 
transparentnosti těžebního průmyslu 
(EITI), a podávání zpráv o prodejích 
a ziscích a také o daních a příjmech, aby se 
zamezilo korupci a předešlo se vyhýbání se 
daňovým povinnostem; konstatuje, že
podávání zpráv podle jednotlivých zemí by 
se mělo vztahovat na těžební odvětví, u 
kterých bylo v minulosti prokázáno 
zapojení do vážného a systematického 
porušování lidských práv a ničení 
životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Niccolò Rinaldi

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vítá záměr vlády Myanmaru/Barmy 
provést iniciativu v oblasti 
transparentnosti těžebního průmyslu 
(EITI) a vyzývá vládu Myanmaru/Barmy 
k jejímu okamžitému uskutečnění;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Niccolò Rinaldi
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Návrh usnesení
Bod 6 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6b. žádá Komisi, aby monitorovala 
závazky přijaté evropskými podniky 
s cílem zohlednit mezinárodně uznávané 
zásady sociální odpovědnosti podniků a 
pokyny v této oblasti v souladu se 
sdělením o sociální odpovědnosti podniků 
a aby definovala pokyny pro odvětví těžby 
ropy a plynu týkající se lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje proto, že je třeba přijmout 
zvláštní opatření zaměřená na 
Myanmar/Barmu, neboť v případě této 
země byly od roku 1996 přijímány 
restriktivní opatření a sankce; požaduje 
centralizovaný mechanismus, v rámci 
něhož bude v souladu s požadavky, které 
již podnikům byly stanoveny ve Spojených 
státech amerických, stanovena pro 
evropské podniky působící 
v Myanmaru/Barmě povinnost věnovat 
pečlivou a nepřetržitou patřičnou péči 
dodržování lidských práv a zveřejňovat 
pravidelně obchodní operace a vztahy 
a také podnikové strategie, postupy 
a činnosti, a to za účelem ochrany 
a prosazování lidských práv;

7. vyzývá velké evropské podniky působící 
v Myanmaru/Barmě, aby podávaly zprávy 
o svých politikách a postupech patřičné 
péče v oblasti lidských práv, práv 
pracovníků a životního prostředí a o jejich 
uplatňování;

Or. en
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Pozměňovací návrh 52
Robert Sturdy
za skupinu ECR

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje proto, že je třeba přijmout 
zvláštní opatření zaměřená na 
Myanmar/Barmu, neboť v případě této 
země byly od roku 1996 přijímány 
restriktivní opatření a sankce; požaduje 
centralizovaný mechanismus, v rámci 
něhož bude v souladu s požadavky, které 
již podnikům byly stanoveny ve Spojených 
státech amerických, stanovena pro 
evropské podniky působící 
v Myanmaru/Barmě povinnost věnovat 
pečlivou a nepřetržitou patřičnou péči 
dodržování lidských práv a zveřejňovat 
pravidelně obchodní operace a vztahy 
a také podnikové strategie, postupy 
a činnosti, a to za účelem ochrany 
a prosazování lidských práv;

7. žádá, aby velké evropské podniky činné
v Myanmaru/Barmě podávaly zprávy o 
svých procesech, postupech a politikách 
týkajících se patřičné péče v oblasti 
lidských práv, práv pracovníků a životního 
prostředí a jejich uplatňování;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. domnívá se, že požadavek týkající se 
podávání výročních zpráv zaměřených na 
to, zda podniky věnují patřičnou 
pozornost procesům náležité péče, by měly 
zahrnovat hodnocení dopadu, plány 
nápravy a zveřejňování obchodních 
operací a vztahů, a to včetně 
dodavatelských řetězců v rámci 
Myanmaru/Barmy;

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 54
Robert Sturdy
za skupinu ECR

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. domnívá se, že požadavek týkající se 
podávání výročních zpráv zaměřených na 
to, zda podniky věnují patřičnou 
pozornost procesům náležité péče, by měly 
zahrnovat hodnocení dopadu, plány 
nápravy a zveřejňování obchodních 
operací a vztahů, a to včetně 
dodavatelských řetězců v rámci 
Myanmaru/Barmy;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi, aby účinněji využívala 
opatření založená na pobídkách a aby 
byla obezřetnější při monitorování a 
zajistila, aby nadnárodní korporace, 
jejichž dceřiné společnosti či dodavatelské 
řetězce sídlí v zemích, které jsou zapojeny 
do systému GSP a GSP+, ať už mají nebo 
nemají registrované sídlo v Unii, a také v 
dotčených zemích dodržovaly své 
mezinárodní povinnosti, pokud jde o 
sociální odpovědnost podniků;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 56
Robert Sturdy
za skupinu ECR

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi, aby účinněji využívala 
opatření založená na pobídkách a aby 
byla obezřetnější při monitorování a 
zajistila, aby nadnárodní korporace, 
jejichž dceřiné společnosti či dodavatelské 
řetězce sídlí v zemích, které jsou zapojeny 
do systému GSP a GSP+, ať už mají nebo 
nemají registrované sídlo v Unii, a také v 
dotčených zemích dodržovaly své 
mezinárodní povinnosti, pokud jde o 
sociální odpovědnost podniků;

9. požaduje, aby Komise zajistila 
monitorování závazků přijatých velkými 
podniky EU s ohledem na mezinárodně 
uznávané zásady sociální odpovědnosti 
podniků a pokyny v této oblasti, jakož i 
veškerých dobrovolných požadavků, které 
případně velké podniky EU jednostranně 
přijaly; 

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Paul Murphy

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vyzývá Komisi, aby znovu předložila 
svůj návrh za 12 měsíců za účelem 
opětovného posouzení trvalosti, 
nezvratnosti a udržitelnosti programu 
reforem v Myanmaru/Barmě; je 
přesvědčen, že tento nový časový rámec by 
umožnil rozhodnout o obnovení přístupu 
k všeobecnému systému preferencí na 
spolehlivějším a pevnějším základě;

Or. en



PE508.053v01-00 30/30 AM\931543CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 58
Robert Sturdy
za skupinu ECR

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vítá závazek vlády Myanmaru/Barmy 
plně provést iniciativu v oblasti 
transparentnosti těžebního průmyslu 
(EITI), která si vyžádá, aby vláda 
zveřejnila příjmy z těžebních odvětví a 
hospodářských činností; vybízí dále vládu 
Myanmaru/Barmy, aby co nejrychleji 
zajistila úplný soulad s EITI;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Franziska Keller

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá Komisi, aby pokračovala 
v monitorování vývoje 
v Myanmaru/Barmě, pokud jde o situaci 
v oblasti nucené práci a jakéhokoli dalšího 
systematického porušování lidských práv, 
a aby reagovala na tyto jevy v souladu s 
platnými postupy a mechanismy, a to i 
případně formou nového návrhu na 
odejmutí obchodních preferencí;

10. vyzývá Komisi, aby pokračovala 
v monitorování vývoje 
v Myanmaru/Barmě, pokud jde o situaci 
v oblasti nucené práce a jakéhokoli dalšího 
porušování lidských práv, a aby reagovala 
na tyto jevy v souladu s platnými postupy a 
mechanismy, a to i případně formou 
nového návrhu na odejmutí obchodních 
preferencí;

Or. en


