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Amendement 1
Franziska Keller

Ontwerpresolutie
Visum 1

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien zijn eerdere resoluties over 
Myanmar/Birma, met name die van 
20 april 2012 en 22 november 2012,

- gezien zijn eerdere resoluties over 
Myanmar/Birma, met name die van 
20 april 2012 en 22 november 2012, en 
over de vervolging van Rohingya-moslims 
in Myanmar/Birma van 
13 september 20123,
______________
3Resolutie van het Europees Parlement 
van 13 september 2012, 
P7_TA(2012)0355.

Or. en

Amendement 2
Paul Murphy

Ontwerpresolutie
Visum 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het actieplan ter voorkoming van 
de rekrutering en de inzet van kinderen 
door het Birmese leger, dat op 
27 juni 2012 is ondertekend door de 
regering van Myanmar/Birma en de 
Verenigde Naties,

Or. en

Amendement 3
Paul Murphy 
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Ontwerpresolutie
Visum 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het VN-Verdrag inzake de 
rechten van het kind, en met name 
artikel 38, 

Or. en

Amendement 4
Franziska Keller

Ontwerpresolutie
Visum 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de eerste interparlementaire 
bijeenkomst EP-Myanmar van 26 
februari tot en met 2 maart 2012 en het 
verslag daarvan,
______________
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/
2009_2014/documents/dase/cr/897/89783
8/897838en.pdf.

Or. en

Amendement 5
Paul Murphy

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de regering van 
president Thein Sein een ambitieus 
hervormingsprogramma heeft opgestart in 
de richting van democratie en vrede in 
Myanmar/Birma;

A. overwegende dat de 
mensenrechtensituatie in 
Myanmar/Birma broos blijft, ondanks de 
stappen die de regering van president 
Thein Sein heeft gezet op weg naar een
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hervormingsproces dat belangrijke 
stappen in de richting van democratie en 
vrede in Myanmar/Birma eventueel 
mogelijk maakt;

Or. en

Amendement 6
Paul Murphy

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat het door de 
militaire regering van Myanmar/Birma in 
gang gezette hervormingsproces 
rechtstreeks beïnvloed is door de massale 
opstanden en de revolutionaire 
bewegingen tegen de dictatoriale regimes 
in Noord-Afrika en het Midden-Oosten 
van begin 2011;

Or. en

Amendement 7
Paul Murphy

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat Myanmar/Birma 
in een regio ligt die met name voor de EU, 
de Verenigde Staten, China, India en 
Australië van groot strategisch en 
geopolitiek belang is;

Or. en
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Amendement 8
Paul Murphy

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat deze veranderingen 
die nu plaatsvinden aanzienlijke kansen 
scheppen voor de ontwikkeling van veel 
betere betrekkingen tussen de Europese 
Unie en Myanmar/Birma, de 
ondersteuning van het hervormingsproces 
en een bijdrage tot de economische, 
politieke en sociale ontwikkeling;

B. overwegende dat deze veranderingen 
die nu plaatsvinden aanzienlijke kansen 
kunnen scheppen om bijstand te verlenen 
en bij te dragen aan de economische, 
politieke en sociale ontwikkeling die in 
het belang is van de meerderheid van de 
bevolking van Myanmar/Birma;

Or. en

Amendement 9
Paul Murphy

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de Commissie in het 
licht van de actuele vooruitgang en na een 
positieve beoordeling van de IAO heeft 
voorgesteld de toegang van 
Myanmar/Birma tot de algemene 
tariefpreferenties te herstellen;

C. overwegende dat de Commissie in het 
licht van de actuele vooruitgang en na een 
positieve beoordeling van de IAO met 
betrekking tot het inzetten van 
dwangarbeid heeft voorgesteld de toegang 
van Myanmar/Birma tot de algemene 
tariefpreferenties te herstellen;

Or. en

Amendement 10
Robert Sturdy
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging C
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Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de Commissie in het 
licht van de actuele vooruitgang en na een 
positieve beoordeling van de IAO heeft 
voorgesteld de toegang van 
Myanmar/Birma tot de algemene 
tariefpreferenties te herstellen;

C. overwegende dat de Commissie op basis 
van het oordeel van de IAO dat niet 
langer sprake is van ernstige en 
systematische inbreuken op het IAO-
Verdrag betreffende dwangarbeid heeft 
voorgesteld de toegang van 
Myanmar/Birma tot de algemene 
tariefpreferenties te herstellen;

Or. en

Amendement 11
Paul Murphy

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat Myanmar/Birma 
volgens schattingen van de IAO nog 
steeds ongeveer 5 000 kindsoldaten telt;

Or. en

Amendement 12
Paul Murphy

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat omzichtigheid is 
geboden, gelet op het feit dat volgens het 
verslag van de speciale rapporteur van de 
VN over de mensenrechtensituatie in 
Myanmar ernstige zorgen over 
mensenrechten blijven bestaan, onder 
andere over willekeurige detentie, 
gedwongen verplaatsing, de 

