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Tarkistus 1
Franziska Keller

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 1 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon aiemmat 
päätöslauselmansa Myanmarista/Burmasta 
ja etenkin 20. huhtikuuta 2012 ja 
22. marraskuuta 2012 antamansa 
päätöslauselmat,

– ottaa huomioon aiemmat 
päätöslauselmansa Myanmarista/Burmasta 
ja etenkin 20. huhtikuuta 20121 ja 
22. marraskuuta 20122 antamansa 
päätöslauselmat sekä Rohingya-muslimien 
vainosta Burmassa/Myanmarissa 
13. syyskuuta 2013 antamansa 
päätöslauselman3,

Or. en

Tarkistus 2
Paul Murphy

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 9 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Myanmarin/Burman 
hallituksen ja Yhdistyneiden 
kansakuntien 27. kesäkuuta 2012 
allekirjoittaman toimintasuunnitelman, 
jonka tavoitteena on estää Myanmarin 
asevoimien harjoittama lasten 
rekrytoiminen ja käyttäminen,

Or. en

Tarkistus 3
Paul Murphy
                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0142.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0464.
3 Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. syyskuuta 2012, P5_TA(2012)0355).
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Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
Johdanto-osan 9 a viite (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

– ottaa huomioon lapsen oikeuksia 
koskevan YK:n yleissopimuksen ja 
erityisesti sen 38 artiklan, 

Or. en

Tarkistus 4
Franziska Keller

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
Johdanto-osan 17 a viite (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

– ottaa huomioon 26. helmikuuta ja 
2. maaliskuuta 2012 välisenä aikana 
pidetyn ensimmäisen EU:n ja 
Burman/Myanmarin parlamenttien 
välisen kokouksen ja siitä laaditun 
kertomuksen1,

Or. en

Tarkistus 5
Paul Murphy

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että presidentti Thein 
Seinin hallitus on aloittanut 
kunnianhimoisen uudistusohjelman
demokratiaan ja rauhaan siirtymiseksi
Myanmarissa/Burmassa;

A. ottaa huomioon, että 
ihmisoikeustilanne 
Burmassa/Myanmarissa on edelleen 
hauras, vaikka presidentti Thein Seinin 
hallitus on toteuttanut toimenpiteitä 

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/dase/cr/897/897838/897838en.pdf
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edistääkseen uudistusprosessia, joka voi 
edistää merkittävällä tavalla demokratiaan 
ja rauhaan siirtymistä 
Myanmarissa/Burmassa;

Or. en

Tarkistus 6
Paul Murphy

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että vuoden 2011 
alussa Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän 
diktatuurihallintoja vastustaneilla 
laajoilla kansannousuilla ja 
vallankumousliikkeillä oli suora vaikutus 
Myanmarin/Burman sotilashallituksen 
käynnistämään uudistusprosessiin;

Or. en

Tarkistus 7
Paul Murphy

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A b. ottaa huomioon, että 
Myanmar/Burma sijaitsee 
maantieteellisesti alueella, jolla on suuri 
strateginen ja geopoliittinen merkitys 
EU:lle, Yhdysvalloille, Kiinalle, Intialle ja 
erityisesti Australialle;

Or. en
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Tarkistus 8
Paul Murphy

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. toteaa, että nämä käynnissä olevat 
muutokset tarjoavat merkittäviä uusia 
mahdollisuuksia Euroopan unionin ja 
Myanmarin/Burman suhteiden 
parantamiseen, uudistusprosessin 
tukemiseen ja taloudellisen, poliittisen ja 
yhteiskunnallisen kehityksen 
edistämiseen;

B. toteaa, että nämä käynnissä olevat 
muutokset voivat tarjota merkittäviä uusia 
mahdollisuuksia taloudellisen, poliittisen 
ja yhteiskunnallisen kehityksen 
tukemiseen ja edistämiseen 
Myanmarin/Burman valtaväestön etujen 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 9
Paul Murphy

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. toteaa, että komissio on ehdottanut 
yleisten tullietuuksien palauttamista 
Myanmarille/Burmalle viimeaikaisen 
edistyksen ja ILOn myönteisen arvion 
perusteella;

C. toteaa, että komissio on ehdottanut 
yleisten tullietuuksien palauttamista 
Myanmarille/Burmalle viimeaikaisen 
edistyksen ja pakkotyötä koskevan ILOn 
myönteisen arvion perusteella;

Or. en

Tarkistus 10
Robert Sturdy
ECR-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. toteaa, että komissio on ehdottanut 
yleisten tullietuuksien palauttamista 
Myanmarille/Burmalle viimeaikaisen 
edistyksen ja ILOn myönteisen arvion 
perusteella;

C. toteaa, että komissio on ehdottanut 
yleisten tullietuuksien palauttamista 
Myanmarille/Burmalle, koska ILO katsoo, 
ettei pakollista työtä koskevan ILOn 
sopimuksen rikkominen ole enää vakavaa 
eikä järjestelmällistä;

Or. en

Tarkistus 11
Paul Murphy

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. toteaa, että ILOn arvioiden mukaan 
Myanmarissa/Burmassa on edelleen noin 
5 000 lapsisotilasta;

Or. en

Tarkistus 12
Paul Murphy

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. toteaa, että varovaisuuteen on aihetta, 
sillä Myanmarin ihmisoikeustilannetta 
käsittelevän YK:n erityisraportoijan 
selonteon mukaan maassa on edelleen 
vakavia ihmisoikeuksiin liittyviä 
huolenaiheita, mukaan luettuina 
mielivaltaiset vangitsemiset, pakkosiirrot, 
maiden takavarikointi ja heikko 
oikeuslaitos;

