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Τροπολογία 1
Franziska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τα προηγούμενα 
ψηφίσματά του για τη Μιανμάρ/Βιρμανία, 
και ειδικότερα εκείνα της 20ής Απριλίου 
2012 και της 22ης Νοεμβρίου 2012,

- έχοντας υπόψη τα προηγούμενα 
ψηφίσματά του για τη Μιανμάρ/Βιρμανία, 
και ειδικότερα εκείνα της 20ής Απριλίου 
2012 και της 22ης Νοεμβρίου 2012, 
καθώς και εκείνο σχετικά με τον διωγμό 
των μουσουλμάνων Ροΐγκια στη 
Βιρμανία/Μιανμάρ, της 13ης 
Σεπτεμβρίου 2012 3

______________
 3Ψήφισμα της 13ης Σεπτεμβρίου 2012, 
P7_TA(2012)0355.

Or. en

Τροπολογία 2
Paul Murphy

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 9 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- λαμβάνοντας υπόψη το σχέδιο δράσης 
για την πρόληψη της στρατολόγησης και 
χρησιμοποίησης παιδιών από τις ένοπλες 
δυνάμεις της Μιανμάρ, το οποίο 
υπεγράφη από την κυβέρνηση της 
Μιανμάρ/Βιρμανίας και τα Ηνωμένα 
Έθνη στις 27 Ιουνίου 2012·

Or. en
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Τροπολογία 3
Paul Murphy

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 9 α (νέα)

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

- λαμβάνοντας υπόψη τη Σύμβαση των
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού ( CRC ) και ιδίως το άρθρο 38· 

Or. en

Τροπολογία 4
Franziska Keller

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 17 α (νέα)

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

- λαμβάνοντας υπόψη την πρώτη 
διακοινοβουλευτική συνεδρίαση ΕΚ –
Μιανμάρ, που έλαβε χώρα από τις 26 
Φεβρουαρίου έως τις 2 Μαρτίου 2012, 
και την σχετική έκθεση·

______________
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/
2009_2014/documents/dase/cr/897/89783
8/897838en.pdf

Or. en

Τροπολογία 5
Paul Murphy

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση 
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του Προέδρου Thein Sein ανέλαβε 
φιλόδοξο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων 
προς τη δημοκρατία και την ειρήνη στη 
Μιανμάρ/Βιρμανία·

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη 
Μιανμάρ/Βιρμανία παραμένει ασταθής 
παρά τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση 
του Προέδρου Thein Sein προς την 
επίτευξη προόδου στη μεταρρυθμιστική 
διαδικασία η οποία ενδέχεται να 
επιτρέψει τη λήψη σημαντικών μέτρων 
προς τη κατεύθυνση της δημοκρατίας και 
της ειρήνης στη Μιανμάρ/Βιρμανία·

Or. en

Τροπολογία 6
Paul Murphy

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μεταρρυθμιστή διαδικασία που κινήθηκε 
από τη στρατιωτική κυβέρνηση της 
Μιανμάρ/Βιρμανίας ήταν άμεσα 
επηρεασμένη από τις μαζικές εξεγέρσεις 
και τα επαναστατικά κινήματα κατά των 
δικτατορικών καθεστώτων στη Βόρεια 
Αφρική και τη Μέση Ανατολή στις αρχές 
του 2011·

Or. en

Τροπολογία 7
Paul Murphy

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι γεωγραφικά 
η Μιανμάρ/Βιρμανία βρίσκεται σε μια 
περιοχή μεγάλης στρατηγικής και 
γεωπολιτικής σημασίας για την ΕΕ, τις 
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Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα, την Ινδία 
και την Αυστραλία ειδικότερα·

Or. en

Τροπολογία 8
Paul Murphy

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρέχουσες 
αυτές μεταρρυθμίσεις δημιουργούν
σημαντικές δυνατότητες για να 
αναπτυχθούν βελτιωμένες σχέσεις μεταξύ 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Μιανμάρ/Βιρμανίας, καθότι συμβάλλουν 
στη μεταρρυθμιστική διαδικασία και 
στην οικονομική, πολιτική και κοινωνική 
ανάπτυξη·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρέχουσες 
αυτές μεταρρυθμίσεις μπορούν να 
δημιουργήσουν σημαντικές δυνατότητες 
για την παροχή βοήθειας και στήριξης 
υπέρ της οικονομικής, πολιτικής και 
κοινωνικής ανάπτυξης προς το συμφέρον 
της πλειοψηφίας του πληθυσμού της 
Μιανμάρ/Βιρμανίας·

Or. en

Τροπολογία 9
Paul Murphy

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

C. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή πρότεινε την αποκατάσταση της 
πρόσβασης της Μιανμάρ/Βιρμανίας στο 
σύστημα γενικευμένων δασμολογικών 
προτιμήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τη 
σημερινή πρόοδο και την θετική 
αξιολόγηση από την ΔΟΕ·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή πρότεινε την αποκατάσταση της 
πρόσβασης της Μιανμάρ/Βιρμανίας στο 
σύστημα γενικευμένων δασμολογικών 
προτιμήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τη 
σημερινή πρόοδο και την θετική 
αξιολόγηση από την ΔΟΕ σε σχέση με την 
χρήση καταναγκαστικής εργασίας·

Or. en
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Τροπολογία 10
Robert Sturdy
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή πρότεινε την αποκατάσταση της 
πρόσβασης της Μιανμάρ/Βιρμανίας στο 
σύστημα γενικευμένων δασμολογικών 
προτιμήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τη 
σημερινή πρόοδο και την θετική 
αξιολόγηση από την ΔΟΕ·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή πρότεινε την αποκατάσταση της 
πρόσβασης της Μιανμάρ/Βιρμανίας στο 
σύστημα γενικευμένων δασμολογικών 
προτιμήσεων δεδομένου ότι η ΔΟΕ κρίνει 
ότι οι παραβιάσεις της Σύμβασης της 
ΔΟΕ για την καταναγκαστική εργασία 
δεν θεωρούνται πλέον σοβαρές και 
συστηματικές·

Or. en

Τροπολογία 11
Paul Murphy

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με 
εκτιμήσεις της ΔΟΕ, υπάρχουν ακόμα 
5000 περίπου ανήλικοι στρατιώτες στη 
Μιανμάρ/Βιρμανία·

Or. en

Τροπολογία 12
Paul Murphy

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. εκτιμώντας ότι χρειάζεται προσοχή, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την 
έκθεση του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για 
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη 
Βιρμανία/Μιανμάρ, παραμένουν σοβαρές 
ανησυχίες στον τομέα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων όσον αφορά 
αυθαίρετες κρατήσεις, εκτοπίσεις 
πληθυσμού, κατάσχεση γαιών και το 
ασθενές δικαστικό σύστημα·

