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Poprawka 1
Franziska Keller

Projekt rezolucji
Umocowanie 1

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając swe poprzednie rezolucje 
w sprawie Republiki Związku Mjanmy, w 
szczególności rezolucję z dnia 20 kwietnia 
2012 r. oraz z dnia 22 listopada 2012 r.,

- uwzględniając swoje poprzednie 
rezolucje w sprawie Republiki Związku 
Mjanmy, w szczególności rezolucję z dnia 
20 kwietnia 2012 r. oraz z dnia 
22 listopada 2012 r., oraz w sprawie 
prześladowania muzułmanów Rohingya 
w Birmie/Mjanmie z dnia 13 września 
2012 r.3,
______________
3Rezolucja PE z dnia 13 września 2012 r., 
P7_TA(2012)0355.

Or. en

Poprawka 2
Paul Murphy

Projekt rezolucji
Umocowanie 9 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając plan działania na rzecz 
zapobiegania wcielaniu i wykorzystywaniu 
dzieci w siłach zbrojnych Mjanmy, 
podpisany przez rząd Republiki Związku 
Mjanmy i Organizację Narodów 
Zjednoczonych dnia 27 czerwca 2012 r.,

Or. en

Poprawka 3
Paul Murphy 
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Wstępny projekt rezolucji
Umocowanie 9 a (nowe)

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając Konwencję o prawach 
dziecka ONZ, w szczególności jej art. 38,

Or. en

Poprawka 4
Franziska Keller

Wstępny projekt rezolucji
Umocowanie 17 a (nowe)

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając pierwsze posiedzenie 
międzyparlamentarne PE-Mjanma, które 
odbyło się w dniach 26 lutego – 2 marca 
2012 r., i sprawozdanie z niego,
______________
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/
2009_2014/documents/dase/cr/897/89783
8/897838en.pdf

Or. en

Poprawka 5
Paul Murphy

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że rząd prezydenta 
Thein Seina przyjął ambitny program
reform mających przynieść Republice 
Związku Mjanmy demokrację i pokój;

A. mając na uwadze, że sytuacja w 
zakresie praw człowieka w Republice 
Związku Mjanmy pozostaje niepewna 
mimo kroków poczynionych przez rząd 
prezydenta Thein Seina w kierunku 
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reform, które mogłyby umożliwić podjęcie 
istotnych działań w celu ustanowienia 
demokracji i zapewnienia pokoju w
Republice Związku Mjanmy;

Or. en

Poprawka 6
Paul Murphy

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

A a. mając na uwadze, że bezpośredni 
wpływ na proces wprowadzania reform 
rozpoczęty przez rząd wojskowy Republiki 
Związku Mjanmy wywarły masowe 
powstania i ruchy rewolucyjne 
skierowane przeciwko reżimom 
dyktatorskim w Afryce Północnej i na 
Bliskim Wschodzie na początku 2011 r.;

Or. en

Poprawka 7
Paul Murphy

Projekt rezolucji
Motyw A b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

A b. mając na uwadze, że Republika 
Związku Mjanmy jest położona w regionie 
o dużym znaczeniu strategicznym i 
geopolitycznym, w szczególności dla UE, 
Stanów Zjednoczonych, Chin, Indii i 
Australii;

Or. en
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Poprawka 8
Paul Murphy

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że zachodzące 
zmiany stwarzają znaczne możliwości 
rozwoju i poprawy stosunków pomiędzy 
Unią Europejską a Republiką Związku 
Mjanmy, co wesprze proces reform oraz 
przyczyni się do rozwoju gospodarczego, 
politycznego i społecznego;

B. mając na uwadze, że zachodzące 
zmiany mogą znacząco przyczynić się do 
rozwoju gospodarczego, politycznego i 
społecznego, który leży w interesie 
większości mieszkańców Republiki 
Związku Mjanmy;

Or. en

Poprawka 9
Paul Murphy

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że Komisja 
Europejska wysunęła wniosek w sprawie 
przywrócenia dostępu Republiki Związku 
Mjanmy do ogólnych preferencji 
taryfowych ze względu na aktualne 
postępy i po wydaniu przez MOP 
pozytywnej oceny;

C. mając na uwadze, że Komisja 
Europejska wysunęła wniosek w sprawie 
przywrócenia dostępu Republiki Związku 
Mjanmy do ogólnych preferencji 
taryfowych ze względu na aktualne 
postępy i po wydaniu przez MOP 
pozytywnej oceny w odniesieniu do 
stosowania pracy przymusowej;

Or. en

Poprawka 10
Robert Sturdy
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Motyw C
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Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że Komisja 
Europejska wysunęła wniosek w sprawie 
przywrócenia dostępu Republiki Związku 
Mjanmy do ogólnych preferencji 
taryfowych ze względu na aktualne 
postępy i po wydaniu przez MOP 
pozytywnej oceny;

C. mając na uwadze, że Komisja 
Europejska wysunęła wniosek w sprawie 
przywrócenia dostępu Republiki Związku 
Mjanmy do ogólnych preferencji 
taryfowych ze względu na to, że MOP jest 
zdania, iż przypadki naruszania konwencji 
MOP dotyczącej pracy przymusowej nie są 
już uznawane za poważne ani nie zdarzają 
się systematycznie;

Or. en

Poprawka 11
Paul Murphy

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

C a. mając na uwadze to, że według 
szacunków MOP w Republice Związku 
Mjanmy w siłach zbrojnych jest nadal 
około 5000 dzieci;