D. toteaa, että varovaisuuteen on aihetta, 
sillä Myanmarin ihmisoikeustilannetta 
käsittelevän YK:n erityisraportoijan 
selonteon mukaan maassa on edelleen 
vakavia ihmisoikeuksiin liittyviä 
huolenaiheita, mukaan luettuina 
mielivaltaiset vangitsemiset, pakkosiirrot, 
maiden takavarikointi, lapsisotilaiden 
käyttö, etnisiin vähemmistöihin 
kohdistuvat aggressiivisuudet ja heikko 
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oikeuslaitos;

Or. en

Tarkistus 13
Paul Murphy

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. toteaa, että monet liiketoiminnan alat 
Myanmarissa/Burmassa, kuten 
kaivostoiminta, puuteollisuus, öljy- ja 
kaasuala sekä padonrakennus, on kytketty 
suoraan vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin 
ja ympäristön tuhoutumiseen ja että 
samaan aikaan ne ovat muodostaneet 
armeijan tärkeimmän tulonlähteen;

E. toteaa, että monet liiketoiminnan alat 
Myanmarissa/Burmassa, kuten 
kaivostoiminta, puuteollisuus, öljy- ja 
kaasuala sekä padonrakennus, on kytketty 
ja kytketään edelleen suoraan vakaviin 
ihmisoikeusloukkauksiin ja ympäristön 
tuhoutumiseen ja että samaan aikaan ne 
ovat muodostaneet armeijan tärkeimmän 
tulonlähteen;

Or. en

Tarkistus 14
Robert Sturdy
ECR-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. toteaa, että monet liiketoiminnan alat 
Myanmarissa/Burmassa, kuten 
kaivostoiminta, puuteollisuus, öljy- ja 
kaasuala sekä padonrakennus, on kytketty 
suoraan vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin 
ja ympäristön tuhoutumiseen ja että 
samaan aikaan ne ovat muodostaneet 
armeijan tärkeimmän tulonlähteen;

E. toteaa, että monet liiketoiminnan alat 
Myanmarissa/Burmassa, kuten 
kaivostoiminta, puuteollisuus, öljy- ja 
kaasuala sekä padonrakennus, on kytketty 
suoraan vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin 
ja ympäristön tuhoutumiseen ja että 
samaan aikaan ne ovat muodostaneet 
sotilashallituksen tärkeimmän 
tulonlähteen;

Or. en
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Tarkistus 15
Paul Murphy

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. toteaa, että Burman poliisin 
kerrotaan käyttäneen armeijalta peräisin 
olevia valkoista fosforia sisältäviä 
granaatteja hajottaakseen 
mieltenosoittajien joukkoja 
Myanmarin/Burman luoteisosissa 
Monywan kaupungissa sijaitsevalla 
kiistanalaisella kuparikaivoksella, jonka 
kiinalainen Wan Bao -yhtiö ja Burman 
armeija omistavat yhdessä;

Or. en

Tarkistus 16
Paul Murphy

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. toteaa, että on yhä suurempi vaara, että 
epävakaissa valtioissa ja heikosti hallituilla 
alueilla toimivat yritykset aiheuttavat tai 
edistävät ihmisoikeusrikkomuksia, ja siksi
on tarpeen ryhtyä erityistoimiin tämän 
vaaran välttämiseksi, kuten todettiin
Yhdysvaltojen hallituksen vastuullista 
sijoittamista Myanmarissa/Burmassa 
koskevissa raportointivaatimuksissa;

F. toteaa, että epävakaissa valtioissa ja 
heikosti hallituilla alueilla toimivat 
yritykset aiheuttavat tai edistävät 
todennäköisimmin
ihmisoikeusrikkomuksia – työntekijöiden 
oikeuksien rikkominen mukaan luettuna 
– ja että tarvitaan erityistoimia, kuten
Yhdysvaltojen hallituksen vastuullista 
sijoittamista Myanmarissa/Burmassa 
koskevia raportointivaatimuksia, joiden 
avulla yrityksiä voidaan estää hyötymästä 
taloudellisesti heikosta 
ihmisoikeustilanteesta;

Or. en
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Tarkistus 17
Paul Murphy

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. katsoo, että eurooppalaisilla yrityksillä 
sekä niiden tytäryhtiöillä ja alihankkijoilla 
voi olla merkittävä asema, kun pyritään 
edistämään ja levittämään sosiaalisia ja 
työnormeja maailmanlaajuisesti;

G. katsoo, että eurooppalaisilla yrityksillä 
sekä niiden tytäryhtiöillä ja alihankkijoilla 
on oltava merkittävä asema, kun pyritään 
edistämään ja levittämään sosiaalisia ja 
työnormeja maailmanlaajuisesti;

Or. en

Tarkistus 18
Franziska Keller

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
Johdanto-osan G kappale

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

G. katsoo, että eurooppalaisilla yrityksillä 
sekä niiden tytäryhtiöillä ja alihankkijoilla 
voi olla merkittävä asema, kun pyritään 
edistämään ja levittämään sosiaalisia ja 
työnormeja maailmanlaajuisesti;

G. katsoo, että eurooppalaisilla yrityksillä 
sekä niiden tytäryhtiöillä ja alihankkijoilla 
on oltava merkittävä asema, kun pyritään 
edistämään ja levittämään sosiaalisia ja 
työnormeja maailmanlaajuisesti;

Or. en

Tarkistus 19
Paul Murphy

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale – johdantokappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. katsoo, että kaikkia 
Myanmarissa/Burmassa toimivia yrityksiä 

H. katsoo, että kaikkia 
Myanmarissa/Burmassa toimivia yrityksiä 
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olisi vaadittava noudattamaan 
ihmisoikeuksia koskevia kansainvälisiä 
standardeja ja näin ollen

on vaadittava noudattamaan 
ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia
koskevia kansainvälisiä standardeja sekä 
ympäristöstandardeja ja näin ollen