D. overwegende dat omzichtigheid is 
geboden, gelet op het feit dat volgens het 
verslag van de speciale rapporteur van de 
VN over de mensenrechtensituatie in 
Myanmar ernstige zorgen over 
mensenrechten blijven bestaan, onder 
andere over willekeurige detentie, 
gedwongen verplaatsing, de 
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inbeslagneming van land en een zwak 
gerecht;

inbeslagneming van land, het inzetten van 
kindsoldaten, agressie tegen etnische 
minderheden en een zwak gerecht;

Or. en

Amendement 13
Paul Murphy

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat in het verleden talrijke 
sectoren van de Myanmarese economie, 
zoals de mijnbouw, de houtkap, de olie- en 
de gasindustrie en de dambouw, in 
rechtstreeks verband zijn gebracht met 
ernstige mensenrechtenschendingen en de 
vernietiging van het milieu, en dat die 
sectoren tevens de belangrijkste 
inkomstenbronnen van de militaire 
regering vormden;

E. overwegende dat talrijke sectoren van de 
Myanmarese economie, zoals de 
mijnbouw, de houtkap, de olie- en de 
gasindustrie en de dambouw, in 
rechtstreeks verband zijn gebracht en nog 
steeds worden gebracht met ernstige 
mensenrechtenschendingen en de 
vernietiging van het milieu, en dat die 
sectoren tevens de belangrijkste 
inkomstenbronnen van de militaire 
regering vormden;

Or. en

Amendement 14
Robert Sturdy
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat in het verleden talrijke 
sectoren van de Myanmarese economie, 
zoals de mijnbouw, de houtkap, de olie- en 
de gasindustrie en de dambouw, in 
rechtstreeks verband zijn gebracht met 
ernstige mensenrechtenschendingen en de 
vernietiging van het milieu, en dat die 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)
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sectoren tevens de belangrijkste 
inkomstenbronnen van de militaire 
regering vormden;

Or. en

Amendement 15
Paul Murphy

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat de Birmese politie 
naar verluidt wittefosforgranaten van het 
leger heeft gebruikt om demonstranten
uiteen te drijven bij een controversiële 
kopermijn in de stad Monywa in 
Noordwest-Myanmar/Birma, die 
gezamenlijk in handen is van de Chinese 
onderneming Wan Bao en het Birmese 
leger;

Or. en

Amendement 16
Paul Murphy

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat bedrijven die actief 
zijn in fragiele staten en zwak bestuurde 
zones, zoals Myanmar/Birma, een hoger 
risico lopen schendingen van de 
mensenrechten te veroorzaken of ertoe bij 
te dragen, en dat daarom speciale 
maatregelen noodzakelijk zijn om dit risico 
te voorkomen, zoals wordt erkend in de 
verslagleggingsvereisten voor verantwoord 
beleggen in Myanmar/Birma van de 

F. overwegende dat bedrijven die actief 
zijn in fragiele staten en zwak bestuurde 
zones, zoals Myanmar/Birma, een grotere 
kans hebben schendingen van de 
mensenrechten, met inbegrip van de 
werknemersrechten, te veroorzaken of 
ertoe bij te dragen, en dat speciale 
maatregelen, zoals de 
verslagleggingsvereisten voor verantwoord 
beleggen in Myanmar/Birma van de 
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regering van de VSA; regering van de VSA, noodzakelijk zijn om 
ertoe bij te dragen dat bedrijven niet 
economisch profiteren van fragiele 
mensenrechtensituaties;

Or. en

Amendement 17
Paul Murphy

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat Europese bedrijven en 
hun dochterondernemingen en 
onderaannemers een belangrijke rol 
kunnen spelen in de bevordering en 
verspreiding van sociale en arbeidsnormen 
wereldwijd;

G. overwegende dat Europese bedrijven en 
hun dochterondernemingen en 
onderaannemers een belangrijke rol 
moeten spelen in de bevordering en 
verspreiding van sociale en arbeidsnormen 
wereldwijd;

Or. en

Amendement 18
Franziska Keller

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat Europese bedrijven en 
hun dochterondernemingen en 
onderaannemers een belangrijke rol 
kunnen spelen in de bevordering en 
verspreiding van sociale en arbeidsnormen 
wereldwijd;

G. overwegende dat Europese bedrijven en 
hun dochterondernemingen en 
onderaannemers een belangrijke rol 
moeten spelen in de bevordering en 
verspreiding van sociale en arbeidsnormen 
wereldwijd;

Or. en
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Amendement 19
Paul Murphy

Ontwerpresolutie
Overweging H – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat elk bedrijf dat actief is 
in Myanmar/Birma, zijn verplichtingen 
moet nakomen om de internationale 
normen inzake mensenrechten te 
eerbiedigen en daarom:

H. overwegende dat elk bedrijf dat actief is 
in Myanmar/Birma, zijn verplichtingen 
moet nakomen om de internationale 
normen inzake mensenrechten en 
werknemersrechten alsmede de 
milieunormen te eerbiedigen en daarom:

Or. en

Amendement 20
Paul Murphy

Ontwerpresolutie
Overweging H – letter c bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

c bis) af moet zien van landroof en van de 
gedwongen verplaatsing van lokale 
bevolkingsgroepen,

Or. en

Amendement 21
Franziska Keller

Ontwerpresolutie
Overweging H – letter d bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

d bis) moet zorgen voor effectieve 
naleving in de gehele toeleveringsketen;

Or. en
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Amendement 22
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. erkent de stappen die president Thein 
Sein en andere hervormers van het 
Birmese regime het voorbije jaar hebben 
ondernomen om democratische 
hervormingen door te voeren en moedigt 
hen aan dit proces bij wijze van urgentie 
voort te zetten, zodat de verandering 
onomkeerbaar wordt;

1. erkent de belangrijke stappen die 
president Thein Sein en andere hervormers 
in Myanmar/Birma hebben ondernomen, 
die na een militair bewind van 48 jaar een 
nieuw tijdperk hebben ingeluid door het 
voorbije jaar democratische hervormingen
door te voeren, die hebben geleid tot het 
voorstel van de Commissie om de toegang 
van Myanmar/Birma tot de algemene 
tariefpreferenties te herstellen; moedigt 
hen aan dit proces stellig ten uitvoer te 
leggen en bij wijze van urgentie voort te 
zetten, zodat de verandering onomkeerbaar 
wordt;

Or. en

Amendement 23
Robert Sturdy
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. erkent de stappen die president Thein 
Sein en andere hervormers van het Birmese 
regime het voorbije jaar hebben 
ondernomen om democratische 
hervormingen door te voeren en moedigt 
hen aan dit proces bij wijze van urgentie 
voort te zetten, zodat de verandering 
onomkeerbaar wordt;

1. erkent en is ingenomen met de
belangrijke en bemoedigende stappen die 
president Thein Sein en andere hervormers 
van het Birmese regime het voorbije jaar 
hebben ondernomen om democratische 
hervormingen door te voeren en moedigt 
hen aan dit proces bij wijze van urgentie 
voort te zetten, zodat de ontwikkeling in de 
richting van volledige democratisering, de 
versterking van de rechtsstaat en de 
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eerbiediging van alle mensenrechten en 
fundamentele vrijheden, permanent en 
duurzaam wordt;

Or. en

Amendement 24
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. is ingenomen met de introductie van 
de wet op buitenlandse investeringen van 
maart 2012, waarmee toezicht wordt 
gehouden op een liberalisering van de 
economie die haar weerga niet kent, 
waarbij buitenlandse bedrijven geen 
lokale partners meer nodig hebben om 
actief te worden in het land; onderstreept 
het belang van ratificatie van de door het 
Birmese ministerie van Werkgelegenheid 
ondertekende intentieverklaring van de 
IAO om dwangarbeid uiterlijk in 2015 uit 
te bannen;

Or. en

Amendement 25
Paul Murphy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. is van mening dat het herstel van de 
algemene tariefpreferenties een sterk 
politiek signaal afgeeft aan het Birmese 
politiek leiderschap en de internationale 
gemeenschap en dat dit de rechtstreekse 
kwestie van dwangarbeid overstijgt; acht 
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gezien de nog altijd fragiele algemene 
mensenrechtensituatie in het land de tijd 
nog niet rijp om het voorstel van de 
Commissie goed te keuren;

Or. en

Amendement 26
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. neemt nota van het besluit van de 
ASEAN om de organisatie in 2014 voor te 
laten zitten door Myanmar/Birma als 
teken van hernieuwd vertrouwen in het 
land;

Or. en

Amendement 27
Paul Murphy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. blijft ernstig bezorgd over de 
voortdurende, systematische en ernstige 
schendingen van de rechten van etnische 
en religieuze minderheden; wijst erop dat 
de recente ontwikkelingen, met name met 
betrekking tot de rol gespeeld door het 
leger, aanleiding geven tot ernstige 
bezorgdheid over de onomkeerbaarheid 
van het hervormingsprogramma in de 
richting van vrede en democratie in 
Myanmar/Birma;

Or. en
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Amendement 28
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. dringt er bij de regering van 
Myanmar/Birma op aan alle resterende 
politieke gevangenen onverwijld en 
onvoorwaardelijk vrij te laten; dringt er 
verder bij de regering op aan te zorgen 
voor de eerbiediging van de vrijheid van 
mening en meningsuiting, van vereniging 
en vergadering en nauw te blijven 
samenwerken met organisaties als de IAO 
om dwangarbeid uit te roeien en ervoor te 
zorgen dat de tenuitvoerlegging van de 
wetten op werknemersorganisaties en 
vreedzame betogingen en bijeenkomsten 
stroken met de internationale normen 
inzake mensenrechten;

2. dringt er bij de regering van 
Myanmar/Birma op aan zich te houden 
aan de beginselen van goed bestuur en 
alle resterende politieke gevangenen 
onverwijld en onvoorwaardelijk vrij te 
laten; dringt er verder bij de regering op 
aan te zorgen voor de eerbiediging van de 
vrijheid van mening en meningsuiting, van 
vereniging en vergadering en nauw te
blijven samenwerken met organisaties als 
de IAO om dwangarbeid uit te roeien en 
ervoor te zorgen dat de tenuitvoerlegging 
van de wetten op werknemersorganisaties 
en vreedzame betogingen en 
bijeenkomsten stroken met de 
internationale normen inzake 
mensenrechten;