Or. en

Poprawka 12
Paul Murphy

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze potrzebę zachowania 
ostrożności i pamiętając o tym, że zgodnie 
ze sprawozdaniem specjalnego 
sprawozdawcy ONZ ds. praw człowieka w 
Republice Związku Mjanmy w państwie 
tym nadal istnieją poważne problemy w 

D. mając na uwadze potrzebę zachowania 
ostrożności i pamiętając o tym, że zgodnie 
ze sprawozdaniem specjalnego 
sprawozdawcy ONZ ds. praw człowieka w 
Republice Związku Mjanmy w państwie 
tym nadal istnieją poważne problemy w 
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tym zakresie, m.in. bezpodstawne 
aresztowania, przymusowe wysiedlenia, 
konfiskaty ziemi oraz niewydolny wymiar 
sprawiedliwości;

tym zakresie, m.in. bezpodstawne 
aresztowania, przymusowe wysiedlenia, 
konfiskaty ziemi, wykorzystywanie dzieci 
jako żołnierzy, agresywne działania wobec 
mniejszości etnicznych oraz niewydolny 
wymiar sprawiedliwości;

Or. en

Poprawka 13
Paul Murphy

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że w przeszłości 
liczne sektory działalności gospodarczej w 
Republice Związku Mjanmy, takie jak 
górnictwo, przemysł drzewny, przemysł 
naftowy i gazowy oraz budowa tam, były 
bezpośrednio łączone z przypadkami 
poważnego łamania praw człowieka i z 
niszczeniem środowiska, a jednocześnie 
stanowiły główne źródło dochodów rządu 
wojskowego;

E. mając na uwadze, że liczne sektory 
działalności gospodarczej w Republice 
Związku Mjanmy, takie jak górnictwo, 
przemysł drzewny, przemysł naftowy i 
gazowy oraz budowa tam, były i nadal są 
bezpośrednio łączone z przypadkami 
poważnego łamania praw człowieka i z 
niszczeniem środowiska, a jednocześnie 
stanowiły główne źródło dochodów rządu 
wojskowego;

Or. en

Poprawka 14
Robert Sturdy
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że w przeszłości 
liczne sektory działalności gospodarczej w 
Republice Związku Mjanmy, takie jak 
górnictwo, przemysł drzewny, przemysł 
naftowy i gazowy oraz budowa tam, były 

(Nie dotyczy wersji polskiej.)
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bezpośrednio łączone z przypadkami 
poważnego łamania praw człowieka i z 
niszczeniem środowiska, a jednocześnie 
stanowiły główne źródło dochodów rządu 
wojskowego;

Or. en

Poprawka 15
Paul Murphy

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

E a. mając na uwadze doniesienia o tym, 
że policja birmańska użyła wojskowych 
granatów z białym fosforem, aby 
rozpędzić protestujących w będącej 
źródłem konfliktów kopalni miedzi w 
mieście Munywa w północno-zachodniej 
części Republiki Związku Mjanmy, która 
jest wspólną własnością chińskiej spółki 
Wan Bao i birmańskiego wojska;

Or. en

Poprawka 16
Paul Murphy

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że przedsiębiorstwa 
prowadzące działalność w państwach 
niestabilnych oraz w strefach słabych 
rządów, takich jak Republika Związku 
Mjanmy, ryzykują łamanie praw człowieka 
lub przyczynianie się do niego, dlatego też 
potrzebne są specjalne środki 
gwarantujące unikanie tego ryzyka, co 

F. mając na uwadze, że przedsiębiorstwa 
prowadzące działalność w państwach 
niestabilnych oraz w strefach słabych 
rządów, takich jak Republika Związku 
Mjanmy, częściej powodują łamanie praw 
człowieka – w tym praw pracowników –
lub przyczyniają się do niego, mając na 
uwadze, że specjalne środki takie jak 
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uznano w Wymogach sprawozdawczych
rządu USA dotyczących odpowiedzialnych 
inwestycji w Birmie;

Wymogi sprawozdawcze rządu USA 
dotyczące odpowiedzialnych inwestycji w 
Birmie są niezbędne, aby powstrzymać 
korporacje przed czerpaniem korzyści 
gospodarczych z sytuacji w krajach, w 
których prawa człowieka są zagrożone;

Or. en

Poprawka 17
Paul Murphy

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że przedsiębiorstwa 
europejskie i ich jednostki zależne oraz 
podwykonawcy mogą odegrać kluczową 
rolę w propagowaniu i rozpowszechnianiu 
norm socjalnych i norm pracy na całym 
świecie;

G. mając na uwadze, że przedsiębiorstwa 
europejskie i ich jednostki zależne oraz 
podwykonawcy powinny odegrać 
kluczową rolę w propagowaniu i 
rozpowszechnianiu norm socjalnych i 
norm pracy na całym świecie;

Or. en

Poprawka 18
Franziska Keller

Wstępny projekt rezolucji
Motyw G

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że przedsiębiorstwa 
europejskie i ich jednostki zależne oraz 
podwykonawcy mogą odegrać kluczową 
rolę w propagowaniu i rozpowszechnianiu 
norm socjalnych i norm pracy na całym 
świecie;

G. mając na uwadze, że przedsiębiorstwa 
europejskie i ich jednostki zależne oraz 
podwykonawcy powinny odegrać 
kluczową rolę w propagowaniu i 
rozpowszechnianiu norm socjalnych i 
norm pracy na całym świecie;

Or. en
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Poprawka 19
Paul Murphy

Projekt rezolucji
Motyw H – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że każde 
przedsiębiorstwo prowadzące działalność 
w Republice Związku Mjanmy powinno
mieć obowiązek przestrzegania 
międzynarodowych norm dotyczących 
praw człowieka, a co za tym idzie;