Or. en

Tarkistus 20
Paul Murphy

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale – c a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

c a) välttämään maanvaltauksia ja 
paikallisväestöjen pakkosiirtoja;

Or. en

Tarkistus 21
Franziska Keller

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
Johdanto-osan H kappale – d a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

d a) varmistamaan, että koko 
toimitusketju täyttää vaatimukset tarkasti;

Or. en

Tarkistus 22
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. antaa tunnustusta presidentti Thein 1. antaa tunnustusta merkittäville toimille, 
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Seinin ja muiden burmalaishallinnon 
uudistajien kuluneen vuoden aikana 
toteuttamille toimille demokraattisten 
uudistusten aikaansaamiseksi ja kehottaa 
heitä jatkamaan prosessia pikaisesti niin, 
että muutoksesta tulee peruuttamaton;

joita presidentti Thein Sein ja muut 
Burman/Myanmarin uudistajat ovat 
toteuttaneet kuluneen vuoden aikana
demokraattisten uudistusten 
aikaansaamiseksi ja aloittaneet näin 
uuden aikakauden 48 vuotta jatkuneen 
sotilashallinnon jälkeen; toteaa, että 
näiden uudistusten ansiosta Euroopan 
komissio on ehdottanut yleisten 
tullietuuksien palauttamista 
Myanmarille/Burmalle; kehottaa heitä 
panemaan tämän prosessin 
nimenomaisesti täytäntöön ja jatkamaan 
sitä pikaisesti niin, että muutoksesta tulee 
peruuttamaton;

Or. en

Tarkistus 23
Robert Sturdy
ECR-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. antaa tunnustusta presidentti Thein 
Seinin ja muiden burmalaishallinnon 
uudistajien kuluneen vuoden aikana 
toteuttamille toimille demokraattisten 
uudistusten aikaansaamiseksi ja kehottaa 
heitä jatkamaan prosessia pikaisesti niin, 
että muutoksesta tulee peruuttamaton;

1. antaa tyytyväisenä tunnustusta 
presidentti Thein Seinin ja muiden 
burmalaishallinnon uudistajien kuluneen 
vuoden aikana toteuttamille merkittäville 
ja rohkaiseville toimille demokraattisten 
uudistusten aikaansaamiseksi ja kehottaa 
heitä jatkamaan prosessia pikaisesti niin, 
että kehityksestä kohti täydellistä 
demokratiaa, oikeusvaltioperiaatteen 
vahvistamisesta sekä kaikkien 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
kunnioittamista tulee sekä jatkuva että 
kestävä;

Or. en
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Tarkistus 24
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. suhtautuu myönteisesti 
maaliskuussa 2012 voimaan tulleeseen 
ulkomaisia investointeja koskevaan 
lainsäädäntöön, jonka avulla valvotaan 
ennennäkemätöntä talouden 
vapauttamista sallimalla ulkomaisille 
yhtiöille liiketoiminnan aloittaminen 
maassa ilman velvoitetta luoda paikallisia 
kumppanuuksia; korostaa Burman 
työministeriön allekirjoittaman pakkotyön 
lopettamista vuoteen 2015 mennessä 
koskevan ILOn 
yhteisymmärryspöytäkirjan ratifioinnin 
merkitystä;

Or. en

Tarkistus 25
Paul Murphy

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. katsoo, että yleisten tullietuuksien 
palauttaminen antaisi 
Myanmarin/Burman poliittiselle johdolle 
ja kansainväliselle yhteisölle vahvan 
poliittisen signaalin, joka menisi 
pakkotyötä koskevaa välitöntä ongelmaa 
pidemmälle; katsoo, että maan yleisesti 
heikon ihmisoikeustilanteen vuoksi 
komission ehdotusta ei tässä vaiheessa ole 
tarkoituksenmukaista hyväksyä;

Or. en
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Tarkistus 26
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
1 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 b. panee merkille ASEANin päätöksen 
hyväksyä Myanmarin/Burman tarjous 
toimia vuonna 2014 organisaation 
puheenjohtajamaana ja pitää tätä 
merkkinä siitä, että maa on saavuttanut 
uudenlaista luottamusta;

Or. en

Tarkistus 27
Paul Murphy

Päätöslauselmaesitys
1 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 b. on edelleen erittäin huolissaan siitä, 
että etnisten ja uskonnollisten 
vähemmistöjen oikeuksien loukataan 
jatkuvasti, järjestelmällisesti ja vakavalla 
tavalla, ja toteaa, että viimeaikaiset 
tapahtumat ja etenkin asevoimien 
osallisuus niihin herättävät vakavaa 
huolta rauhaan ja demokratiaan 
tähtäävän uudistusohjelman 
peruuttamattomuudesta 
Myanmarissa/Burmassa;

Or. en
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Tarkistus 28
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. kehottaa Myanmarin/Burman hallitusta 
vapauttamaan kaikki vangittuina edelleen 
olevat poliittiset vangit viipymättä ja 
ehdoitta; kehottaa hallitusta takaamaan 
mielipiteen- ja ilmaisunvapauden sekä 
kokoontumis- ja yhdistymisvapauden ja 
jatkamaan tiivistä yhteistyötä ILOn ja 
muiden vastaavien järjestöjen kanssa 
pakkotyön kitkemiseksi ja jotta 
varmistetaan, että ammattijärjestöjä, 
rauhanomaisia mielenosoituksia ja 
kokoontumisia koskevat lait ovat 
kansainvälisten ihmisoikeusnormien 
mukaisia;