Or. en

Amendement 29
Franziska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. dringt er bij de regering van 
Myanmar/Birma op aan alle resterende 
politieke gevangenen onverwijld en 
onvoorwaardelijk vrij te laten; dringt er 
verder bij de regering op aan te zorgen 
voor de eerbiediging van de vrijheid van 
mening en meningsuiting, van vereniging 
en vergadering en nauw te blijven 

2. dringt er bij de regering van 
Myanmar/Birma op aan alle resterende 
politieke gevangenen onverwijld en 
onvoorwaardelijk vrij te laten; dringt er 
verder bij de regering op aan te zorgen 
voor de eerbiediging van de vrijheid van 
mening en meningsuiting, van vereniging 
en vergadering en nauw te blijven 
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samenwerken met organisaties als de IAO 
om dwangarbeid uit te roeien en ervoor te 
zorgen dat de tenuitvoerlegging van de 
wetten op werknemersorganisaties en 
vreedzame betogingen en bijeenkomsten 
stroken met de internationale normen 
inzake mensenrechten;

samenwerken met organisaties als de IAO 
om dwangarbeid uit te roeien en ervoor te 
zorgen dat de tenuitvoerlegging van de 
wetten op werknemersorganisaties en 
vreedzame betogingen en bijeenkomsten 
stroken met de internationale normen 
inzake mensenrechten; roept op tot 
voortzetting en intensivering van de 
vredesgesprekken met etnische groepen, 
met name de Katchin, en dringt aan op 
beëindiging van de onderdrukking van de 
Rohingya's, die nog steeds geen 
burgerrechten genieten;

Or. en

Amendement 30
Niccolò Rinaldi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. is ingenomen met de aanneming 
van de wet op buitenlandse investeringen 
in november 2012, waarmee toezicht 
wordt gehouden op de stapsgewijze 
liberalisering van de economie, waarbij 
buitenlandse bedrijven geen lokale 
partners meer nodig hebben om actief te 
worden in het land, hetgeen aanzienlijke 
effecten heeft op de lokale 
werkgelegenheid; brengt echter in 
herinnering dat de 
uitvoeringshandelingen nog moeten 
worden aangenomen;

Or. en

Amendement 31
Christofer Fjellner
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. erkent dat de veranderingen traag 
verlopen en internationale hulp en 
ondersteuning nodig hebben, als gevolg 
van het langdurige militaire bewind dat 
tot alle lagen van de Birmese samenleving 
is doorgedrongen en deze heeft 
vormgegeven, en ondanks de belangrijke 
democratiseringsinitiatieven;

Or. en

Amendement 32
Paul Murphy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. is ernstig bezorgd over berichten dat 
er nog steeds kinderen gedwongen worden 
om toe te treden tot het Tatmadaw Kyi 
(het Birmese leger) en de grenswacht, en 
roept de regering van Myanmar/Birma 
derhalve op onverwijld alle aspecten ten 
uitvoer te leggen van het actieplan inzake 
kindsoldaten, dat de regering en de VN 
hebben ondertekend, en de bescherming 
van kinderen hoog op de 
hervormingsagenda te zetten;

Or. en

Amendement 33
Franziska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. roept de regering van 
Myanmar/Birma op ervoor te zorgen dat 
landbouwers en gemeenschappen 
beschermd worden tegen landroof en 
gedwongen huisuitzetting, overeenkomstig 
de internationale normen; is bezorgd over 
de grondwet, de wet op de landbouwgrond 
en de wet op het beheer van 
braakliggende grond, die de regering 
toestemming geven om grond te 
confisqueren voor projecten die zij van 
"nationaal belang" acht en om alle 
"onbebouwde" grond te gebruiken; merkt 
op dat onbebouwde grond soms bezet is en 
in levensonderhoud voorziet voor de 
gemeenschappen; merkt voorts op dat 
zakenmensen met goede connecties 
rechtszaken aanspannen om het land op 
hun naam te zetten;

Or. en

Amendement 34
Niccolò Rinaldi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 ter. is ingenomen met de 
intentieverklaring die het ministerie van 
Landbouw en de IAO hebben ondertekend 
om dwangarbeid uiterlijk in 2015 uit te 
bannen, en met het plan om anticorruptie-
en belastingwetten aan te nemen;

Or. en

Amendement 35
Christofer Fjellner
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 ter. onderstreept dat het belangrijk is dat 
het handelgerelateerde 
bijstandsprogramma van de Commissie 
voor de korte termijn van start gaat in 
2013; roept de regering van 
Myanmar/Birma op deze hulp te 
gebruiken om maximaal te profiteren van 
een toekomstig herstel van de algemene 
tariefpreferenties;