Δ. εκτιμώντας ότι χρειάζεται προσοχή, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την 
έκθεση του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για 
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη 
Βιρμανία/Μιανμάρ, παραμένουν σοβαρές 
ανησυχίες στον τομέα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων όσον αφορά 
αυθαίρετες κρατήσεις, εκτοπίσεις 
πληθυσμού, κατάσχεση γαιών, την χρήση 
ανήλικων στρατιωτών, επιθετικές 
δράσεις που στρέφονται κατά των 
εθνικών μειονοτήτων και το ασθενές 
δικαστικό σύστημα·

Or. en

Τροπολογία 13
Paul Murphy

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο παρελθόν
πολλοί τομείς οικονομικής δραστηριότητας 
στη Μιανμάρ/Βιρμανία, όπως τα ορυχεία, 
η ξυλεία, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο 
και η κατασκευή φραγμάτων, συνδέονταν 
άμεσα με σοβαρές παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καταστροφή 
του περιβάλλοντος και ταυτόχρονα 
αποτέλεσαν τη βασική πηγή δημοσίων 
εσόδων της στρατιωτικής κυβέρνησης,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί τομείς 
οικονομικής δραστηριότητας στη 
Μιανμάρ/Βιρμανία, όπως τα ορυχεία, η 
ξυλεία, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και 
η κατασκευή φραγμάτων, συνδέονταν και 
εξακολουθούν να συνδέονται άμεσα με 
σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και καταστροφή του 
περιβάλλοντος και ταυτόχρονα 
αποτέλεσαν τη βασική πηγή δημοσίων 
εσόδων της στρατιωτικής κυβέρνησης,

Or. en

Τροπολογία 14
Robert Sturdy
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο παρελθόν 
πολλοί τομείς οικονομικής δραστηριότητας 
στη Μιανμάρ/Βιρμανία, όπως τα ορυχεία, 
η ξυλεία, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο 
και η κατασκευή φραγμάτων, συνδέονταν 
άμεσα με σοβαρές παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καταστροφή 
του περιβάλλοντος και ταυτόχρονα 
αποτέλεσαν τη βασική πηγή δημοσίων
εσόδων της στρατιωτικής κυβέρνησης,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο παρελθόν 
πολλοί τομείς οικονομικής δραστηριότητας 
στη Μιανμάρ/Βιρμανία, όπως τα ορυχεία, 
η ξυλεία, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο 
και η κατασκευή φραγμάτων, συνδέονταν 
άμεσα με σοβαρές παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καταστροφή 
του περιβάλλοντος και ταυτόχρονα 
αποτέλεσαν τη βασική πηγή εσόδων της 
στρατιωτικής κυβέρνησης,

Or. en

Τροπολογία 15
Paul Murphy

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιρμανική 
αστυνομία φέρεται ότι έχει 
χρησιμοποιήσει χειροβομβίδες λευκού 
φωσφόρου του στρατού για τη διάλυση 
ομάδων διαδηλωτών σε επίμαχο ορυχείο 
χαλκού στην πόλη Monywa στην 
βόρειοδυτική Μιανμάρ/Βιρμανία, το 
οποίο ανήκει από κοινού στην κινεζική 
εταιρεία Wan Bao και στο βιρμανικό 
στρατό·

Or. en

Τροπολογία 16
Paul Murphy
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εταιρείες που 
αναπτύσσουν δραστηριότητες σε ασταθή 
κράτη και ζώνες ασθενούς διακυβέρνησης, 
όπως η Μιανμάρ/Βιρμανία, 
αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο να 
προκαλούν ή να συμβάλλουν σε 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και ότι για το λόγο αυτό χρειάζονται 
ειδικά μέτρα για να αποφευχθεί ο κίνδυνος 
αυτός, όπως έχει αναγνωριστεί στις
απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων της 
κυβέρνησης των ΗΠΑ σχετικά με 
υπεύθυνες επενδύσεις στη 
Μιανμάρ/Βιρμανία·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εταιρείες που 
αναπτύσσουν δραστηριότητες σε ασταθή 
κράτη και ζώνες ασθενούς διακυβέρνησης, 
όπως η Μιανμάρ/Βιρμανία, έχουν 
περισσότερες πιθανότητες να προκαλούν 
ή να συμβάλλουν σε παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων –
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
των εργαζομένων – ενώ χρειάζονται
ειδικά μέτρα όπως οι απαιτήσεις υποβολής 
εκθέσεων της κυβέρνησης των ΗΠΑ 
σχετικά με υπεύθυνες επενδύσεις στη 
Μιανμάρ/Βιρμανία, ως διαβήματα για να 
παρεμποδιστούν εταιρείες από το να 
ωφεληθούν οικονομικά από ασταθείς 
καταστάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 17
Paul Murphy

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. εκτιμώντας ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες, 
οι θυγατρικές τους επιχειρήσεις και οι 
υπεργολάβοι τους μπορούν να 
διαδραματίσουν ρόλο κλειδί στην 
προώθηση και διάδοση κοινωνικών και 
εργασιακών προτύπων ανά τον κόσμο·

Ζ. εκτιμώντας ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες, 
οι θυγατρικές τους επιχειρήσεις και οι 
υπεργολάβοι τους πρέπει να 
διαδραματίσουν ρόλο κλειδί στην 
προώθηση και διάδοση κοινωνικών και 
εργασιακών προτύπων ανά τον κόσμο·

Or. en

Τροπολογία 18
Franziska Keller
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Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. εκτιμώντας ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες, 
οι θυγατρικές τους επιχειρήσεις και οι 
υπεργολάβοι τους μπορούν να 
διαδραματίσουν ρόλο κλειδί στην 
προώθηση και διάδοση κοινωνικών και 
εργασιακών προτύπων ανά τον κόσμο·

Ζ. εκτιμώντας ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες, 
οι θυγατρικές τους επιχειρήσεις και οι 
υπεργολάβοι τους πρέπει να 
διαδραματίσουν ρόλο κλειδί στην 
προώθηση και διάδοση κοινωνικών και 
εργασιακών προτύπων ανά τον κόσμο·

Or. en

Τροπολογία 19
Paul Murphy

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

H. εκτιμώντας ότι από κάθε επιχείρηση 
που αναπτύσσει δραστηριότητες στη 
Μιανμάρ/Βιρμανία πρέπει να απαιτείται να 
ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της όσον 
αφορά το σεβασμό των διεθνών προτύπων 
σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
ως εκ τούτου:

H. εκτιμώντας ότι από κάθε επιχείρηση 
που αναπτύσσει δραστηριότητες στη 
Μιανμάρ/Βιρμανία πρέπει να απαιτείται να 
ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της όσον 
αφορά το σεβασμό των διεθνών προτύπων 
σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα 
δικαιώματα των εργαζομένων καθώς και 
τα περιβαλλοντικά πρότυπα και ως εκ 
τούτου:

Or. en

Τροπολογία 20
Paul Murphy

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η – στοιχείο γ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