H. mając na uwadze, że każde 
przedsiębiorstwo prowadzące działalność 
w Republice Związku Mjanmy musi mieć 
obowiązek przestrzegania 
międzynarodowych norm dotyczących 
praw człowieka i pracownika oraz norm 
środowiskowych, a co za tym idzie:

Or. en

Poprawka 20
Paul Murphy

Projekt rezolucji
Motyw H – litera c a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

c a) powstrzymania się przed 
zawłaszczaniem ziem i przymusowymi 
wysiedleniami lokalnych mieszkańców;

Or. en

Poprawka 21
Franziska Keller

Wstępny projekt rezolucji
Motyw H – litera d a (nowa)

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

d a) skutecznego zapewnienia zgodności z 
przepisami w ramach całego łańcucha 
dostaw;
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Or. en

Poprawka 22
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. uznaje kroki poczynione przez 
prezydenta Thein Seina i innych 
reformatorów w birmańskim reżimie w 
celu wprowadzenia demokratycznych 
reform w ciągu ostatniego roku i zachęca 
ich do pilnej kontynuacji tego procesu, tak 
aby zmian nie dało się już odwrócić;

1. uznaje znaczące kroki poczynione przez 
prezydenta Thein Seina i innych 
reformatorów w Republice Związku 
Mjanmy, którzy po 48 latach rządów 
wojskowych rozpoczęli nową erę poprzez 
wprowadzenie demokratycznych reform w 
ciągu ostatniego roku, co zachęciło 
Komisję Europejską do zaproponowania 
przywrócenia dostępu Republiki Związku 
Mjanmy do ogólnych preferencji 
taryfowych; zachęca ich do stanowczego 
wdrażania reform i pilnej kontynuacji tego 
procesu, tak aby zmian nie dało się już 
odwrócić;

Or. en

Poprawka 23
Robert Sturdy
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. uznaje kroki poczynione przez 
prezydenta Thein Seina i innych 
reformatorów w birmańskim reżimie w 
celu wprowadzenia demokratycznych 
reform w ciągu ostatniego roku i zachęca 
ich do pilnej kontynuacji tego procesu, tak 
aby zmian nie dało się już odwrócić;

1. uznaje i przyjmuje z zadowoleniem 
ważne i obiecujące kroki poczynione przez 
prezydenta Thein Seina i innych 
reformatorów w birmańskim reżimie w 
celu wprowadzenia demokratycznych 
reform w ciągu ostatniego roku i zachęca 
ich do pilnej kontynuacji tego procesu, tak 
aby dążenie do pełnej demokratyzacji, 
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skonsolidowania rządów prawa oraz 
poszanowania wszystkich praw człowieka 
i podstawowych wolności stało się stałą i 
trwałą tendencją;

Or. en

Poprawka 24
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1 a. z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie w marcu 2012 r. prawa 
dotyczącego inwestycji zagranicznych 
umożliwiającego bezprecedensową 
liberalizację gospodarki poprzez 
zezwolenie spółkom zagranicznym na 
rozpoczynanie działalności w tym kraju 
bez partnerów lokalnych; podkreśla 
znaczenie ratyfikowania protokołu ustaleń 
MOP, podpisanego przez birmańskie 
Ministerstwo Pracy w celu zaprzestania 
stosowania pracy przymusowej do 2015 r.;

Or. en

Poprawka 25
Paul Murphy

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1 a. jest zdania, że przywrócenie dostępu 
do ogólnych preferencji taryfowych 
byłoby znaczącym sygnałem politycznym 
dla przywódców politycznych Republiki 
Związku Mjanmy i całego świata oraz 
wykraczającym poza bieżącą kwestię 
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pracy przymusowej; dlatego w świetle 
ciągłej niepewności ogólnej sytuacji w 
zakresie praw człowieka w tym kraju 
uważa, że na tym etapie wyrażenie zgody 
na wniosek Komisji byłoby niewłaściwe;

Or. en

Poprawka 26
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1 b. odnotowuje decyzję ASEAN 
dotyczącą zaaprobowania kandydatury 
Republiki Związku Mjanmy na 
przewodniczenie tej organizacji w 2014 r., 
która jest oznaką tego, że kraj ten 
odzyskuje zaufanie;

Or. en

Poprawka 27
Paul Murphy

Projekt rezolucji
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1 b. jest wciąż bardzo zaniepokojony 
ciągłymi, systematycznymi i poważnymi 
przypadkami łamania praw mniejszości 
etnicznych i wyznaniowych, zauważa, że 
ostatnie wydarzenia, zwłaszcza te mające 
związek z rolą odgrywaną przez siły 
zbrojne, budzą poważne wątpliwości 
dotyczące nieodwracalności programu 
reform na rzecz pokoju i demokracji w 
Republice Związku Mjanmy;
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Or. en

Poprawka 28
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa rząd Republiki Związku Mjanmy 
do bezzwłocznego i bezwarunkowego 
uwolnienia wszystkich pozostałych 
więźniów politycznych; wzywa ponadto 
rząd do zagwarantowania poszanowania 
wolności opinii, słowa, zgromadzeń i 
zrzeszania się, a także do dalszej ścisłej 
współpracy z takimi organizacjami jak 
MOP, aby zlikwidować zjawisko pracy 
przymusowej oraz zagwarantować, by 
wdrażanie przepisów dotyczących 
organizacji pracowników i pokojowych 
demonstracji oraz zgromadzeń było spójne 
z międzynarodowymi normami w 
dziedzinie praw człowieka;