Or. en

Amendement 36
Niccolò Rinaldi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 quater. verzoekt de regering van 
Myanmar/Birma om haar 
handelsinstellingen en -beleid te 
versterken met het oog op de positieve 
effecten ervan voor de Birmese economie, 
en om alle noodzakelijke stappen te zetten 
om maximaal te profiteren van de 
handelgerelateerde EU-bijstand en van 
het herstel van de Everything But Arms-
preferenties;

Or. en

Amendement 37
Niccolò Rinaldi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 quinquies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

2 quinquies. roept de regering van 
Myanmar/Birma op acties in de 
hoofdgebieden van het Europees 
instrument voor democratie en 
mensenrechten te bevorderen en 
ondersteunen: ontwikkeling, versterking 
van de democratie en de rechtsstaat en 
eerbiediging van de mensenrechten en de 
fundamentele vrijheden;

Or. en

Amendement 38
Niccolò Rinaldi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 sexies. wijst op de activiteiten van het 
door de EU gefinancierde Vredescentrum 
Myanmar/Birma en verzoekt de regering 
van Myanmar/Birma het proces van 
nationale verzoening en etnische vrede te 
ondersteunen;

Or. en

Amendement 39
Niccolò Rinaldi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 septies. roept op tot het verhogen van de 
bilaterale EU-ontwikkelingssteun voor 
Myanmar/Birma in het kader van de 
financiële vooruitzichten 2014-2020; 
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onderstreept dat de regering van 
Myanmar/Birma vastberaden moet 
optreden op de gebieden die in het kader 
van de bilaterale EU-steun als prioriteit 
zijn aangemerkt, zoals levensonderhoud, 
gezondheid en onderwijs;

Or. en

Amendement 40
Niccolò Rinaldi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 octies. neemt nota van het belangrijke 
besluit van de overige ASEAN-landen om 
de organisatie in 2014 voor te laten zitten 
door Myanmar/Birma als teken van 
hernieuwd vertrouwen;

Or. en

Amendement 41
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat de regering van 
Myanmar/Birma een regelgevingskader
voor bedrijven moet opstellen in 
overeenstemming met de internationale 
normen inzake maatschappelijk en 
ecologisch verantwoord ondernemen;

3. benadrukt dat de regering van 
Myanmar/Birma haar handelsinstellingen 
en -beleid moet versterken, een plan moet 
opstellen voor het versterken van de 
anticorruptie- en belastingwetten, en een
kader voor bedrijven moet opstellen in 
overeenstemming met de internationale 
normen inzake maatschappelijk en 
ecologisch verantwoord ondernemen;

Or. en



PE508.053v01-00 22/32 AM\931543NL.doc

NL

Amendement 42
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. is ingenomen met de verplichting 
die de regering van Myanmar/Birma is 
aangegaan om het initiatief inzake 
transparantie van winningsindustrieën 
(EITI) ten uitvoer te leggen, dat 
regeringen verplicht om inkomsten uit 
olie, gas en winningsactiviteiten openbaar 
te maken; roept de regering van 
Myanmar/Birma op om alle noodzakelijke 
stappen te zetten om het EITI volledig na 
te leven door aan de toepasselijke 
vereisten te voldoen, en om het 
maatschappelijk middenveld volledig te 
betrekken in het proces;

Or. en

Amendement 43
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat 
informatieverstrekking aan investeerders 
en consumenten een belangrijke motor is 
voor MVO en dat deze moet zijn 
gebaseerd op gemakkelijk toepasbare en 
meetbare sociale en milieubeginselen; 
benadrukt dat dit eveneens belangrijk is 
om de waarde van Europese investeringen 
op de lange termijn te beschermen; dringt 
erop aan dat dit engagement stevig wordt 
gebaseerd op de steun voor de VN-

Schrappen
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beginselen inzake verantwoord beleggen 
en het beginsel van geïntegreerde 
verslaglegging;

Or. en

Amendement 44
Franziska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat 
informatieverstrekking aan investeerders 
en consumenten een belangrijke motor is 
voor MVO en dat deze moet zijn gebaseerd 
op gemakkelijk toepasbare en meetbare 
sociale en milieubeginselen; benadrukt dat 
dit eveneens belangrijk is om de waarde 
van Europese investeringen op de lange 
termijn te beschermen; dringt erop aan dat 
dit engagement stevig wordt gebaseerd op 
de steun voor de VN-beginselen inzake 
verantwoord beleggen en het beginsel van 
geïntegreerde verslaglegging;

5. is van mening dat 
informatieverstrekking aan alle 
belanghebbenden, onder wie 
investeerders, consumenten, werknemers, 
de betrokken gemeenschappen en het 
maatschappelijk middenveld een 
belangrijke motor is voor MVO en dat deze 
moet zijn gebaseerd op gemakkelijk 
toepasbare en meetbare sociale en 
milieubeginselen; benadrukt dat dit 
eveneens belangrijk is om de waarde van 
Europese investeringen op de lange termijn 
te beschermen; dringt erop aan dat dit 
engagement stevig wordt gebaseerd op de 
steun voor de VN-beginselen inzake 
verantwoord beleggen en het beginsel van 
geïntegreerde verslaglegging;