γα) να μην προβαίνει σε αρπαγή 
εκτάσεων και εξαναγκαστική εκτόπιση 
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τοπικών πληθυσμών·

Or. en

Τροπολογία 21
Franziska Keller

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η – στοιχείο δ α (νέο)

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

δα) να διασφαλίζει στην πράξη τη 
συμμόρφωση σε όλη την αλυσίδα 
εφοσιασμού·

Or. en

Τροπολογία 22
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. αναγνωρίζει τα μέτρα που έλαβαν ο 
Πρόεδρος Thein Sein και άλλοι 
μεταρρυθμιστές του βιρμανικού 
καθεστώτος για την υλοποίηση 
δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων το 
τελευταίο έτος και τους ενθαρρύνει να 
συνεχίσουν επειγόντως τη διαδικασία 
αυτή, έτσι ώστε οι αλλαγές να γίνουν 
αμετάκλητες·

1. αναγνωρίζει τα σημαντικά μέτρα που 
έλαβαν ο Πρόεδρος Thein Sein και άλλοι 
μεταρρυθμιστές στη Μιανμάρ/Βιρμανία, 
οι οποίοι, μετά από 48 χρόνια 
στρατιωτικού καθεστώτος άνοιξαν το 
δρόμο για μια νέα εποχή προβαίνοντας σε 
δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις το 
τελευταίο έτος, οι οποίες παρακίνησαν 
την Επιτροπή να προτείνει την 
αποκατάσταση της πρόσβασης της 
Μιανμάρ/Βιρμανίας στο σύστημα 
γενικευμένων δασμολογικών 
προτιμήσεων (ΣΓΠ)· τους ενθαρρύνει να 
εφαρμόσουν στην πράξη και να 
συνεχίσουν επειγόντως τη διαδικασία 
αυτή, έτσι ώστε οι αλλαγές να γίνουν 
αμετάκλητες·
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Or. en

Τροπολογία 23
Robert Sturdy
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. αναγνωρίζει τα μέτρα που έλαβαν ο 
Πρόεδρος Thein Sein και άλλοι 
μεταρρυθμιστές του βιρμανικού 
καθεστώτος για την υλοποίηση 
δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων το 
τελευταίο έτος και τους ενθαρρύνει να 
συνεχίσουν επειγόντως τη διαδικασία 
αυτή, έτσι ώστε οι αλλαγές να γίνουν 
αμετάκλητες·

1. αναγνωρίζει και επικροτεί τα 
σημαντικά και ενθαρρυντικά μέτρα που 
έλαβαν ο Πρόεδρος Thein Sein και άλλοι 
μεταρρυθμιστές του βιρμανικού 
καθεστώτος για την υλοποίηση 
δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων το 
τελευταίο έτος και τους ενθαρρύνει να
συνεχίσουν επειγόντως τη διαδικασία 
αυτή, έτσι ώστε η τάση προς πλήρη 
εκδημοκρατισμό, παγίωση του κράτους 
δικαίου καθώς και σεβασμό όλων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών ελευθεριών να καταστεί τόσο 
μόνιμη όσο και βιώσιμη·

Or. en

Τροπολογία 24
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. επικροτεί τη θέσπιση του νόμου για 
τις ξένες επενδύσεις του Μαρτίου 2012, 
βάσει του οποίου θα επιτηρείται μια άνευ 
προηγουμένου ελευθέρωση της 
οικονομίας επιτρέποντας σε ξένες 
εταιρείες να ξεκινήσουν επιχειρηματικές 
δραστηριότητες στην χώρα χωρίς να 
απαιτείται η συμμετοχή τοπικών εταίρων· 
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τονίζει τη σημασία της επικύρωσης του 
μνημονίου συνεννόησης της ΔΟΕ, που 
υπέγραψε ο Υπουργός Εργασίας της 
Βιρμανίας ενόψει της κατάργησης της 
καταναγκαστικής εργασίας έως το 2015·

Or. en

Τροπολογία 25
Paul Murphy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. είναι της άποψης ότι η 
αποκατάσταση του ΣΓΠ θα αποτελέσει 
ισχυρό πολιτικό μήνυμα για τους 
πολιτικούς ιθύνοντες στη 
Μιανμάρ/Βιρμανία και σε διεθνές επίπεδο 
πέρα από το άμεσο θέμα της 
καταναγκαστικής εργασίας· υπό το φως 
της συνεχιζόμενης αστάθειας της γενικής 
κατάστασης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στην χώρα, θεωρεί ως εκ 
τούτου ότι, στο σημερινό στάδιο, δεν 
ενδείκνυται η έγκριση της πρότασης της 
Επιτροπής·

Or. en

Τροπολογία 26
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1β. λαμβάνει υπό σημείωση την απόφαση 
της ASEAN να δεχθεί την πρόταση της 
Μιανμάρ/Βιρμανίας να αναλάβει την 
προεδρία της οργάνωσης το 2014 ως 
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ένδειξη ανανεωμένης εμπιστοσύνης στην 
χώρα αυτή·

Or. en

Τροπολογία 27
Paul Murphy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1β. εξακολουθεί να ανησυχεί ιδιαίτερα για 
τις συνεχιζόμενες, συστηματικές και 
σοβαρές παραβιάσεις των δικαιωμάτων 
των εθνικών και θρησκευτικών 
μειονοτήτων, επισημαίνει ότι οι 
πρόσφατες εξελίξεις, κυρίως σε σχέση με 
το ρόλο που διαδραμάτισαν οι ένοπλες 
δυνάμεις, προκαλούν πολύ σοβαρές 
ανησυχίες ως προς τον αμετάκλητο 
χαρακτήρα του μεταρρυθμιστικού 
προγράμματος για την ειρήνη και τη 
δημοκρατία στη Μιανμάρ/Βιρμανία·

Or. en

Τροπολογία 28
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την κυβέρνηση της 
Μιανμάρ/Βιρμανίας να προβεί χωρίς 
αναβολή στην άνευ όρων απελευθέρωση 
όλων των εναπομεινάντων πολιτικών 
κρατουμένων· καλεί περαιτέρω την 
κυβέρνηση να διασφαλίσει το σεβασμό της 
ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης, 
της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του 

2. καλεί την κυβέρνηση της 
Μιανμάρ/Βιρμανίας να ασπαστεί τις 
αρχές της χρηστής διακυβέρνησης και να 
προβεί χωρίς αναβολή στην άνευ όρων 
απελευθέρωση όλων των εναπομεινάντων 
πολιτικών κρατουμένων· καλεί περαιτέρω 
την κυβέρνηση να διασφαλίσει το σεβασμό 
της ελευθερίας της γνώμης και της 
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συνεταιρίζεσθαι, και να συνεχίσει να 
συνεργάζεται στενά με οργανώσεις όπως η 
ΔΟΕ, προκειμένου να εξαλειφθεί η 
καταναγκαστική εργασία και να 
διασφαλίσει ότι η εφαρμογή των νόμων σε 
συνδικαλιστικές οργανώσεις και ειρηνικές 
διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις θα είναι 
σύμφωνή με τα διεθνή πρότυπα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