2. kehottaa Myanmarin/Burman hallitusta 
noudattamaan hyvän hallintotavan 
periaatteita ja vapauttamaan kaikki 
vangittuina edelleen olevat poliittiset 
vangit viipymättä ja ehdoitta; kehottaa 
hallitusta takaamaan mielipiteen- ja 
ilmaisunvapauden sekä kokoontumis- ja 
yhdistymisvapauden ja jatkamaan tiivistä 
yhteistyötä ILOn ja muiden vastaavien 
järjestöjen kanssa pakkotyön kitkemiseksi 
ja jotta varmistetaan, että 
ammattijärjestöjä, rauhanomaisia 
mielenosoituksia ja kokoontumisia 
koskevat lait ovat kansainvälisten 
ihmisoikeusnormien mukaisia;

Or. en

Tarkistus 29
Franziska Keller

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
2 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

2. kehottaa Myanmarin/Burman hallitusta 
vapauttamaan kaikki vangittuina edelleen 
olevat poliittiset vangit viipymättä ja 
ehdoitta; kehottaa hallitusta takaamaan 
mielipiteen- ja ilmaisunvapauden sekä 
kokoontumis- ja yhdistymisvapauden ja 
jatkamaan tiivistä yhteistyötä ILOn ja 
muiden vastaavien järjestöjen kanssa 
pakkotyön kitkemiseksi ja jotta 
varmistetaan, että ammattijärjestöjä, 
rauhanomaisia mielenosoituksia ja 
kokoontumisia koskevat lait ovat 

2. kehottaa Myanmarin/Burman hallitusta 
vapauttamaan kaikki vangittuina edelleen 
olevat poliittiset vangit viipymättä ja 
ehdoitta; kehottaa hallitusta takaamaan 
mielipiteen- ja ilmaisunvapauden sekä 
kokoontumis- ja yhdistymisvapauden ja 
jatkamaan tiivistä yhteistyötä ILOn ja 
muiden vastaavien järjestöjen kanssa 
pakkotyön kitkemiseksi ja jotta 
varmistetaan, että ammattijärjestöjä, 
rauhanomaisia mielenosoituksia ja 
kokoontumisia koskevat lait ovat 
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kansainvälisten ihmisoikeusnormien 
mukaisia;

kansainvälisten ihmisoikeusnormien 
mukaisia; kehottaa jatkamaan ja 
tehostamaan rauhanneuvotteluja etnisten 
vähemmistöjen, etenkin kachinien, kanssa 
ja kehottaa lopettamaan Rohingya-
muslimien sortamisen, sillä heille ei ole 
vieläkään myönnetty kansalaisoikeuksia;

Or. en

Tarkistus 30
Niccolò Rinaldi

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. suhtautuu myönteisesti 
maaliskuussa 2012 hyväksyttyyn 
ulkomaisia investointeja koskevaan 
lainsäädäntöön, jonka avulla valvotaan 
talouden asteittaista vapauttamista ja 
jossa annetaan ulkomaalaisille yhtiöille 
mahdollisuus aloittaa liiketoiminta ilman, 
että niiltä vaaditaan paikallista 
kumppania sekä vaikutetaan merkittävästi 
paikalliseen työllisyyteen; muistuttaa 
kuitenkin, ettei täytäntöönpanosäädöksiä 
ole vielä hyväksytty;

Or. en

Tarkistus 31
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. on tietoinen, että pitkään jatkuneen, 
syvälle Burman yhteiskunnan kaikkiin 
kerroksiin tunkeutuneen ja yhteiskunnan 
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rakenteita muokanneen sotilashallinnon 
vuoksi sekä tärkeistä ja demokratiaan 
johtavista aloitteista huolimatta 
muutokset toteutuvat hitaasti, ja niihin 
tarvitaan kansainvälistä apua ja tukea;

Or. en

Tarkistus 32
Paul Murphy

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. on syvästi huolestunut tiedoista, 
joiden mukaan lasten pakkorekrytointi 
Myanmarin armeijaan (Tatmadaw Kyi) ja 
rajavartijajoukkoihin ei ole loppunut, ja 
kehottaa sen vuoksi Myanmarin/Burman 
hallitusta panemaan ripeästi ja kaikilta 
osin täytäntöön YK:n kanssa 
allekirjoittamansa lapsisotilaita koskevan 
toimintasuunnitelman ja asettamaan 
lasten suojelemisen yhdeksi 
uudistusohjelman ensisijaisista 
tavoitteista;

Or. en

Tarkistus 33
Franziska Keller

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
2 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

2 a. kehottaa Myanmarin/Burman 
hallitusta varmistamaan, että 
maanviljelijöitä ja yhteisöjä suojellaan 
maan takavarikoinnilta ja pakkosiirrolta 
kansainvälisten normien mukaisesti, ja on 
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huolissaan perustuslaista, viljelysmaata 
koskevasta laista sekä rakentamattoman 
maan käyttöä koskevasta laista, joiden 
nojalla hallituksella on valtuudet 
takavarikoida maata mihin tahansa 
hankkeeseen, jonka hallitus väittää 
olevan "kansallisen edun mukainen", ja 
valtuudet käyttää kaikkia "joutomaita"; 
toteaa, että joissakin tapauksissa 
joutomaa on jo otettu käyttöön, ja se 
tarjoaa yhteisöille toimeentulon; toteaa 
myös, että liikemiehet, joilla on hyviä 
suhteita, hakevat oikeusteitse kyseisten 
maa-alueiden rekisteröintiä omiin 
nimiinsä;

Or. en

Tarkistus 34
Niccolò Rinaldi

Päätöslauselmaesitys
2 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 b. suhtautuu myönteisesti työministeriön 
ILOn kanssa allekirjoittamaan pakkotyön 
lopettamista vuoteen 2015 mennessä 
koskevaan yhteisymmärryspöytäkirjaan 
sekä suunnitelmiin hyväksyä korruption 
vastaisia ja verotusta koskevia lakeja;