2. wzywa rząd Republiki Związku Mjanmy 
do zastosowania się do zasad dobrego 
sprawowania władzy i do bezzwłocznego i 
bezwarunkowego uwolnienia wszystkich 
pozostałych więźniów politycznych; 
wzywa ponadto rząd do zagwarantowania 
poszanowania wolności opinii, słowa, 
zgromadzeń i zrzeszania się, a także do 
dalszej ścisłej współpracy z takimi 
organizacjami jak MOP, aby zlikwidować 
zjawisko pracy przymusowej oraz 
zagwarantować, by wdrażanie przepisów 
dotyczących organizacji pracowników i 
pokojowych demonstracji oraz zgromadzeń 
było spójne z międzynarodowymi normami 
w dziedzinie praw człowieka;

Or. en

Poprawka 29
Franziska Keller

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 2

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa rząd Republiki Związku Mjanmy 
do bezzwłocznego i bezwarunkowego 
uwolnienia wszystkich pozostałych 
więźniów politycznych; wzywa ponadto 
rząd do zagwarantowania poszanowania 
wolności opinii, słowa, zgromadzeń i 
zrzeszania się, a także do dalszej ścisłej 

2. wzywa rząd Republiki Związku Mjanmy 
do bezzwłocznego i bezwarunkowego 
uwolnienia wszystkich pozostałych 
więźniów politycznych; wzywa ponadto 
rząd do zagwarantowania poszanowania 
wolności opinii, słowa, zgromadzeń i 
zrzeszania się, a także do dalszej ścisłej 
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współpracy z takimi organizacjami jak 
MOP, aby zlikwidować zjawisko pracy 
przymusowej oraz zagwarantować, by 
wdrażanie przepisów dotyczących 
organizacji pracowników i pokojowych 
demonstracji oraz zgromadzeń było spójne 
z międzynarodowymi normami w 
dziedzinie praw człowieka;

współpracy z takimi organizacjami jak 
MOP, aby zlikwidować zjawisko pracy 
przymusowej oraz zagwarantować, by 
wdrażanie przepisów dotyczących 
organizacji pracowników i pokojowych 
demonstracji oraz zgromadzeń było spójne 
z międzynarodowymi normami w 
dziedzinie praw człowieka; wzywa do 
kontynuowania i zintensyfikowania 
rozmów pokojowych z grupami 
etnicznymi, w szczególności z Kaczinami, 
oraz wzywa do zaprzestania represji wobec 
członków grupy etnicznej Rohingya, 
którym wciąż odmawia się praw 
obywatelskich;

Or. en

Poprawka 30
Niccolò Rinaldi

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2 a. z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie w 
listopadzie 2012 r. prawa dotyczącego 
inwestycji zagranicznych, zgodnie z 
którym gospodarka będzie stopniowo 
liberalizowana poprzez zniesienie wymogu 
dotyczącego posiadania przez spółki 
zagraniczne lokalnego partnera w celu 
rozpoczęcia działalności w tym kraju, co 
będzie miało istotny wpływ na miejscowe 
zatrudnienie; przypomina jednak, że 
należy jeszcze uchwalić akty wykonawcze;

Or. en

Poprawka 31
Christofer Fjellner
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Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2 a. zauważa, że z uwagi na długi okres 
rządów wojskowych, który spowodował 
przekształcenie i zmianę struktury 
wszystkich warstw birmańskiego 
społeczeństwa, oraz mimo zachęt na rzecz 
demokratyzacji, zmiany następują powoli i 
wymagają pomocy i wsparcia ze strony 
partnerów międzynarodowych;

Or. en

Poprawka 32
Paul Murphy

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2 a. wyraża swoje głębokie zaniepokojenie 
doniesieniami na temat tego, że nie 
zaprzestano przymusowego wcielania 
dzieci w szeregi Tatmadaw Kyi (armii 
Mjanmy) i straży granicznej, i dlatego 
wzywa rząd Republiki Związku Mjanmy 
do szybkiego wdrożenia wszystkich 
aspektów planu działania dotyczącego 
wykorzystywania dzieci jako żołnierzy 
podpisanego wraz z ONZ oraz do nadania 
w planie reform wysokiego priorytetu 
kwestii ochrony dzieci;

Or. en

Poprawka 33
Franziska Keller

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)
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Wstępny projekt rezolucji Poprawka

2 a. wzywa rząd Republiki Związku 
Mjanmy do zapewnienia tego, aby rolnicy 
i społeczności były chronione przed 
konfiskatami ziemi i przymusowymi 
wysiedleniami zgodnie z 
międzynarodowymi standardami, i 
jednocześnie z niepokojem odnosi się do 
zapisów konstytucji i prawa dotyczącego 
użytków rolnych i prawa dotyczącego 
zarządzania ziemią dziewiczą, na mocy 
którego rząd może skonfiskować ziemię w 
celu realizacji dowolnego projektu, który 
uzna za leżący w interesie kraju i może 
wykorzystywać wszystkie „wolne” ziemie; 
zauważa, że wolne ziemie są niekiedy 
zamieszkałe i są źródłem utrzymania 
społeczności; ponadto zauważa, że dobrze 
ustosunkowani biznesmeni wykorzystują 
to prawo do rejestrowania takich ziem na 
siebie;

Or. en

Poprawka 34
Niccolò Rinaldi

Projekt rezolucji
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2 b. z zadowoleniem przyjmuje podpisanie 
przez ministra pracy i MOP protokołu 
ustaleń na rzecz zaprzestania stosowania 
pracy przymusowej do 2015 r., a także 
plan przyjęcia przepisów dotyczących 
przeciwdziałania korupcji i 
opodatkowania;