Or. en

Amendement 45
Paul Murphy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat 
informatieverstrekking aan investeerders 

5. is van mening dat 
informatieverstrekking aan investeerders 
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en consumenten een belangrijke motor is 
voor MVO en dat deze moet zijn gebaseerd 
op gemakkelijk toepasbare en meetbare 
sociale en milieubeginselen; benadrukt dat 
dit eveneens belangrijk is om de waarde 
van Europese investeringen op de lange 
termijn te beschermen; dringt erop aan dat 
dit engagement stevig wordt gebaseerd op 
de steun voor de VN-beginselen inzake 
verantwoord beleggen en het beginsel van 
geïntegreerde verslaglegging;

en consumenten een belangrijke motor is 
voor MVO en dat deze moet zijn gebaseerd 
op gemakkelijk toepasbare en meetbare 
sociale en milieubeginselen; dringt erop 
aan dat dit engagement stevig wordt 
gebaseerd op de steun voor de VN-
beginselen inzake verantwoord beleggen 
en het beginsel van geïntegreerde 
verslaglegging;

Or. en

Amendement 46
Niccolò Rinaldi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. neemt er nota van dat bij de huidige 
hervorming van de transparantierichtlijn en 
de jaarrekeningrichtlijn positieve stappen 
zijn gezet om de kwestie van MVO aan te 
pakken, terwijl tegelijkertijd een evenwicht 
tot stand wordt gebracht tussen het 
legitieme streven naar transparantie en de 
plicht om rekenschap af te leggen enerzijds 
en de last van de rapportageverplichting 
voor bedrijven anderzijds; geeft zijn 
volledige steun aan het wetgevingsvoorstel 
voor verslaglegging per land 
overeenkomstig de normen van het 
initiatief inzake transparantie van 
winningsindustrieën (Extractive Industries 
Transparency Initiative) en verslaglegging 
over verkoop- en winstcijfers, evenals over 
belastingen en inkomsten, om corruptie 
tegen te gaan en belastingontwijking te 
voorkomen; merkt echter op dat daarin 
alleen de bekendmaking van betalingen 
aan regeringen wordt vereist en alleen in 
een beperkt aantal economische sectoren;

6. neemt er nota van dat bij de huidige 
hervorming van de transparantierichtlijn en 
de jaarrekeningrichtlijn positieve stappen 
zijn gezet om de kwestie van MVO aan te 
pakken, terwijl tegelijkertijd een evenwicht 
tot stand wordt gebracht tussen het 
legitieme streven naar transparantie en de 
plicht om rekenschap af te leggen enerzijds 
en de last van de rapportageverplichting 
voor bedrijven anderzijds; geeft zijn 
volledige steun aan het wetgevingsvoorstel 
voor verslaglegging per land 
overeenkomstig de normen van het 
initiatief inzake transparantie van 
winningsindustrieën (Extractive Industries 
Transparency Initiative) en verslaglegging 
over verkoop- en winstcijfers, evenals over 
belastingen en inkomsten, om corruptie 
tegen te gaan en belastingontwijking te 
voorkomen; onderstreept dat de 
verslaglegging per land sectoren moet 
omvatten die in Myanmar/Birma in 
rechtstreeks verband zijn gebracht met 
mensenrechtenschendingen en de 
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vernietiging van het milieu, zoals de 
mijnbouw, de houtkap, de olie- en de 
gasindustrie;

Or. en

Amendement 47
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. neemt er nota van dat bij de huidige 
hervorming van de transparantierichtlijn en 
de jaarrekeningrichtlijn positieve stappen 
zijn gezet om de kwestie van MVO aan te 
pakken, terwijl tegelijkertijd een evenwicht 
tot stand wordt gebracht tussen het 
legitieme streven naar transparantie en de 
plicht om rekenschap af te leggen enerzijds 
en de last van de rapportageverplichting 
voor bedrijven anderzijds; geeft zijn 
volledige steun aan het wetgevingsvoorstel 
voor verslaglegging per land 
overeenkomstig de normen van het 
initiatief inzake transparantie van 
winningsindustrieën (Extractive Industries 
Transparency Initiative) en verslaglegging 
over verkoop- en winstcijfers, evenals over 
belastingen en inkomsten, om corruptie 
tegen te gaan en belastingontwijking te 
voorkomen; merkt echter op dat daarin 
alleen de bekendmaking van betalingen 
aan regeringen wordt vereist en alleen in 
een beperkt aantal economische sectoren;