έκφρασης, της ελευθερίας του συνέρχεσθαι 
και του συνεταιρίζεσθαι, και να συνεχίσει 
να συνεργάζεται στενά με οργανώσεις 
όπως η ΔΟΕ, προκειμένου να εξαλειφθεί η 
καταναγκαστική εργασία και να 
διασφαλίσει ότι η εφαρμογή των νόμων σε 
συνδικαλιστικές οργανώσεις και ειρηνικές 
διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις θα είναι 
σύμφωνή με τα διεθνή πρότυπα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 29
Franziska Keller

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την κυβέρνηση της 
Μιανμάρ/Βιρμανίας να προβεί χωρίς 
αναβολή στην άνευ όρων απελευθέρωση 
όλων των εναπομεινάντων πολιτικών 
κρατουμένων· καλεί περαιτέρω την 
κυβέρνηση να διασφαλίσει το σεβασμό της 
ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης, 
της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του 
συνεταιρίζεσθαι, και να συνεχίσει να 
συνεργάζεται στενά με οργανώσεις όπως η 
ΔΟΕ, προκειμένου να εξαλειφθεί η 
καταναγκαστική εργασία και να 
διασφαλίσει ότι η εφαρμογή των νόμων σε 
συνδικαλιστικές οργανώσεις και ειρηνικές 
διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις θα είναι 
σύμφωνή με τα διεθνή πρότυπα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

2. καλεί την κυβέρνηση της 
Μιανμάρ/Βιρμανίας να προβεί χωρίς 
αναβολή στην άνευ όρων απελευθέρωση 
όλων των εναπομεινάντων πολιτικών 
κρατουμένων· καλεί περαιτέρω την 
κυβέρνηση να διασφαλίσει το σεβασμό της 
ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης, 
της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του 
συνεταιρίζεσθαι, και να συνεχίσει να 
συνεργάζεται στενά με οργανώσεις όπως η 
ΔΟΕ, προκειμένου να εξαλειφθεί η 
καταναγκαστική εργασία και να 
διασφαλίσει ότι η εφαρμογή των νόμων σε 
συνδικαλιστικές οργανώσεις και ειρηνικές 
διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις θα είναι 
σύμφωνή με τα διεθνή πρότυπα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί να 
συνεχιστούν και να εντατικοποιηθούν οι 
ειρηνευτικές συνομιλίες με εθνοτικές 
ομάδες, και ειδικότερα τους Katchin, και 
ζητεί επιτακτικά να τεθεί τέρμα στην 
καταστολή που ασκείται εις βάρος των 
Ροΐγκια, οι οποίοι εξακολουθούν να μην 
απολαύουν των δικαιωμάτων που 
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σχετίζονται με την ιθαγένεια·

Or. en

Τροπολογία 30
Niccolò Rinaldi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2a. επικροτεί την έγκριση του νόμου για 
τις ξένες επενδύσεις του Νοεμβρίου 2012, 
βάσει του οποίου θα επιτηρείται η 
σταδιακή ελευθέρωση της οικονομίας, 
καθότι οι ξένες επιχειρήσεις δεν θα 
πρέπει πλέον αναγκαστικά να 
συνεργάζονται με τοπικό εταίρο για να 
ξεκινήσουν επιχειρηματικές 
δραστηριότητες στην χώρα, γεγονός το 
οποίο θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην 
τοπική απασχόληση· υπενθυμίζει, 
ωστόσο, ότι οι εκτελεστικές πράξεις θα 
πρέπει ακόμα να εγκριθούν·

Or. en

Τροπολογία 31
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2a. αναγνωρίζει ότι, λόγω της μακράς 
περιόδου στρατιωτικού νόμου που 
διαπότισε και διάρθρωσε όλα τα 
στρώματα της βιρμανικής κοινωνίας και 
παρά τις σημαντικές και δημοκρατικές 
πρωτοβουλίες, οι αλλαγές καθυστερούν 
και χρειάζονται διεθνή βοήθεια και 
στήριξη·
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Or. en

Τροπολογία 32
Paul Murphy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2a. εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία για 
τις εκθέσεις όπου αναφέρεται ότι δεν έχει 
σταματήσει η εξαναγκαστική 
στρατολόγηση παιδιών στις ένοπλες 
δυνάμεις της Μιανμάρ (Tatmadaw Kyi) 
και στα σώματα συνοριοφυλάκων, και 
ζητεί, ως εκ τούτου, από την κυβέρνηση 
της Μιανμάρ/Βιρμανίας να προβεί χωρίς 
καθυστέρηση στην εφαρμογή όλων των 
πτυχών του σχεδίου δράσης για τους 
ανήλικους στρατιώτες, που έχει 
υπογραφεί από κοινού με τα Ενωμένα 
Έθνη, και να φροντίσει ώστε η 
προστασία των παιδιών να καταστεί 
υψηλή προτεραιότητα στην ημερήσια 
διάταξη των μεταρρυθμίσεων·

Or. en

Τροπολογία 33
Franziska Keller

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

2a. καλεί την κυβέρνηση της 
Μιανμάρ/Βιρμανίας να διασφαλίζει την 
προστασία των αγροτών και κοινοτήτων 
από την κατάσχεση γαιών και τις 
αναγκαστικές εξώσεις σύμφωνα με τα 
διεθνή πρότυπα, και επισημαίνει με 
ανησυχία ότι το Σύνταγμα, ο νόμος για τις 
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γεωργικές εκτάσεις και ο νόμος για τη 
διαχείριση παρθένου εδάφους επιτρέπουν 
στην κυβέρνηση να κατάσχει γη για 
οποιοδήποτε σχέδιο για το οποίο 
ισχυρίζεται ότι αντιπροσωπεύει «εθνικό 
συμφέρον» καθώς και να χρησιμοποιεί 
όλες τις «ελεύθερες» εκτάσεις· εφιστά την 
προσοχή στο γεγονός ότι σε ορισμένες 
περιπτώσεις οι «ελεύθερες» εκτάσεις 
χρησιμοποιούνται και παρέχουν τα προς 
το ζην στις τοπικές κοινότητες· 
επισημαίνει επίσης ότι δικτυωμένοι 
επιχειρηματίες προσφεύγουν σε ένδικα 
μέσα με σκοπό να καταχωρηθούν οι 
εκτάσεις στο κτηματολόγιο στο όνομά 
τους·

Or. en

Τροπολογία 34
Niccolò Rinaldi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2β. επικροτεί το μνημόνιο συνεννόησης 
που υπέγραψε ο Υπουργός Εργασίας από 
κοινού με την ΔΟΕ με στόχο την 
κατάργηση της καταναγκαστικής 
εργασίας έως το 2015, καθώς και το 
σχέδιο σχετικά με την έγκριση νόμων για 
την καταπολέμηση της διαφθοράς και 
την επιβολή φόρων ·

