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Amendamentul 1
Franziska Keller

Propunere de rezoluție
Referirea 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere rezoluțiile sale anterioare 
referitoare la Myanmar/Birmania, în 
special rezoluția din 20 aprilie 2012 și cea 
din 22 noiembrie 2012,

- având în vedere rezoluțiile sale anterioare 
referitoare la Birmania/Myanmar, în 
special rezoluția din 20 aprilie 2012 și cea 
din 22 noiembrie 2012, precum și 
Rezoluția din 13 septembrie 2012 
referitoare la persecutarea musulmanilor 
rohingya în Birmania/Myanmar3,
______________
3Rezoluția PE din 13 septembrie 2012, 
P7_TA(2012)0355.

Or. en

Amendamentul 2
Paul Murphy

Propunere de rezoluție
Referirea 9 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere planul de acțiune pentru 
prevenirea recrutării și utilizării copiilor 
de către forțele armate din 
Birmania/Myanmar, semnat de guvernul 
Birmaniei/Myanmarului și de Organizația 
Națiunilor Unite la 27 iunie 2012,

Or. en

Amendamentul 3
Paul Murphy 
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Proiect de propunere de rezoluție
Referirea 9 a (nouă)

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Convenția ONU cu 
privire la drepturile copilului (CDC), în 
special articolul 38,

Or. en

Amendamentul 4
Franziska Keller

Proiect de propunere de rezoluție
Referirea 17 a (nouă)

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul

- având în vedere prima reuniune 
interparlamentară PE-
Birmania/Myanmar din 26 februarie -
2 martie 2012 și raportul privind această 

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

Or. en

Amendamentul 5
Paul Murphy

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât guvernul Președintelui Thein 
Sein s-a angajat într-un program ambițios 
de reforme pentru democrație și pace în 
Myanmar/Birmania;

A. întrucât situația drepturilor omului în 
Birmania/Myanmar este în continuare 
una precară în pofida măsurilor adoptate 
de guvernul președintelui Thein Sein în 
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sensul parcurgerii unui proces de reformă 
care să permită adoptarea unor măsuri 
importante în direcția democrației și păcii 
în Birmania/Myanmar;

Or. en

Amendamentul 6
Paul Murphy

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât procesul de reformă inițiat de 
guvernul militar din Birmania/Myanmar 
a fost influențat în mod direct de revoltele 
și de mișcările revoluționare împotriva 
regimurilor dictatoriale din Africa de 
Nord și din Orientul Mijlociu de la 
începutul anului 2011;

Or. en

Amendamentul 7
Paul Murphy

Propunere de rezoluție
Considerentul Ab (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ab. întrucât Birmania/Myanmar este 
situată într-o regiune pentru care UE, 
Statele Unite, China, India și Australia 
manifestă, în special, un interes strategic 
și geopolitic semnificativ;

Or. en
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Amendamentul 8
Paul Murphy

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât aceste evoluții creează o ocazie 
importantă de stabilire a unei relații mai 
bune între Uniunea Europeană și 
Myanmar/Birmania, prin sprijinirea 
procesului de reformă și contribuirea la 
dezvoltarea economică, politică și socială;

B. întrucât aceste evoluții pot crea o ocazie 
importantă de sprijinire și stimulare a 
dezvoltării economice, politice și sociale, 
în interesul majorității populației din 
Birmania/Myanmar;

Or. en

Amendamentul 9
Paul Murphy

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât, în lumina progreselor în curs și 
în urma unei evaluări pozitive din partea
OIM, Comisia Europeană a propus 
restabilirea accesului 
Birmaniei/Myanmarului la preferințele 
tarifare generalizate;

C. întrucât, în contextul progreselor actuale
și în urma unei evaluări pozitive efectuate 
de OIM în ceea ce privește utilizarea 
muncii forțate, Comisia Europeană a 
propus restabilirea accesului 
Birmaniei/Myanmarului la preferințele 
tarifare generalizate;