Or. en
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Poprawka 35
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2 b. podkreśla znaczenie 
krótkoterminowego programu Komisji 
dotyczącego pomocy związanej z handlem, 
który rozpoczyna się w 2013 r.; wzywa 
rząd Republiki Związku Mjanmy do 
skorzystania z tej pomocy, aby 
zmaksymalizować korzyści z planowanego 
przywrócenia dostępu do ogólnych 
preferencji taryfowych;

Or. en

Poprawka 36
Niccolò Rinaldi

Projekt rezolucji
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2 c. zachęca rząd Republiki Związku 
Mjanmy do umocnienia swoich instytucji 
handlowych i strategii politycznych, mając 
na uwadze ich pozytywny wpływ na 
krajową gospodarkę, oraz do 
przedsięwzięcia wszystkich niezbędnych 
środków w celu maksymalnego 
wykorzystania pomocy UE związanej z 
handlem i przywrócenia dostępu do 
preferencji w ramach rozwiązania 
„wszystko oprócz broni”;

Or. en

Poprawka 37
Niccolò Rinaldi
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Projekt rezolucji
Ustęp 2 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2 d. wzywa rząd Republiki Związku 
Mjanmy do promowania i wspierania 
działań w głównych obszarach objętych 
Europejskim Instrumentem na rzecz 
Wspierania Demokracji i Praw Człowieka 
(EIDHR): rozwoju, umacniania 
demokracji, praworządności oraz 
poszanowania praw człowieka 
i podstawowych wolności;

Or. en

Poprawka 38
Niccolò Rinaldi

Projekt rezolucji
Ustęp 2 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2 e. zauważa działania organizacji 
Myanmar Peace Centre (Centrum ds. 
Pokoju w Mjanmie) finansowanej ze 
środków UE i zachęca rząd Republiki 
Związku Mjanmy do kontynuowania 
procesu pojednania narodowego i 
zawierania pokoju między poszczególnymi 
grupami etnicznymi;

Or. en

Poprawka 39
Niccolò Rinaldi

Projekt rezolucji
Ustęp 2 f (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

2 f. wzywa do zwiększenia dwustronnej 
pomocy UE na rzecz rozwoju 
przewidzianej dla Republiki Związku 
Mjanmy w perspektywach finansowych na 
lata 2014-2020; podkreśla, że rząd 
Republiki Związku Mjanmy musi 
zdecydowanie działać w obszarach, które 
zostały uznane za priorytetowe w ramach 
dwustronnego wsparcia UE, takie jak 
źródła utrzymania, zdrowie i edukacja;

Or. en

Poprawka 40
Niccolò Rinaldi

Projekt rezolucji
Ustęp 2 g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2 g. odnotowuje istotną decyzję 
pozostałych państw ASEAN dotyczącą 
zaaprobowania kandydatury Republiki 
Związku Mjanmy na przewodniczenie tej 
organizacji w 2014 r., co jest oznaką tego, 
że kraj ten odzyskuje zaufanie;

Or. en

Poprawka 41
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że rząd Republiki Związku 
Mjanmy powinien stworzyć ramy 
regulacyjne dla przedsiębiorstw zgodne z 

3. podkreśla, że rząd Republiki Związku 
Mjanmy powinien umocnić swoje 
instytucje handlowe i strategie polityczne, 
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międzynarodowymi normami dotyczącymi 
społecznej i środowiskowej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw;

przygotować plan ulepszania przepisów 
dotyczących przeciwdziałania korupcji i 
opodatkowania i stworzyć ramy dla 
przedsiębiorstw zgodne z 
międzynarodowymi normami dotyczącymi 
społecznej i środowiskowej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 42
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3 a. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie rządu Republiki Związku 
Mjanmy do wdrożenia Inicjatywy 
Przejrzystości w Branżach 
Wydobywczych, w ramach której rządy są 
zobowiązywane do ujawniania 
przychodów z tytułu wydobycia ropy 
naftowej, gazu i działalności 
wydobywczej; zachęca rząd Republiki 
Związku Mjanmy do poczynienia 
wszystkich niezbędnych kroków, aby 
osiągnąć pełną zgodność z EITI poprzez 
spełnienie istotnych wymogów, w tym 
poprzez pełne zaangażowanie 
społeczeństwa obywatelskiego w ten 
proces;

Or. en

Poprawka 43
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 5
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Projekt rezolucji Poprawka

5. jest zdania, że ujawnianie informacji 
inwestorom i konsumentom jest głównym 
czynnikiem warunkującym społeczną 
odpowiedzialność przedsiębiorstw i musi 
opierać się na łatwych do stosowania i 
mierzalnych zasadach społecznych i 
środowiskowych; podkreśla, że ma to 
także znaczenie w kwestii ochrony 
długoterminowej wartości inwestycji 
europejskich; apeluje, by zaangażowanie 
to zdecydowanie bazowało na poparciu 
zasad ONZ dotyczących odpowiedzialnego 
inwestowania oraz zasady zintegrowanej 
sprawozdawczości;

skreślony

Or. en

Poprawka 44
Franziska Keller

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 5

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

5. jest zdania, że ujawnianie informacji 
inwestorom i konsumentom jest głównym 
czynnikiem warunkującym społeczną 
odpowiedzialność przedsiębiorstw i musi 
opierać się na łatwych do stosowania i 
mierzalnych zasadach społecznych i 
środowiskowych; podkreśla, że ma to także 
znaczenie w kwestii ochrony 
długoterminowej wartości inwestycji 
europejskich; apeluje, by zaangażowanie to 
zdecydowanie bazowało na poparciu zasad 
ONZ dotyczących odpowiedzialnego 
inwestowania oraz zasady zintegrowanej 
sprawozdawczości;