6. neemt er nota van dat bij de huidige 
hervorming van de transparantierichtlijn en 
de jaarrekeningrichtlijn positieve stappen 
zijn gezet om de kwestie van MVO aan te 
pakken, terwijl tegelijkertijd een evenwicht 
tot stand wordt gebracht tussen het 
legitieme streven naar transparantie en de 
plicht om rekenschap af te leggen enerzijds 
en de last van de rapportageverplichting 
voor bedrijven anderzijds; geeft zijn 
volledige steun aan het wetgevingsvoorstel 
voor verslaglegging per land 
overeenkomstig de normen van het 
initiatief inzake transparantie van 
winningsindustrieën (Extractive Industries 
Transparency Initiative) en verslaglegging 
over verkoop- en winstcijfers, evenals over 
belastingen en inkomsten, om corruptie 
tegen te gaan en belastingontwijking te 
voorkomen; merkt op dat de 
verslaglegging per land de mijnbouw, de 
houtkap, de olie- en de gasindustrie moet 
omvatten, sectoren die in Myanmar/Birma 
in rechtstreeks verband zijn gebracht met 
ernstige mensenrechtenschendingen en 
milieuvernietiging;

Or. en
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Amendement 48
Robert Sturdy
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. neemt er nota van dat bij de huidige 
hervorming van de transparantierichtlijn en 
de jaarrekeningrichtlijn positieve stappen 
zijn gezet om de kwestie van MVO aan te 
pakken, terwijl tegelijkertijd een evenwicht 
tot stand wordt gebracht tussen het 
legitieme streven naar transparantie en de 
plicht om rekenschap af te leggen enerzijds 
en de last van de rapportageverplichting 
voor bedrijven anderzijds; geeft zijn 
volledige steun aan het wetgevingsvoorstel 
voor verslaglegging per land 
overeenkomstig de normen van het 
initiatief inzake transparantie van 
winningsindustrieën (Extractive Industries 
Transparency Initiative) en verslaglegging 
over verkoop- en winstcijfers, evenals over 
belastingen en inkomsten, om corruptie 
tegen te gaan en belastingontwijking te 
voorkomen; merkt echter op dat daarin 
alleen de bekendmaking van betalingen 
aan regeringen wordt vereist en alleen in 
een beperkt aantal economische sectoren;

6. neemt er nota van dat bij de huidige 
hervorming van de transparantierichtlijn en 
de jaarrekeningrichtlijn positieve stappen 
zijn gezet om de kwestie van MVO aan te 
pakken, terwijl tegelijkertijd een evenwicht 
tot stand wordt gebracht tussen het 
legitieme streven naar transparantie en de 
plicht om rekenschap af te leggen enerzijds 
en de last van de rapportageverplichting 
voor bedrijven anderzijds; geeft zijn 
volledige steun aan het wetgevingsvoorstel 
voor verslaglegging per land 
overeenkomstig de normen van het 
initiatief inzake transparantie van 
winningsindustrieën (Extractive Industries 
Transparency Initiative) en verslaglegging 
over verkoop- en winstcijfers, evenals over 
belastingen en inkomsten, om corruptie 
tegen te gaan en belastingontwijking te 
voorkomen; merkt op dat de 
verslaglegging per land die 
winningsindustrieën moet omvatten die in 
het verleden aantoonbaar betrokken zijn 
geweest bij ernstige en systematische 
mensenrechtenschendingen en 
milieuvernietiging;

Or. en

Amendement 49
Niccolò Rinaldi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. is ingenomen met het voornemen 
van de regering van Myanmar/Birma om 
het initiatief inzake transparantie van 
winningsindustrieën (EITI) ten uitvoer te 
leggen en roept de regering van 
Myanmar/Birma op dat onverwijld te 
doen;

Or. en

Amendement 50
Niccolò Rinaldi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. roept de Commissie op om de 
verplichtingen die Europese bedrijven zijn 
aangegaan om rekening te houden met de 
internationaal erkende beginselen en 
richtsnoeren inzake maatschappelijk 
verantwoord ondernemen, te monitoren, 
in overeenstemming met de mededeling 
over maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, en om richtsnoeren inzake 
de mensenrechten op te stellen voor de 
sectoren olie en gas;

Or. en

Amendement 51
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt daarom dat speciale 7. roept grote Europese bedrijven die actief 
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maatregelen noodzakelijk zijn voor 
Myanmar/Birma, waaraan de Unie sinds 
1996 speciale beperkende maatregelen of 
sancties oplegt; wil een gecentraliseerd 
stelsel waardoor Europese bedrijven die 
actief zijn in Myanmar/Birma, voortdurend 
een grondig zorgvuldigheidonderzoek 
inzake mensenrechten moeten uitvoeren en
regelmatig en publiekelijk 
bedrijfsactiviteiten en -betrekkingen 
alsmede bedrijfsbeleid, -praktijken en -
maatregelen ter bescherming en 
bevordering van mensenrechten moeten 
bekendmaken, zoals reeds een 
verplichting is voor bedrijven in de 
Verenigde Staten van Amerika;

zijn in Myanmar/Birma op verslag uit te 
brengen over hun due diligence beleid en 
procedures inzake mensenrechten, 
werknemersrechten en milieu, alsmede 
over de toepassing ervan;