Or. en

Τροπολογία 35
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2β. τονίζει ότι είναι σημαντικό το 
βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα της 
Επιτροπής για την παροχή σχετιζόμενης 
με το εμπόριο βοήθειας να τεθεί σε 
εφαρμογή το 2013· καλεί την κυβέρνηση 
της Μιανμάρ/Βιρμανίας να αξιοποιήσει 
τη βοήθεια αυτή για να μεγιστοποιησει το 
όφελος μιας μελλοντικής αποκατάστασης 
του ΣΓΠ·

Or. en

Τροπολογία 36
Niccolò Rinaldi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2γ. καλεί την κυβέρνηση της 
Μιανμάρ/Βιρμανίας να ενισχύσει τους 
εμπορικούς οργανισμούς και πολιτικές 
της υπό το φως των θετικών τους 
επιπτώσεων στην οικονομία της χώρας 
και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα 
για να μεγιστοποιήσει το όφελος από την 
σχετιζόμενη με το εμπόριο βοήθεια της 
ΕΕ και από την αποκατάσταση των 
προτιμήσεων τύπου «Όλα εκτός από 
όπλα»·

Or. en

Τροπολογία 37
Niccolò Rinaldi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 δ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2δ. καλεί την κυβέρνηση της 
Μιανμάρ/Βιρμανίας να προωθήσει και να 
υποστηρίξει δράσεις στους κύριους 
τομείς που καλύπτονται από το 
Ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και 
τα δικαιώματα του ανθρώπου (ΕΜΔΑΑ)· 
η ανάπτυξη, η εδραίωση της 
δημοκρατίας, το κράτος δικαίου, και ο 
σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων 
και των θεμελιωδών ελευθεριών·

Or. en

Τροπολογία 38
Niccolò Rinaldi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2ε. λαμβάνει υπό σημείωση τη δράση του 
χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ Κέντρου 
Ειρήνης της Μιανμάρ και καλεί την 
κυβέρνηση της Μιανμάρ/Βιρμανίας να 
υποστηρίξει τη διαδικασία εθνικής 
συμφιλίωσης και ειρήνευσης·

Or. en

Τροπολογία 39
Niccolò Rinaldi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2στ. ζητεί να αυξηθεί η διμερής 
αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ που 
προορίζεται για τη Μιανμάρ/Βιρμανία 
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στο πλαίσιο των Δημοσιονομικών 
Προοπτικών 2014-2020· τονίζει ότι η 
κυβέρνηση της Μιανμάρ/Βιρμανίας 
πρέπει να αναλάβει αποφασιστική δράση 
σε τομείς στους οποίους έχει δοθεί 
προτεραιότητα στο πλαίσιο της διμερούς 
βοήθειας της ΕΕ, όπως οι πόροι 
διαβίωσης, η υγεία και η παιδεία·

Or. en

Τροπολογία 40
Niccolò Rinaldi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2ζ. λαμβάνει υπό σημείωση τη σημαντική 
απόφαση των λοιπών χωρών της ASEAN 
που ενέκριναν την πρόταση της 
Μιανμάρ/Βιρμανίας να αναλάβει την 
προεδρία της οργάνωσης το 2014 ως 
ένδειξη της ανανεωμένης εμπιστοσύνης 
τους·

Or. en

Τροπολογία 41
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει την ανάγκη να θεσπίσει η
κυβέρνηση της Μιανμάρ/Βιρμανίας 
κανονιστικό πλαίσιο για τις εταιρείες 
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα που 
αφορούν την εταιρική κοινωνική και 
περιβαλλοντική ευθύνη·

3. τονίζει την ανάγκη για την κυβέρνηση 
της Μιανμάρ/Βιρμανίας να ενισχύσει τους 
εμπορικούς οργανισμούς και πολιτικές 
της, να καταρτίσει σχέδιο για την 
ενίσχυση των νόμων σχετικά με την 
καταπολέμηση της διαφθοράς και την 
φορολόγηση και να θεσπίσει πλαίσιο για 
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τις εταιρείες σύμφωνα με τα διεθνή 
πρότυπα που αφορούν την εταιρική 
κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη·

Or. en

Τροπολογία 42
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. επικροτεί τη δέσμευση που ανέλαβε η 
κυβέρνηση της Μιανμάρ/Βιρμανίας να 
εφαρμόσει την Πρωτοβουλία για τη 
Διαφάνεια των Εξορυκτικών 
Βιομηχανιών, η οποία επιβάλλει στις 
κυβερνήσεις να αποκαλύπτουν τα έσοδα 
από πετρέλαιο, φυσικό αέριο και 
εξορυκτικές οικονομικές δραστηριότητες· 
καλεί την κυβέρνηση της 
Μιανμάρ/Βιρμανίας να λάβει όλα τα 
απαραίτητα μέτρα, ούτως ώστε να 
συμμορφωθεί πλήρως προς την 
Πρωτοβουλία για τη Διαφάνεια των 
Εξορυκτικών Βιομηχανιών 
ανταποκρινόμενη στις συναφείς 
απαιτήσεις και διασφαλίζοντας 
παράλληλα την πλήρη συμμετοχή της 
κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία 
αυτή·

Or. en

Τροπολογία 43
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. θεωρεί ότι η πρακτική της 
γνωστοποίησης προς τους επενδυτές και 
τους καταναλωτές αποτελεί κινητήρια 
δύναμη της ΕΚΕ και πρέπει να βασίζεται 
σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές αρχές 
που να είναι εύκολο να εφαρμοστούν και 
να εκτιμηθούν· υπογραμμίζει τη σημασία 
της πτυχής αυτής υπό το πρίσμα της 
μακροπρόθεσμης αξίας των ευρωπαϊκών 
επενδύσεων· ζητεί να βασίζεται σταθερά 
η εν λόγω συνεργασία στις αρχές του 
ΟΗΕ για υπεύθυνες επενδύσεις καθώς 
και στην αρχή των ενοποιημένων 
απολογισμών (IR)·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 44
Franziska Keller

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

5. θεωρεί ότι η πρακτική της 
γνωστοποίησης προς τους επενδυτές και 
τους καταναλωτές αποτελεί κινητήρια 
δύναμη της ΕΚΕ και πρέπει να βασίζεται 
σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές αρχές 
που να είναι εύκολο να εφαρμοστούν και 
να εκτιμηθούν· υπογραμμίζει τη σημασία 
της πτυχής αυτής υπό το πρίσμα της 
μακροπρόθεσμης αξίας των ευρωπαϊκών 
επενδύσεων· ζητεί να βασίζεται σταθερά η 
εν λόγω συνεργασία στις αρχές του ΟΗΕ 
για υπεύθυνες επενδύσεις καθώς και στην 
αρχή των ενοποιημένων απολογισμών 
(IR)·