5. jest zdania, że ujawnianie informacji 
wszystkim zainteresowanym stronom, w 
tym inwestorom, konsumentom, 
pracownikom, zainteresowanym 
społecznościom i społeczeństwu 
obywatelskiemu jest głównym czynnikiem 
warunkującym społeczną 
odpowiedzialność przedsiębiorstw i musi 
opierać się na łatwych do stosowania i 
mierzalnych zasadach społecznych i 
środowiskowych; podkreśla, że ma to także 
znaczenie w kwestii ochrony 
długoterminowej wartości inwestycji 
europejskich; apeluje, by zaangażowanie to 
zdecydowanie bazowało na poparciu zasad 
ONZ dotyczących odpowiedzialnego 
inwestowania oraz zasady zintegrowanej 
sprawozdawczości;
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Or. en

Poprawka 45
Paul Murphy

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. jest zdania, że ujawnianie informacji 
inwestorom i konsumentom jest głównym 
czynnikiem warunkującym społeczną 
odpowiedzialność przedsiębiorstw i musi 
opierać się na łatwych do stosowania i 
mierzalnych zasadach społecznych i 
środowiskowych; podkreśla, że ma to 
także znaczenie w kwestii ochrony 
długoterminowej wartości inwestycji 
europejskich; apeluje, by zaangażowanie 
to zdecydowanie bazowało na poparciu 
zasad ONZ dotyczących odpowiedzialnego 
inwestowania oraz zasady zintegrowanej 
sprawozdawczości;

5. jest zdania, że ujawnianie informacji 
inwestorom i konsumentom jest głównym 
czynnikiem warunkującym społeczną 
odpowiedzialność przedsiębiorstw i musi 
opierać się na łatwych do stosowania i 
mierzalnych zasadach społecznych i 
środowiskowych; apeluje, by 
zaangażowanie to zdecydowanie bazowało 
na poparciu zasad ONZ dotyczących 
odpowiedzialnego inwestowania oraz 
zasady zintegrowanej sprawozdawczości;

Or. en

Poprawka 46
Niccolò Rinaldi

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. odnotowuje pozytywne działania 
poczynione w trakcie prowadzonego 
aktualnie przeglądu dyrektywy w sprawie 
przejrzystości oraz dyrektywy o 
rachunkowości w dziedzinie uwzględniania 
kwestii społecznej odpowiedzialności
przedsiębiorstw, przy jednoczesnym 
równoważeniu uzasadnionego dążenia do 
przejrzystości i odpowiedzialności 

6. odnotowuje pozytywne działania 
poczynione w trakcie prowadzonego 
aktualnie przeglądu dyrektywy w sprawie 
przejrzystości oraz dyrektywy o 
rachunkowości w dziedzinie uwzględniania 
kwestii społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw, przy jednoczesnym 
równoważeniu uzasadnionego dążenia do 
przejrzystości i odpowiedzialności 
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przedsiębiorstw z koniecznością składania 
przez nie sprawozdań; zdecydowanie 
popiera wniosek ustawodawczy w sprawie 
przedstawiania sprawozdań z podziałem na 
poszczególne kraje w oparciu o normy 
Inicjatywy Przejrzystości w Branżach 
Wydobywczych (EITI), obejmujących 
sprzedaż i zyski, a także podatki i dochody, 
w celu powstrzymania korupcji i 
zapobiegania uchylaniu się od 
opodatkowania; zwraca jednak uwagę, że 
wymaga to jedynie ujawnienia płatności 
na rzecz rządów i tylko w wybranych 
sektorach gospodarki;

przedsiębiorstw z koniecznością składania 
przez nie sprawozdań; zdecydowanie 
popiera wniosek ustawodawczy w sprawie 
przedstawiania sprawozdań z podziałem na 
poszczególne kraje w oparciu o normy 
Inicjatywy Przejrzystości w Branżach 
Wydobywczych (EITI), obejmujących 
sprzedaż i zyski, a także podatki i dochody, 
w celu powstrzymania korupcji i 
zapobiegania uchylaniu się od 
opodatkowania; podkreśla, że 
przedstawianie sprawozdań z podziałem 
na poszczególne kraje powinno dotyczyć 
tych sektorów, które w przypadku 
Republiki Związku Mjanmy były 
bezpośrednio łączone z przypadkami 
łamania praw człowieka i niszczenia 
środowiska, takich jak górnictwo, 
przemysł drzewny, przemysł naftowy i 
gazowy;

Or. en

Poprawka 47
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. odnotowuje pozytywne działania 
poczynione w trakcie prowadzonego 
aktualnie przeglądu dyrektywy w sprawie 
przejrzystości oraz dyrektywy o 
rachunkowości w dziedzinie uwzględniania 
kwestii społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw, przy jednoczesnym 
równoważeniu uzasadnionego dążenia do 
przejrzystości i odpowiedzialności 
przedsiębiorstw z koniecznością składania 
przez nie sprawozdań; zdecydowanie 
popiera wniosek ustawodawczy w sprawie 
przedstawiania sprawozdań z podziałem na 
poszczególne kraje w oparciu o normy 
Inicjatywy Przejrzystości w Branżach 