Or. en

Amendement 52
Robert Sturdy
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt daarom dat speciale 
maatregelen noodzakelijk zijn voor 
Myanmar/Birma, waaraan de Unie sinds 
1996 speciale beperkende maatregelen of 
sancties oplegt; wil een gecentraliseerd 
stelsel waardoor Europese bedrijven die 
actief zijn in Myanmar/Birma, voortdurend 
een grondig zorgvuldigheidonderzoek 
inzake mensenrechten moeten uitvoeren en
regelmatig en publiekelijk 
bedrijfsactiviteiten en -betrekkingen 
alsmede bedrijfsbeleid, -praktijken en -
maatregelen ter bescherming en 
bevordering van mensenrechten moeten 
bekendmaken, zoals reeds een 
verplichting is voor bedrijven in de 
Verenigde Staten van Amerika;

7. dringt erop aan grote Europese 
bedrijven die actief zijn in Myanmar/Birma
verslag te laten uitbrengen over hun due 
diligence beleid en procedures inzake 
mensenrechten, werknemersrechten en
milieu, alsmede over de toepassing ervan;
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Or. en

Amendement 53
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening dat de vereisten inzake 
jaarlijkse verslaglegging over de 
zorgvuldigheidsprocedures van bedrijven 
effectbeoordelingen, herstelplannen en de 
bekendmaking van bedrijfsactiviteiten en 
-betrekkingen, met inbegrip van 
toeleveringsketens in Myanmar/Birma, 
moeten bevatten;

Schrappen

Or. en

Amendement 54
Robert Sturdy
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening dat de vereisten inzake 
jaarlijkse verslaglegging over de 
zorgvuldigheidsprocedures van bedrijven 
effectbeoordelingen, herstelplannen en de 
bekendmaking van bedrijfsactiviteiten en 
-betrekkingen, met inbegrip van 
toeleveringsketens in Myanmar/Birma, 
moeten bevatten;

Schrappen

Or. en
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Amendement 55
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. roept de Commissie op stimulerende 
maatregelen doeltreffender te gebruiken 
en alerter na te gaan of en te garanderen 
dat transnationale bedrijven waarvan de 
dochterondernemingen of 
toeleveringsketens gelegen zijn in landen 
die deelnemen aan het SAP en SAP plus –
ongeacht of zij hun maatschappelijke zetel 
in de Unie hebben of niet – en de landen 
in kwestie hun internationale 
verplichtingen inzake maatschappelijk 
verantwoord ondernemen nakomen;

Schrappen

Or. en

Amendement 56
Robert Sturdy
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. roept de Commissie op stimulerende 
maatregelen doeltreffender te gebruiken 
en alerter na te gaan of en te garanderen 
dat transnationale bedrijven waarvan de
dochterondernemingen of 
toeleveringsketens gelegen zijn in landen 
die deelnemen aan het SAP en SAP plus –
ongeacht of zij hun maatschappelijke zetel 
in de Unie hebben of niet – en de landen 
in kwestie hun internationale 
verplichtingen inzake maatschappelijk 
verantwoord ondernemen nakomen;

9. dringt er bij de Commissie op aan 
toezicht te houden op de verplichtingen die 
grote Europese bedrijven inzake de 
internationaal erkende beginselen en 
richtsnoeren van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen zijn aangegaan, 
alsmede op verplichtingen die grote 
Europese bedrijven vrijwillig en 
unilateraal aangaan; 

Or. en
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Amendement 57
Paul Murphy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. roept de Commissie op haar voorstel 
binnen twaalf maanden opnieuw in te 
dienen om de stabiliteit, de 
onomkeerbaarheid en de duurzaamheid 
van het hervormingsprogramma van 
Myanmar/Birma opnieuw te beoordelen; 
is ervan overtuigd dat er met dit nieuwe 
tijdspad een degelijker en beter 
geconsolideerd besluit kan worden 
genomen over het herstel van de 
algemene tariefpreferenties; 

Or. en

Amendement 58
Robert Sturdy
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. is ingenomen met de verplichting 
die de regering van Myanmar/Birma is 
aangegaan om het initiatief inzake 
transparantie van winningsindustrieën 
(EITI) volledig ten uitvoer te leggen, dat 
de regering verplicht om de inkomsten uit 
winningsindustrieën en economische 
activiteiten openbaar te maken; verzoekt 
de regering van Myanmar/Birma voorts 
het EITI zo spoedig mogelijk volledig na 
te leven; 

Or. en
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Amendement 59
Franziska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. roept de Commissie op de 
ontwikkelingen in Myanmar/Birma te 
blijven controleren met betrekking tot 
dwangarbeid en alle andere ernstige en 
systematische schendingen van de 
mensenrechten en erop te reageren 
overeenkomstig de van kracht zijnde 
procedures en regelingen, met inbegrip van 
hernieuwde voorstellen om 
handelspreferenties in te trekken, indien 
nodig;

10. roept de Commissie op de 
ontwikkelingen in Myanmar/Birma te 
blijven controleren met betrekking tot 
dwangarbeid en alle andere schendingen 
van de mensenrechten en erop te reageren 
overeenkomstig de van kracht zijnde 
procedures en regelingen, met inbegrip van 
hernieuwde voorstellen om 
handelspreferenties in te trekken, indien 
nodig;

Or. en