5. θεωρεί ότι η πρακτική της 
γνωστοποίησης προς όλους τους 
ενδιαφερομένους, συμπεριλαμβανομένων 
των επενδυτών, των καταναλωτών, των 
εργαζομένων, των επηρεαζόμενων 
κοινοτήτων και της κοινωνίας των 
πολιτών, αποτελεί κινητήρια δύναμη της 
ΕΚΕ και πρέπει να βασίζεται σε 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές αρχές που 
να είναι εύκολο να εφαρμοστούν και να 
εκτιμηθούν· υπογραμμίζει τη σημασία της 
πτυχής αυτής υπό το πρίσμα της 
μακροπρόθεσμης αξίας των ευρωπαϊκών 
επενδύσεων· ζητεί να βασίζεται σταθερά η 
εν λόγω συνεργασία στις αρχές του ΟΗΕ 
για υπεύθυνες επενδύσεις καθώς και στην 
αρχή των ενοποιημένων απολογισμών 
(IR)·



AM\931543EL.doc 25/34 PE508.053v01-00

EL

Or. en

Τροπολογία 45
Paul Murphy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. θεωρεί ότι η πρακτική της 
γνωστοποίησης προς τους επενδυτές και 
τους καταναλωτές αποτελεί κινητήρια 
δύναμη της ΕΚΕ και πρέπει να βασίζεται 
σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές αρχές 
που να είναι εύκολο να εφαρμοστούν και 
να εκτιμηθούν· υπογραμμίζει τη σημασία 
της πτυχής αυτής υπό το πρίσμα της 
μακροπρόθεσμης αξίας των ευρωπαϊκών 
επενδύσεων· ζητεί να βασίζεται σταθερά η 
εν λόγω συνεργασία στις αρχές του ΟΗΕ 
για υπεύθυνες επενδύσεις καθώς και στην 
αρχή των ενοποιημένων απολογισμών 
(IR)·

5. θεωρεί ότι η πρακτική της 
γνωστοποίησης προς τους επενδυτές και 
τους καταναλωτές αποτελεί κινητήρια 
δύναμη της ΕΚΕ και πρέπει να βασίζεται 
σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές αρχές 
που να είναι εύκολο να εφαρμοστούν και 
να εκτιμηθούν· ζητεί να βασίζεται σταθερά 
η εν λόγω συνεργασία στις αρχές του ΟΗΕ 
για υπεύθυνες επενδύσεις καθώς και στην 
αρχή των ενοποιημένων απολογισμών 
(IR)·

Or. en

Τροπολογία 46
Niccolò Rinaldi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει την πρόοδο στην τρέχουσα 
μεταρρύθμιση της οδηγίας περί διαφάνειας 
και της οδηγίας περί λογοδοσίας όσον 
αφορά την αντιμετώπιση του θέματος της 
ΕΚΕ, στο πλαίσιο της οποίας αναζητείται 
ισορροπία μεταξύ αφενός της νόμιμης 
απαίτησης για διαφάνεια και ευθύνη και 
αφετέρου της υποχρέωσης των εταιριών να 
δημοσιοποιούν στοιχεία· υποστηρίζει 

6. επισημαίνει την πρόοδο στην τρέχουσα 
μεταρρύθμιση της οδηγίας περί διαφάνειας 
και της οδηγίας περί λογοδοσίας όσον 
αφορά την αντιμετώπιση του θέματος της 
ΕΚΕ, στο πλαίσιο της οποίας αναζητείται 
ισορροπία μεταξύ αφενός της νόμιμης 
απαίτησης για διαφάνεια και ευθύνη και 
αφετέρου της υποχρέωσης των εταιριών να 
δημοσιοποιούν στοιχεία· υποστηρίζει 
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ένθερμα τη νομοθετική πρόταση για την 
υποβολή εκθέσεων ανά χώρα με βάση τα 
πρότυπα της Πρωτοβουλίας για τη 
Διαφάνεια των Εξορυκτικών Βιομηχανιών 
(EITI), εκθέσεων για τις πωλήσεις και τα 
κέρδη καθώς και τους φόρους και τα 
έσοδα, με σκοπό την αποθάρρυνση της 
διαφθοράς και την πρόληψη της 
φοροαποφυγής· επισημαίνει εντούτοις ότι 
απαιτεί μόνο την γνωστοποίηση 
πληρωμών σε κυβερνήσεις, και μόνο σε 
επιλεγμένο αριθμό οικονομικών τομέων·

ένθερμα τη νομοθετική πρόταση για την 
υποβολή εκθέσεων ανά χώρα με βάση τα 
πρότυπα της Πρωτοβουλίας για τη 
Διαφάνεια των Εξορυκτικών Βιομηχανιών 
(EITI), εκθέσεων για τις πωλήσεις και τα 
κέρδη καθώς και τους φόρους και τα 
έσοδα, με σκοπό την αποθάρρυνση της 
διαφθοράς και την πρόληψη της 
φοροαποφυγής· τονίζει ότι η υποβολή 
εκθέσεων ανά χώρα πρέπει να καλύπτει 
τομείς οι οποίοι, στη Μιανμάρ/Βιρμανία, 
έχουν συνδεθεί άμεσα με παραβιάσεις 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
καταστροφή του περιβάλλοντος, όπως τα 
ορυχεία, η ξυλεία, το πετρέλαιο και το 
φυσικό αέριο 

Or. en

Τροπολογία 47
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει την πρόοδο στην τρέχουσα 
μεταρρύθμιση της οδηγίας περί διαφάνειας 
και της οδηγίας περί λογοδοσίας όσον 
αφορά την αντιμετώπιση του θέματος της 
ΕΚΕ, στο πλαίσιο της οποίας αναζητείται 
ισορροπία μεταξύ αφενός της νόμιμης 
απαίτησης για διαφάνεια και ευθύνη και 
αφετέρου της υποχρέωσης των εταιριών να 
δημοσιοποιούν στοιχεία· υποστηρίζει 
ένθερμα τη νομοθετική πρόταση για την 
υποβολή εκθέσεων ανά χώρα με βάση τα 
πρότυπα της Πρωτοβουλίας για τη 
Διαφάνεια των Εξορυκτικών Βιομηχανιών 
(EITI), εκθέσεων για τις πωλήσεις και τα 
κέρδη καθώς και τους φόρους και τα 
έσοδα, με σκοπό την αποθάρρυνση της 
διαφθοράς και την πρόληψη της 
φοροαποφυγής· επισημαίνει εντούτοις ότι 
απαιτεί μόνο την γνωστοποίηση 