6. odnotowuje pozytywne działania 
poczynione w trakcie prowadzonego 
aktualnie przeglądu dyrektywy w sprawie 
przejrzystości oraz dyrektywy o 
rachunkowości w dziedzinie uwzględniania 
kwestii społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw, przy jednoczesnym 
równoważeniu uzasadnionego dążenia do 
przejrzystości i odpowiedzialności 
przedsiębiorstw z koniecznością składania 
przez nie sprawozdań; zdecydowanie 
popiera wniosek ustawodawczy w sprawie 
przedstawiania sprawozdań z podziałem na 
poszczególne kraje w oparciu o normy 
Inicjatywy Przejrzystości w Branżach 
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Wydobywczych (EITI), obejmujących 
sprzedaż i zyski, a także podatki i dochody, 
w celu powstrzymania korupcji i 
zapobiegania uchylaniu się od 
opodatkowania; zwraca jednak uwagę, że
wymaga to jedynie ujawnienia płatności 
na rzecz rządów i tylko w wybranych 
sektorach gospodarki;

Wydobywczych (EITI), obejmujących 
sprzedaż i zyski, a także podatki i dochody, 
w celu powstrzymania korupcji i 
zapobiegania uchylaniu się od 
opodatkowania; zwraca uwagę, że
przedstawianie sprawozdań z podziałem 
na poszczególne kraje powinno dotyczyć 
górnictwa, przemysłu drzewnego, 
przemysłu naftowego i gazowego, które to 
sektory były łączone z poważnymi 
przypadkami łamania praw człowieka i 
niszczenia środowiska;

Or. en

Poprawka 48
Robert Sturdy
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. odnotowuje pozytywne działania 
poczynione w trakcie prowadzonego 
aktualnie przeglądu dyrektywy w sprawie 
przejrzystości oraz dyrektywy o 
rachunkowości w dziedzinie uwzględniania 
kwestii społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw, przy jednoczesnym 
równoważeniu uzasadnionego dążenia do 
przejrzystości i odpowiedzialności 
przedsiębiorstw z koniecznością składania 
przez nie sprawozdań; zdecydowanie 
popiera wniosek ustawodawczy w sprawie 
przedstawiania sprawozdań z podziałem na 
poszczególne kraje w oparciu o normy 
Inicjatywy Przejrzystości w Branżach 
Wydobywczych (EITI), obejmujących 
sprzedaż i zyski, a także podatki i dochody,
w celu powstrzymania korupcji i 
zapobiegania uchylaniu się od 
opodatkowania; zwraca jednak uwagę, że
wymaga to jedynie ujawnienia płatności 
na rzecz rządów i tylko w wybranych 

6. odnotowuje pozytywne działania 
poczynione w trakcie prowadzonego 
aktualnie przeglądu dyrektywy w sprawie 
przejrzystości oraz dyrektywy o 
rachunkowości w dziedzinie uwzględniania 
kwestii społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw, przy jednoczesnym 
równoważeniu uzasadnionego dążenia do 
przejrzystości i odpowiedzialności 
przedsiębiorstw z koniecznością składania 
przez nie sprawozdań; zdecydowanie 
popiera wniosek ustawodawczy w sprawie 
przedstawiania sprawozdań z podziałem na 
poszczególne kraje w oparciu o normy 
Inicjatywy Przejrzystości w Branżach 
Wydobywczych (EITI), obejmujących 
sprzedaż i zyski, a także podatki i dochody, 
w celu powstrzymania korupcji i 
zapobiegania uchylaniu się od 
opodatkowania, zwraca uwagę, że
przedstawianie sprawozdań z podziałem 
na poszczególne kraje powinno dotyczyć 
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sektorach gospodarki; branż wydobywczych, którym 
udowodniono udział w poważnym i 
systematycznym łamaniu praw człowieka i 
niszczeniu środowiska;

Or. en

Poprawka 49
Niccolò Rinaldi

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6 a. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
wdrożenia przez rząd Republiki Związku 
Mjanmy Inicjatywy Przejrzystości w 
Branżach Wydobywczych (EITI) i wzywa 
rząd Republiki Związku Mjanmy do jej 
szybkiego wdrożenia;

Or. en

Poprawka 50
Niccolò Rinaldi

Projekt rezolucji
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6 b. wzywa Komisję do monitorowania 
zobowiązań europejskich spółek w 
zakresie uwzględniania uznanych na 
całym świecie zasad i wytycznych 
dotyczących społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw zgodnie z komunikatem 
Komisji w sprawie społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw i do 
stworzenia wytycznych dotyczących praw 
człowieka dla przemysłu naftowego i 
gazowego;
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Or. en

Poprawka 51
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla zatem potrzebę środków 
specjalnych dla Republiki Związku 
Mjanmy, na którą od 1996 r. Unia 
nakłada specjalne środki ograniczające 
lub sankcje obowiązujące po dziś dzień; 
domaga się scentralizowanego 
mechanizmu, w ramach którego 
przedsiębiorstwa europejskie prowadzące 
działalność gospodarczą w tym kraju –
podobnie jak przedsiębiorstwa w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki – będą musiały 
przechodzić szczegółowy i stały proces 
badania due diligence w dziedzinie praw 
człowieka, a także regularnie informować 
opinię publiczną o prowadzonej 
działalności oraz relacjach handlowych, a 
także polityce przedsiębiorstwa, 
stosowanych praktykach oraz działaniach 
na rzecz ochrony i propagowania praw 
człowieka;

7. wzywa duże przedsiębiorstwa 
europejskie prowadzące działalność 
gospodarczą w Republice Związku 
Mjanmy do przedstawiania sprawozdań 
dotyczących ich polityki i procedur w 
odniesieniu do praw człowieka, praw 
pracowników i badań due diligence w 
zakresie środowiska, a także ich 
stosowania;

Or. en

Poprawka 52
Robert Sturdy
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla zatem potrzebę środków 
specjalnych dla Republiki Związku 