Or. en

Tarkistus 35
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
2 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 b. korostaa vuonna 2013 käynnistyvän 
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komission lyhyen aikavälin kauppaan 
liittyvän tukiohjelman merkitystä; 
kehottaa Myanmarin/Burman hallitusta 
käyttämään tämän avun tulevasta yleisten 
tullietuuksien palauttamisesta aiheutuvan 
hyödyn maksimoimiseen;

Or. en

Tarkistus 36
Niccolò Rinaldi

Päätöslauselmaesitys
2 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 c. kehottaa Myanmarin/Burman 
hallitusta vahvistamaan kaupan alan 
laitoksia ja menettelytapojaan niin, että 
niillä olisi myönteinen vaikutus maan 
talouteen, ja toteuttamaan kaikki 
tarvittavat toimet maksimoidakseen EU:n 
kauppaan liittyvästä avusta ja kaikki 
paitsi aseet -menettelyyn liittyvien 
tullietuuksien palauttamisesta aiheutuvan 
hyödyn;

Or. en

Tarkistus 37
Niccolò Rinaldi

Päätöslauselmaesitys
2 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 d. kehottaa Myanmarin/Burman 
hallitusta edistämään ja tukemaan 
toimenpiteitä, joita toteutetaan 
tärkeimmillä demokratiaa ja 
ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen 
rahoitusvälineen soveltamisaloilla, toisin 
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sanoen demokratian ja 
oikeusvaltioperiaatteen sekä 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
kunnioittamisen kehittämisessä ja 
lujittamisessa;

Or. en

Tarkistus 38
Niccolò Rinaldi

Päätöslauselmaesitys
2 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 e. panee merkille EU:n rahoittaman 
Myanmarin/Burman rauhankeskuksen 
aktiivisen toiminnan ja kehottaa maan 
hallitusta jatkamaan kansallista 
sovinnontekoa ja etnistä rauhanprosessia;

Or. en

Tarkistus 39
Niccolò Rinaldi

Päätöslauselmaesitys
2 f kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 f. kehottaa lisäämään 
rahoitusnäkymissä 2014–2020 
Myanmarille/Burmalle myönnettävää 
EU:n kahdenvälistä kehitysapua; 
korostaa, että Myanmarin/Burman 
hallituksen on toimittava määrätietoisesti 
aloilla, joille EU:n kahdenvälinen apu on 
ensisijaisesti suunnattu, esimerkiksi 
toimeentulon, terveyden ja koulutuksen 
aloilla;

Or. en
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Tarkistus 40
Niccolò Rinaldi

Päätöslauselmaesitys
2 g kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 g. panee merkille muiden ASEAN-
maiden tekemän tärkeän päätöksen 
hyväksyä Myanmarin/Burman tarjous 
toimia vuonna 2014 organisaation 
puheenjohtajamaana, ja pitää tätä 
merkkinä uudenlaisesta luottamuksesta;

Or. en

Tarkistus 41
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa, että Myanmarin/Burman 
hallituksen on vahvistettava yritysten 
sosiaalista ja ympäristövastuuta koskevien 
kansainvälisten standardien mukaiset
sääntelykehykset yrityksille;

3. korostaa, että Myanmarin/Burman 
hallituksen on vahvistettava kaupan alan 
laitoksiaan ja menettelytapojaan, 
laadittava suunnitelma korruption 
vastaista ja verotusta koskevan 
lainsäädännön vahvistamiseksi ja 
vahvistettava yritysten sosiaalista ja 
ympäristövastuuta koskevien 
kansainvälisten standardien mukainen 
kehys yrityksille;

Or. en
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Tarkistus 42
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
Myanmarin/Burman hallitus on 
sitoutunut panemaan täytäntöön kaivos-
ja kaivannaisteollisuuden avoimuutta 
koskevan aloitteen, jossa hallituksia 
vaaditaan ilmoittamaan julkisesti öljy-, 
kaasu- ja kaivannaisalan taloudellisesta 
toiminnasta saatavat tulot; kehottaa 
Myanmarin/Burman hallitusta 
toteuttamaan kaikki tarvittavat toimet 
noudattaakseen täysin aloitteen 
velvoitteita täyttämällä siihen sisältyvät 
olennaiset vaatimukset sekä ottamalla 
kansalaisyhteiskunta täysimääräisesti 
mukaan prosessiin;

Or. en

Tarkistus 43
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että tietojen julkistaminen 
sijoittajille ja kuluttajille on keskeinen 
yritysten yhteiskuntavastuuta lisäävä 
tekijä, ja sen on pohjauduttava 
sosiaalisiin ja ympäristöön liittyviin 
periaatteisiin, joita on helppo soveltaa ja 
mitata; korostaa, että tämä on myös 
tärkeää, jotta voidaan suojella 
eurooppalaisten investointien arvoa 
pitkällä aikavälillä; pyytää perustamaan 
tämän yhteistoiminnan tiukasti YK:n 
vastuullisen sijoittamisen periaatteiden ja 

Poistetaan.
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integroitua raportointia koskevan 
periaatteen tukemiseen;

Or. en

Tarkistus 44
Franziska Keller

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
5 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

5. katsoo, että tietojen julkistaminen 
sijoittajille ja kuluttajille on keskeinen 
yritysten yhteiskuntavastuuta lisäävä tekijä, 
ja sen on pohjauduttava sosiaalisiin ja 
ympäristöön liittyviin periaatteisiin, joita 
on helppo soveltaa ja mitata; korostaa, että 
tämä on myös tärkeää, jotta voidaan 
suojella eurooppalaisten investointien 
arvoa pitkällä aikavälillä; pyytää 
perustamaan tämän yhteistoiminnan 
tiukasti YK:n vastuullisen sijoittamisen 
periaatteiden ja integroitua raportointia 
koskevan periaatteen tukemiseen;