6. επισημαίνει την πρόοδο στην τρέχουσα 
μεταρρύθμιση της οδηγίας περί διαφάνειας 
και της οδηγίας περί λογοδοσίας όσον 
αφορά την αντιμετώπιση του θέματος της 
ΕΚΕ, στο πλαίσιο της οποίας αναζητείται 
ισορροπία μεταξύ αφενός της νόμιμης 
απαίτησης για διαφάνεια και ευθύνη και 
αφετέρου της υποχρέωσης των εταιριών να 
δημοσιοποιούν στοιχεία· υποστηρίζει 
ένθερμα τη νομοθετική πρόταση για την 
υποβολή εκθέσεων ανά χώρα με βάση τα 
πρότυπα της Πρωτοβουλίας για τη 
Διαφάνεια των Εξορυκτικών Βιομηχανιών 
(EITI), εκθέσεων για τις πωλήσεις και τα 
κέρδη καθώς και τους φόρους και τα 
έσοδα, με σκοπό την αποθάρρυνση της 
διαφθοράς και την πρόληψη της 
φοροαποφυγής· επισημαίνει ότι η υποβολή 
εκθέσεων ανά χώρα πρέπει να καλύπτει 
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πληρωμών σε κυβερνήσεις, και μόνο σε 
επιλεγμένο αριθμό οικονομικών τομέων·

τους τομείς των ορυχείων, της ξυλείας, 
του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, 
που έχουν συνδεθεί με παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
καταστροφή του περιβάλλοντος·

Or. en

Τροπολογία 48
Robert Sturdy
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει την πρόοδο στην τρέχουσα 
μεταρρύθμιση της οδηγίας περί διαφάνειας 
και της οδηγίας περί λογοδοσίας όσον 
αφορά την αντιμετώπιση του θέματος της 
ΕΚΕ, στο πλαίσιο της οποίας αναζητείται 
ισορροπία μεταξύ αφενός της νόμιμης 
απαίτησης για διαφάνεια και ευθύνη και 
αφετέρου της υποχρέωσης των εταιριών να 
δημοσιοποιούν στοιχεία· υποστηρίζει 
ένθερμα τη νομοθετική πρόταση για την 
υποβολή εκθέσεων ανά χώρα με βάση τα 
πρότυπα της Πρωτοβουλίας για τη 
Διαφάνεια των Εξορυκτικών Βιομηχανιών 
(EITI), εκθέσεων για τις πωλήσεις και τα 
κέρδη καθώς και τους φόρους και τα 
έσοδα, με σκοπό την αποθάρρυνση της 
διαφθοράς και την πρόληψη της 
φοροαποφυγής· επισημαίνει εντούτοις ότι 
απαιτεί μόνο την γνωστοποίηση 
πληρωμών σε κυβερνήσεις, και μόνο σε 
επιλεγμένο αριθμό οικονομικών τομέων·

6. επισημαίνει την πρόοδο στην τρέχουσα 
μεταρρύθμιση της οδηγίας περί διαφάνειας 
και της οδηγίας περί λογοδοσίας όσον 
αφορά την αντιμετώπιση του θέματος της 
ΕΚΕ, στο πλαίσιο της οποίας αναζητείται 
ισορροπία μεταξύ αφενός της νόμιμης 
απαίτησης για διαφάνεια και ευθύνη και 
αφετέρου της υποχρέωσης των εταιριών να 
δημοσιοποιούν στοιχεία· υποστηρίζει 
ένθερμα τη νομοθετική πρόταση για την 
υποβολή εκθέσεων ανά χώρα με βάση τα 
πρότυπα της Πρωτοβουλίας για τη 
Διαφάνεια των Εξορυκτικών Βιομηχανιών 
(EITI), εκθέσεων για τις πωλήσεις και τα 
κέρδη καθώς και τους φόρους και τα 
έσοδα, με σκοπό την αποθάρρυνση της 
διαφθοράς και την πρόληψη της 
φοροαποφυγής, επισημαίνει ότι η υποβολή 
εκθέσεων ανά χώρα πρέπει να καλύπτει 
εκείνες τις εξορυκτικές βιομηχανίες για 
τις οποίες έχει αποδειχθεί στο παρελθόν 
ότι έχουν αναμειχθεί σε σοβαρές και 
συστηματικές παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
καταστροφή του περιβάλλοντος.

Or. en
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Τροπολογία 49
Niccolò Rinaldi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. επικροτεί την πρόθεση της 
κυβέρνησης της Μιανμάρ/Βιρμανίας να 
εφαρμόσει την Πρωτοβουλία για τη 
Διαφάνεια των Εξορυκτικών 
Βιομηχανιών, και καλεί την κυβέρνηση 
της Μιανμάρ/Βιρμανίας να προβεί χωρίς 
αναβολή στην θέση σε εφαρμογή της 
πρωτοβουλίας αυτής·

Or. en

Τροπολογία 50
Niccolò Rinaldi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6β. καλεί την Επιτροπή να 
παρακολουθήσει τις δεσμεύσεις που 
έχουν αναλάβει ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 
ως προς την τήρηση των διεθνώς 
αναγνωρισμένων αρχών και 
κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΚΕ, 
σύμφωνα με την Ανακοίνωση σχετικά με 
την εταιρική κοινωνική ευθύνη, και να 
προσδιορίσει κατευθυντήριες γραμμές για 
τους κλάδους του πετρελαίου και του 
φυσικού αερίου εις ό, το αφορά τα 
ανθρώπινα δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 51
Christofer Fjellner
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη να 
ληφθούν ειδικά μέτρα για την 
Μιανμάρ/Βιρμανία, όπου ειδικά 
περιοριστικά μέτρα ή κυρώσεις της 
Ένωσης έχουν επιβληθεί από το 1996·
ζητεί τη θέσπιση ενός κεντρικού 
μηχανισμού, στο πλαίσιο του οποίου
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που αναπτύσσουν 
δραστηριότητες στη Μιανμάρ/Βιρμανία, 
κατά το παράδειγμα της υποχρέωσης που 
ήδη υφίσταται για τις επιχειρήσεις στις 
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, θα 
είναι υποχρεωμένες να επιδεικνύουν 
ενδελεχώς και πάντοτε τη δέουσα 
επιμέλεια ως προς το σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να 
κοινοποιούν τακτικά τις επιχειρηματικέ 
τους δραστηριότητες και σχέσεις καθώς
και τις εταιρικές τους πολιτικές, 
πρακτικές και δραστηριότητες που έχουν 
ως σκοπό την προστασία και προώθηση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

7. απευθύνει έκκληση προς τις μεγάλες 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που αναπτύσσουν 
δραστηριότητες στη Μιανμάρ/Βιρμανία να 
υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τις 
πολιτικές και διαδικασίες δέουσας 
επιμέλειας και την εφαρμογή τους εις ό, τι 
αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα 
δικαιώματα των εργαζομένων και το 
περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 52
Robert Sturdy
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη να 
ληφθούν ειδικά μέτρα για την 
Μιανμάρ/Βιρμανία, όπου ειδικά 
περιοριστικά μέτρα ή κυρώσεις της 
Ένωσης έχουν επιβληθεί από το 1996· 
ζητεί τη θέσπιση ενός κεντρικού 