7. zwraca się do dużych europejskich 
przedsiębiorstw działających w Republice 



AM\931543PL.doc 29/33 PE508.053v01-00

PL

Mjanmy, na którą od 1996 r. Unia 
nakłada specjalne środki ograniczające 
lub sankcje obowiązujące po dziś dzień; 
domaga się scentralizowanego 
mechanizmu, w ramach którego 
przedsiębiorstwa europejskie prowadzące 
działalność gospodarczą w tym kraju –
podobnie jak przedsiębiorstwa w Stanach
Zjednoczonych Ameryki – będą musiały 
przechodzić szczegółowy i stały proces 
badania due diligence w dziedzinie praw 
człowieka, a także regularnie informować 
opinię publiczną o prowadzonej 
działalności oraz relacjach handlowych, a 
także polityce przedsiębiorstwa, 
stosowanych praktykach oraz działaniach 
na rzecz ochrony i propagowania praw 
człowieka;

Związku Mjanmy o przedstawianie 
sprawozdań na temat ich procesów i 
procedur w zakresie praw człowieka, praw 
pracowników i polityki oraz procedur 
badań due diligence w odniesieniu do 
środowiska, a także ich stosowania;

Or. en

Poprawka 53
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. jest zdania, że wymogi dotyczące 
sprawozdawczości rocznej z procesów 
kontroli due diligence powinny 
obejmować oceny wpływu, plany 
naprawcze oraz informowanie o 
prowadzonej działalności, a także 
relacjach biznesowych, w tym łańcuchach 
dostaw w Republice Związku Mjanmy;

skreślony

Or. en

Poprawka 54
Robert Sturdy
w imieniu grupy ECR
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Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. jest zdania, że wymogi dotyczące 
sprawozdawczości rocznej z procesów 
kontroli due diligence powinny 
obejmować oceny wpływu, plany 
naprawcze oraz informowanie o 
prowadzonej działalności, a także 
relacjach biznesowych, w tym łańcuchach 
dostaw w Republice Związku Mjanmy;

skreślony

Or. en

Poprawka 55
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Komisję do skuteczniejszego 
stosowania środków opierających się na 
systemie zachęt, a także do zachowania 
większej czujności w procesie 
monitorowania korporacji 
międzynarodowych, których jednostki 
zależne lub łańcuchy dostaw znajdują się 
w krajach uczestniczących w GSP i GSP+ 
(niezależnie od tego, czy posiadają one 
siedzibę w Unii), i zainteresowanych 
krajów, a także do dołożenia starań, aby 
spełniały one zobowiązania 
międzynarodowe w zakresie 
odpowiedzialności społecznej 
przedsiębiorstw;

skreślony

Or. en

Poprawka 56
Robert Sturdy
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w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Komisję do skuteczniejszego 
stosowania środków opierających się na 
systemie zachęt, a także do zachowania 
większej czujności w procesie 
monitorowania korporacji 
międzynarodowych, których jednostki 
zależne lub łańcuchy dostaw znajdują się 
w krajach uczestniczących w GSP i GSP+ 
(niezależnie od tego, czy posiadają one 
siedzibę w Unii), i zainteresowanych 
krajów, a także do dołożenia starań, aby 
spełniały one zobowiązania 
międzynarodowe w zakresie 
odpowiedzialności społecznej 
przedsiębiorstw;

9. wzywa Komisję do zapewnienia 
monitorowania zobowiązań dużych 
przedsiębiorstw z UE w zakresie 
uwzględniania uznanych na całym świecie 
zasad i wytycznych dotyczących społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw, a także 
wszelkich dobrowolnych wymogów, które 
mogą zostać jednostronnie przyjęte przez 
duże przedsiębiorstwa z UE; 

Or. en

Poprawka 57
Paul Murphy

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9 a. wzywa Komisję do ponownego 
przedłożenia swojego wniosku za 12 
miesięcy, aby ponownie ocenić stabilność, 
nieodwracalność i trwałość programu 
reform w Republice Związku Mjanmy; 
jest zdania, że takie nowe ramy czasowe 
pozwolą podjąć decyzję w sprawie 
przywrócenia dostępu do ogólnych 
preferencji taryfowych na podstawie 
pewniejszych i trwałych przesłanek;

Or. en



PE508.053v01-00 32/33 AM\931543PL.doc

PL

Poprawka 58
Robert Sturdy
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9 a. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie rządu Republiki Związku 
Mjanmy do pełnego wdrożenia Inicjatywy 
Przejrzystości w Branżach Wydobywczych 
(EITI), w ramach której rząd będzie 
zobowiązany do ujawnienia przychodów z 
branż wydobywczych i działalności 
wydobywczej; ponadto zachęca rząd 
Republiki Związku Mjanmy do jak 
najszybszego osiągnięcia pełnej zgodności 
z EITI;

Or. en

Poprawka 59
Franziska Keller

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 10

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję, aby nadal 
monitorowała rozwój sytuacji w Republice 
Związku Mjanmy pod kątem pracy 
przymusowej oraz wszelkich innych 
poważnych i systematycznych naruszeń 
praw człowieka, a także by reagowała na 
nie zgodnie z obowiązującymi 
procedurami i mechanizmami, w tym w 
razie potrzeby wysuwała ponowne wnioski 
w sprawie wycofania preferencji 
handlowych;

10. wzywa Komisję, aby nadal 
monitorowała rozwój sytuacji w Republice 
Związku Mjanmy pod kątem pracy 
przymusowej oraz wszelkich innych 
naruszeń praw człowieka, a także by 
reagowała na nie zgodnie z 
obowiązującymi procedurami i 
mechanizmami, w tym w razie potrzeby 
wysuwała ponowne wnioski w sprawie 
wycofania preferencji handlowych;

Or. en
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