5. katsoo, että tietojen julkistaminen 
kaikille sidosryhmille, mukaan lukien 
sijoittajille, kuluttajille, työntekijöille, 
asianomaisille yhteisöille ja 
kansalaisyhteiskunnalle on keskeinen 
yritysten yhteiskuntavastuuta lisäävä tekijä, 
ja sen on pohjauduttava sosiaalisiin ja 
ympäristöön liittyviin periaatteisiin, joita 
on helppo soveltaa ja mitata; korostaa, että 
tämä on myös tärkeää, jotta voidaan 
suojella eurooppalaisten investointien 
arvoa pitkällä aikavälillä; pyytää 
perustamaan tämän yhteistoiminnan 
tiukasti YK:n vastuullisen sijoittamisen 
periaatteiden ja integroitua raportointia 
koskevan periaatteen tukemiseen;

Or. en

Tarkistus 45
Paul Murphy

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että tietojen julkistaminen 
sijoittajille ja kuluttajille on keskeinen 
yritysten yhteiskuntavastuuta lisäävä tekijä, 
ja sen on pohjauduttava sosiaalisiin ja 

5. katsoo, että tietojen julkistaminen 
sijoittajille ja kuluttajille on keskeinen 
yritysten yhteiskuntavastuuta lisäävä tekijä, 
ja sen on pohjauduttava sosiaalisiin ja 
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ympäristöön liittyviin periaatteisiin, joita 
on helppo soveltaa ja mitata; korostaa, että 
tämä on myös tärkeää, jotta voidaan 
suojella eurooppalaisten investointien 
arvoa pitkällä aikavälillä; pyytää 
perustamaan tämän yhteistoiminnan 
tiukasti YK:n vastuullisen sijoittamisen 
periaatteiden ja integroitua raportointia 
koskevan periaatteen tukemiseen;

ympäristöön liittyviin periaatteisiin, joita 
on helppo soveltaa ja mitata; pyytää 
perustamaan tämän yhteistoiminnan 
tiukasti YK:n vastuullisen sijoittamisen 
periaatteiden ja integroitua raportointia 
koskevan periaatteen tukemiseen;

Or. en

Tarkistus 46
Niccolò Rinaldi

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. panee merkille ns. avoimuusdirektiivin 
ja tilinpäätösdirektiivin käynnissä olevassa 
tarkistamisessa saavutetut edistysaskeleet, 
jotka koskevat yritysten 
yhteiskuntavastuun käsittelyä ja joilla 
tasapainotetaan oikeutettuja avoimuus- ja 
vastuupyrkimyksiä ja toisaalta yrityksille 
raportoinnista aiheutuvaa taakkaa; 
kannattaa voimakkaasti 
lainsäädäntöehdotusta kaivos- ja 
kaivannaisteollisuuden avoimuutta 
koskevan aloitteen (EITI) normeihin 
perustuvasta maakohtaisesta raportoinnista, 
jossa annetaan tiedot myynnistä ja voitoista 
sekä veroista ja tuloista, jotta voidaan 
ehkäistä korruptiota ja estää veronkierto; 
panee kuitenkin merkille, että siinä 
vaaditaan esittämään tiedot vain 
hallituksille suoritetuista maksuista ja 
vain joillakin valituilla toimialoilla;

6. panee merkille ns. avoimuusdirektiivin 
ja tilinpäätösdirektiivin käynnissä olevassa 
tarkistamisessa saavutetut edistysaskeleet, 
jotka koskevat yritysten 
yhteiskuntavastuun käsittelyä ja joilla 
tasapainotetaan oikeutettuja avoimuus- ja 
vastuupyrkimyksiä ja toisaalta yrityksille 
raportoinnista aiheutuvaa taakkaa; 
kannattaa voimakkaasti 
lainsäädäntöehdotusta kaivos- ja 
kaivannaisteollisuuden avoimuutta 
koskevan aloitteen (EITI) normeihin 
perustuvasta maakohtaisesta raportoinnista, 
jossa annetaan tiedot myynnistä ja voitoista 
sekä veroista ja tuloista, jotta voidaan 
ehkäistä korruptiota ja estää veronkierto; 
korostaa, että maakohtaisen raportoinnin 
olisi koskettava aloja, jotka on 
Myanmarissa/Burmassa kytketty suoraan 
ihmisoikeusloukkauksiin ja ympäristön 
tuhoutumiseen, kuten kaivostoimintaa, 
puuteollisuutta sekä öljy- ja kaasualaa;

Or. en
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Tarkistus 47
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. panee merkille ns. avoimuusdirektiivin 
ja tilinpäätösdirektiivin käynnissä olevassa 
tarkistamisessa saavutetut edistysaskeleet, 
jotka koskevat yritysten 
yhteiskuntavastuun käsittelyä ja joilla 
tasapainotetaan oikeutettuja avoimuus- ja 
vastuupyrkimyksiä ja toisaalta yrityksille 
raportoinnista aiheutuvaa taakkaa; 
kannattaa voimakkaasti 
lainsäädäntöehdotusta kaivos- ja 
kaivannaisteollisuuden avoimuutta 
koskevan aloitteen (EITI) normeihin 
perustuvasta maakohtaisesta raportoinnista, 
jossa annetaan tiedot myynnistä ja voitoista 
sekä veroista ja tuloista, jotta voidaan 
ehkäistä korruptiota ja estää veronkierto; 
panee kuitenkin merkille, että siinä 
vaaditaan esittämään tiedot vain 
hallituksille suoritetuista maksuista ja 
vain joillakin valituilla toimialoilla;