7. ζητεί οι μεγάλες ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις που αναπτύσσουν 
δραστηριότητες στη Μιανμάρ/Βιρμανία να 
υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τις 
μεθόδους και διαδικασίες τους εις ό, τι 
αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα 
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μηχανισμού, στο πλαίσιο του οποίου
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που αναπτύσσουν 
δραστηριότητες στη Μιανμάρ/Βιρμανία, 
κατά το παράδειγμα της υποχρέωσης που 
ήδη υφίσταται για τις επιχειρήσεις στις 
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, θα 
είναι υποχρεωμένες να επιδεικνύουν 
ενδελεχώς και πάντοτε τη δέουσα 
επιμέλεια ως προς το σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να 
κοινοποιούν τακτικά τις επιχειρηματικέ 
τους δραστηριότητες και σχέσεις καθώς 
και τις εταιρικές τους πολιτικές, 
πρακτικές και δραστηριότητες που έχουν 
ως σκοπό την προστασία και προώθηση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

δικαιώματα των εργαζομένων και το 
περιβάλλον καθώς και σχετικά με την 
εφαρμογή τους·

Or. en

Τροπολογία 53
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. είναι της άποψης ότι οι απαιτήσεις 
όσον αφορά την υποβολή ετησίων 
εκθέσεων σχετικά με τις διαδικασίες 
δέουσας επιμέλειας των επιχειρήσεων 
πρέπει να περιλαμβάνουν αξιολογήσεις 
του αντίκτυπου, σχέδια αποκατάστασης 
και τη γνωστοποίηση των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και 
σχέσεων, συμπεριλαμβανομένων και των 
αλυσίδων εφοδιασμού εντός της 
Μιανμάρ/Βιρμανίας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 54
Robert Sturdy
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. είναι της άποψης ότι οι απαιτήσεις 
όσον αφορά την υποβολή ετησίων 
εκθέσεων σχετικά με τις διαδικασίες 
δέουσας επιμέλειας των επιχειρήσεων 
πρέπει να περιλαμβάνουν αξιολογήσεις 
του αντίκτυπου, σχέδια αποκατάστασης 
και τη γνωστοποίηση των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και 
σχέσεων, συμπεριλαμβανομένων και των 
αλυσίδων εφοδιασμού εντός της 
Μιανμάρ/Βιρμανίας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 55
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει 
με αποτελεσματικότερο τρόπο μέτρα που 
βασίζονται στην παροχή κινήτρων και να 
επαγρυπνεί περισσότερο, έτσι ώστε να 
παρακολουθεί και να εξασφαλίζει ότι οι 
υπερεθνικές εταιρείες των οποίων οι 
θυγατρικές ή οι εταιρείες εφοδιασμού 
είναι εγκατεστημένες σε χώρες που 
συμμετέχουν στον κανονισμό ΣΓΠ και 
ΣΓΠ+, είτε έχουν την καταστατική τους 
έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε όχι, 
καθώς και στις ενδιαφερόμενες χώρες, 
συμμορφώνονται προς τις διεθνείς τους 
υποχρεώσεις όσον αφορά την εταιρική 
κοινωνική ευθύνη·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 56
Robert Sturdy
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει 
με αποτελεσματικότερο τρόπο μέτρα που 
βασίζονται στην παροχή κινήτρων και να 
επαγρυπνεί περισσότερο, έτσι ώστε να 
παρακολουθεί και να εξασφαλίζει ότι οι 
υπερεθνικές εταιρείες των οποίων οι 
θυγατρικές ή οι εταιρείες εφοδιασμού 
είναι εγκατεστημένες σε χώρες που 
συμμετέχουν στον κανονισμό ΣΓΠ και 
ΣΓΠ+, είτε έχουν την καταστατική τους 
έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε όχι, 
καθώς και στις ενδιαφερόμενες χώρες, 
συμμορφώνονται προς τις διεθνείς τους 
υποχρεώσεις όσον αφορά την εταιρική 
κοινωνική ευθύνη·

9. ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει 
την παρακολούθηση των δεσμεύσεων που 
ανέλαβαν μεγάλες επιχειρήσεις της ΕΕ 
υπό το πρίσμα των διεθνώς 
αναγνωρισμένων αρχών και 
κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΚΕ 
καθώς και οιωνδήποτε άλλων 
προαιρετικών απαιτήσεων που ενδέχεται 
να υιοθετηθούν μονομερώς από μεγάλες 
επιχειρήσεις της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 57
Paul Murphy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει εκ 
νέου την πρότασή της μετά από 12 μήνες, 
προκειμένου να αξιολογήσει εκ νέου το 
σταθερό, αμετάκλητο και βιώσιμο 
χαρακτήρα του μεταρρυθμιστικού 
προγράμματος στη Μιανμάρ/Βιρμανία· 
είναι πεπεισμένο ότι το νέο αυτό 
χρονοπλαίσιο μπορεί να προσφέρει τη 
δυνατότητα για τη λήψη της απόφασης 
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σχετικά με την αποκατάσταση του ΣΓΠ 
σε ισχυρότερη και στερεή βάση·

Or. en

Τροπολογία 58
Robert Sturdy
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. επικροτεί τη δέσμευση της 
κυβέρνησης της Μιανμάρ/Βιρμανίας να 
εφαρμόσει πλήρως την Πρωτοβουλία για 
τη Διαφάνεια των Εξορυκτικών 
Βιομηχανιών, βάσει της οποίας 
απαιτείται από την κυβέρνηση να 
αποκαλύπτει τα έσοδα που λαμβάνει από 
εξορυκτικές βιομηχανίες και οικονομικές 
δραστηριότητες· καλεί περαιτέρω την 
κυβέρνησης της Μιανμάρ/Βιρμανίας να 
καταβάλει κάθε προσπάθεια για την όσο 
το δυνατόν ταχύτερη επίτευξη πλήρους 
συμμόρφωσης προς την Πρωτοβουλία για 
τη Διαφάνεια των Εξορυκτικών 
Βιομηχανιών·

Or. en

Τροπολογία 59
Franziska Keller

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να 
παρακολουθεί τις εξελίξεις στη 
Μιανμάρ/Βιρμανία όσον αφορά την 
καταναγκαστική εργασία και οιεσδήποτε 

10. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να 
παρακολουθεί τις εξελίξεις στη 
Μιανμάρ/Βιρμανία όσον αφορά την 
καταναγκαστική εργασία και οιεσδήποτε 
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άλλες σοβαρές και συστηματικές
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, και να αντιδρά σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διαδικασίες και 
μηχανισμούς, συμπεριλαμβανομένου, εν 
ανάγκη, με την υποβολή νέων προτάσεων 
για την απόσυρση εμπορικών 
προτιμήσεων·

άλλες παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, και να αντιδρά σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διαδικασίες και 
μηχανισμούς, συμπεριλαμβανομένου, εν 
ανάγκη, με την υποβολή νέων προτάσεων 
για την απόσυρση εμπορικών 
προτιμήσεων·

Or. en