6. panee merkille ns. avoimuusdirektiivin 
ja tilinpäätösdirektiivin käynnissä olevassa 
tarkistamisessa saavutetut edistysaskeleet, 
jotka koskevat yritysten 
yhteiskuntavastuun käsittelyä ja joilla 
tasapainotetaan oikeutettuja avoimuus- ja 
vastuupyrkimyksiä ja toisaalta yrityksille 
raportoinnista aiheutuvaa taakkaa; 
kannattaa voimakkaasti 
lainsäädäntöehdotusta kaivos- ja 
kaivannaisteollisuuden avoimuutta 
koskevan aloitteen (EITI) normeihin 
perustuvasta maakohtaisesta raportoinnista, 
jossa annetaan tiedot myynnistä ja voitoista 
sekä veroista ja tuloista, jotta voidaan 
ehkäistä korruptiota ja estää veronkierto; 
panee merkille, että maakohtaisen 
raportoinnin olisi koskettava 
kaivostoimintaa, puuteollisuutta sekä öljy-
ja kaasualaa, jotka on kytketty vakaviin 
ihmisoikeusloukkauksiin ja ympäristön 
tuhoutumiseen;

Or. en

Tarkistus 48
Robert Sturdy
ECR-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. panee merkille ns. avoimuusdirektiivin 
ja tilinpäätösdirektiivin käynnissä olevassa 
tarkistamisessa saavutetut edistysaskeleet, 
jotka koskevat yritysten 

6. panee merkille ns. avoimuusdirektiivin 
ja tilinpäätösdirektiivin käynnissä olevassa 
tarkistamisessa saavutetut edistysaskeleet, 
jotka koskevat yritysten 
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yhteiskuntavastuun käsittelyä ja joilla 
tasapainotetaan oikeutettuja avoimuus- ja 
vastuupyrkimyksiä ja toisaalta yrityksille 
raportoinnista aiheutuvaa taakkaa; 
kannattaa voimakkaasti 
lainsäädäntöehdotusta kaivos- ja 
kaivannaisteollisuuden avoimuutta 
koskevan aloitteen (EITI) normeihin 
perustuvasta maakohtaisesta raportoinnista, 
jossa annetaan tiedot myynnistä ja voitoista 
sekä veroista ja tuloista, jotta voidaan 
ehkäistä korruptiota ja estää veronkierto; 
panee kuitenkin merkille, että siinä 
vaaditaan esittämään tiedot vain 
hallituksille suoritetuista maksuista ja 
vain joillakin valituilla toimialoilla;

yhteiskuntavastuun käsittelyä ja joilla 
tasapainotetaan oikeutettuja avoimuus- ja 
vastuupyrkimyksiä ja toisaalta yrityksille 
raportoinnista aiheutuvaa taakkaa; 
kannattaa voimakkaasti 
lainsäädäntöehdotusta kaivos- ja 
kaivannaisteollisuuden avoimuutta 
koskevan aloitteen (EITI) normeihin 
perustuvasta maakohtaisesta raportoinnista, 
jossa annetaan tiedot myynnistä ja voitoista 
sekä veroista ja tuloista, jotta voidaan 
ehkäistä korruptiota ja estää veronkierto; 
panee merkille, että maakohtaisen 
raportoinnin olisi koskettava niitä 
kaivannaisteollisuuden aloja, joiden on 
aiemmin todistettu osallistuvan vakaviin 
ja järjestelmällisiin 
ihmisoikeusloukkauksiin ja ympäristön 
tuhoamiseen;

Or. en

Tarkistus 49
Niccolò Rinaldi

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. suhtautuu myönteisesti 
Myanmarin/Burman hallituksen 
aikomukseen panna täytäntöön kaivos- ja 
kaivannaisteollisuuden avoimuutta 
koskevan aloitteen ja kehottaa 
Myanmarin/Burman hallitusta 
toteuttamaan aikomuksensa ripeästi;

Or. en
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Tarkistus 50
Niccolò Rinaldi

Päätöslauselmaesitys
6 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 b. kehottaa komissiota valvomaan EU:n 
yrityksiä, jotka ovat sitoutuneet ottamaan 
huomioon kansainvälisesti tunnustetut 
yritysten yhteiskuntavastuuta koskevat 
periaatteet ja suuntaviivat, 
yhteiskuntavastuuta koskevan 
tiedonannon mukaisesti, sekä 
määrittämään ihmisoikeuksia koskevat 
toimintaohjeet öljy- ja kaasualalle;

Or. en

Tarkistus 51
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa, että Euroopan unioni on 
soveltanut rajoittavia toimenpiteitä eli 
pakotteita Myanmarissa/Burmassa 
vuodesta 1996; vaatii keskitettyä 
järjestelmää, jolla Myanmarissa/Burmassa 
toimivia EU:n yrityksiä vaadittaisiin, 
samalla tavalla kuin yhdysvaltalaisia 
yrityksiä, ryhtymään perinpohjaiseen ja 
pysyvään prosessiin, jolla valvotaan 
ihmisoikeusnormien noudattamista, ja 
että ne ilmoittavat julkisesti ja 
säännöllisesti liiketoimistaan ja 
suhteistaan sekä yrityksen 
toimintatavoista, käytännöistä ja toimista 
ihmisoikeuksien suojelemiseksi ja
edistämiseksi;

7. vaatii Myanmarissa/Burmassa toimivia 
suuria EU:n yrityksiä raportoimaan 
toimintatavoistaan ja menettelyistään 
ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia 
sekä ympäristöä koskevien normien 
noudattamiseksi sekä niiden 
soveltamisesta;

Or. en
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Tarkistus 52
Robert Sturdy
ECR-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa, että Euroopan unioni on 
soveltanut rajoittavia toimenpiteitä eli 
pakotteita Myanmarissa/Burmassa 
vuodesta 1996; vaatii keskitettyä 
järjestelmää, jolla Myanmarissa/Burmassa 
toimivia EU:n yrityksiä vaadittaisiin, 
samalla tavalla kuin yhdysvaltalaisia 
yrityksiä, ryhtymään perinpohjaiseen ja 
pysyvään prosessiin, jolla valvotaan 
ihmisoikeusnormien noudattamista, ja 
että ne ilmoittavat julkisesti ja 
säännöllisesti liiketoimistaan ja 
suhteistaan sekä yrityksen 
toimintatavoista, käytännöistä ja toimista 
ihmisoikeuksien suojelemiseksi ja 
edistämiseksi;

7. kehottaa Myanmarissa/Burmassa 
toimivia suuria EU:n yrityksiä 
raportoimaan prosesseistaan ja 
menettelyistään, jotka liittyvät 
toimintatapoihin ja menettelyihin 
ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia 
sekä ympäristöä koskevien normien 
noudattamiseksi, sekä niiden 
soveltamisesta;

Or. en

Tarkistus 53
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. katsoo, että vuotuisiin 
raportointivelvollisuuksiin yritysten 
asianmukaisen huolellisuuden 
prosesseista pitäisi kuulua 
vaikutustenarvioinnit, 
kunnostamissuunnitelmat sekä ilmoitus 
liiketoimista ja suhteista, mukaan lukien 
toimitusketjut Myanmarissa/Burmassa;

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 54
Robert Sturdy
ECR-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. katsoo, että vuotuisiin 
raportointivelvollisuuksiin yritysten 
asianmukaisen huolellisuuden 
prosesseista pitäisi kuulua 
vaikutustenarvioinnit, 
kunnostamissuunnitelmat sekä ilmoitus 
liiketoimista ja suhteista, mukaan lukien 
toimitusketjut Myanmarissa/Burmassa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 55
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kehottaa komissiota käyttämään 
kannustinperusteisia toimia 
tehokkaammin ja olemaan 
tarkkaavaisempi valvoessaan ja 
varmistaessaan, että monikansalliset 
yritykset, joiden tytäryhtiöt tai 
toimitusketjut sijaitsevat GSP- ja GSP+-
järjestelmään kuuluvissa maissa –
riippumatta siitä, onko monikansallisten 
yritysten kotipaikka Euroopan unionissa 
vai ei – sekä asianomaisissa maissa, 
noudattavat kansainvälisiä velvoitteitaan 
yritysten yhteiskuntavastuun alalla;

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 56
Robert Sturdy
ECR-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kehottaa komissiota käyttämään 
kannustinperusteisia toimia 
tehokkaammin ja olemaan 
tarkkaavaisempi valvoessaan ja 
varmistaessaan, että monikansalliset 
yritykset, joiden tytäryhtiöt tai 
toimitusketjut sijaitsevat GSP- ja GSP+-
järjestelmään kuuluvissa maissa –
riippumatta siitä, onko monikansallisten 
yritysten kotipaikka Euroopan unionissa 
vai ei – sekä asianomaisissa maissa, 
noudattavat kansainvälisiä velvoitteitaan 
yritysten yhteiskuntavastuun alalla;

9. pyytää komissiota varmistamaan niiden 
sitoumusten valvonnan, joita suuret EU:n 
yritykset ovat tehneet kansainvälisesti 
tunnustettujen yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevien 
periaatteiden ja toimintaohjeiden sekä 
sellaisten vapaaehtoisten vaatimusten 
alalla, joita suuret EU:n yritykset voivat 
ottaa yksipuolisesti käyttöön; 

Or. en

Tarkistus 57
Paul Murphy

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. kehottaa komissiota esittämään 
ehdotuksensa uudelleen 12 kuukauden 
kuluttua, jolloin voidaan arvioida 
uudelleen Myanmarin/Burman 
uudistusohjelman vakautta, 
peruuttamattomuutta ja kestävyyttä; on 
vakuuttunut siitä, että tämä uusi 
aikataulu auttaisi tekemään yleisiä 
tullietuuksia koskevan päätöksen 
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järkevämmältä ja vakaammalta pohjalta;

Or. en

Tarkistus 58
Robert Sturdy
ECR-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. suhtautuu myönteisesti 
Myanmarin/Burman hallituksen 
sitoumukseen panna täysimääräisesti 
täytäntöön kaivos- ja 
kaivannaisteollisuuden avoimuutta 
koskeva aloite, jossa hallitusta vaaditaan
ilmoittamaan julkisesti 
kaivannaisteollisuudesta ja taloudellisesta 
toiminnasta saatavat tulot; kehottaa 
lisäksi Myanmarin/Burman hallitusta 
noudattamaan mahdollisimman pian 
kaikkia kaivos- ja kaivannaisteollisuuden 
avoimuutta koskevan aloitteen 
velvoitteita;

Or. en

Tarkistus 59
Franziska Keller

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
10 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

10. kehottaa komissiota seuraamaan 
edelleen pakkotyöhön ja kaikkiin muihin 
vakaviin ja järjestelmällisiin
ihmisoikeusloukkauksiin liittyvää kehitystä 
Myanmarissa/Burmassa ja reagoitava 
kehitykseen voimassa olevien menettelyjen 

10. kehottaa komissiota seuraamaan 
edelleen pakkotyöhön ja kaikkiin muihin 
ihmisoikeusloukkauksiin liittyvää kehitystä 
Myanmarissa/Burmassa ja reagoitava 
kehitykseen voimassa olevien menettelyjen 
ja mekanismien mukaisesti ja ehdottamaan 
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ja mekanismien mukaisesti ja ehdottamaan 
tarvittaessa uudestaan kauppaetuuksien 
peruuttamista;

tarvittaessa uudestaan kauppaetuuksien 
peruuttamista;

Or. en