Or. en

Amendamentul 10
Robert Sturdy
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Considerentul C
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât, în lumina progreselor în curs 
și în urma unei evaluări pozitive din 
partea OIM, Comisia Europeană a propus 
restabilirea accesului 
Birmaniei/Myanmarului la preferințele 
tarifare generalizate;

C. întrucât, deoarece OIM a considerat că 
încălcările Convenției OIM privind 
munca forțată nu mai sunt considerate 
grave și sistematice, Comisia Europeană a 
propus restabilirea accesului 
Birmaniei/Myanmarului la preferințele 
tarifare generalizate;

Or. en

Amendamentul 11
Paul Murphy

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât, potrivit estimărilor OIM, în 
Birmania/Myanmar încă există 
aproximativ 5 000 de soldați copii;

Or. en

Amendamentul 12
Paul Murphy

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât trebuie să se acționeze cu 
prudență, având în vedere faptul că, 
conform raportului raportorului special al 
ONU pentru drepturile omului în 
Myanmar/Birmania, persistă îngrijorări 
grave cu privire la drepturile omului, în 
special cu privire la detenția arbitrară, 
deplasările forțate, confiscarea terenurilor 
și absența unui sistem judiciar puternic;

D. întrucât trebuie să se acționeze cu 
prudență, având în vedere faptul că, 
potrivit raportului întocmit de raportorul
special al ONU pentru drepturile omului în 
Birmania/Myanmar, persistă îngrijorări 
grave cu privire la drepturile omului, în 
special cu privire la detenția arbitrară, 
deplasările forțate, confiscarea terenurilor, 
utilizarea soldaților copii, acțiunile 
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agresive împotriva minorităților etnice și 
absența unui sistem judiciar puternic;

Or. en

Amendamentul 13
Paul Murphy

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât, în trecut, numeroase sectoare 
economice din Myanmar/Birmania, cum ar 
fi sectorul mineritului, al prelucrării 
lemnului, al petrolului, al gazelor naturale 
și al construcției de baraje, au fost direct 
implicate în încălcări grave ale drepturilor 
omului și în distrugerea mediului 
înconjurător și au fost totodată principala 
sursă de venituri publice pentru conducerea 
militară;

E. întrucât numeroase sectoare economice 
din Birmania/Myanmar, cum ar fi sectorul 
mineritului, al prelucrării lemnului, al 
petrolului, al gazelor naturale și al 
construcției de baraje, au fost și sunt în 
continuare direct implicate în încălcări 
grave ale drepturilor omului și în 
distrugerea mediului înconjurător și au fost 
totodată principala sursă de venituri 
publice pentru conducerea militară;

Or. en

Amendamentul 14
Robert Sturdy
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât, în trecut, numeroase sectoare 
economice din Myanmar/Birmania, cum ar 
fi sectorul mineritului, al prelucrării 
lemnului, al petrolului, al gazelor naturale 
și al construcției de baraje, au fost direct 
implicate în încălcări grave ale drepturilor 
omului și în distrugerea mediului 
înconjurător și au fost totodată principala 
sursă de venituri publice pentru 

E. întrucât, în trecut, numeroase sectoare 
economice din Birmania/Myanmar, cum ar 
fi sectorul mineritului, al prelucrării 
lemnului, al petrolului, al gazelor naturale 
și al construcției de baraje, au fost direct 
implicate în încălcări grave ale drepturilor 
omului și în distrugerea mediului 
înconjurător și au fost totodată principala 
sursă de venituri pentru guvernul militar;
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conducerea militară;

Or. en

Amendamentul 15
Paul Murphy

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât s-a raportat că poliția din 
Birmania/Myanmar a utilizat grenade 
militare pe bază de fosfor alb pentru 
dispersarea protestatarilor de la o mină de 
cupru unde s-au înregistrat conflicte, 
situată în orașul Monywa din nord-vestul 
Birmaniei/Myanmarului și deținută în 
parteneriat de compania chineză Wan
Bao și de armata statului 
Birmania/Myanmar;

Or. en

Amendamentul 16
Paul Murphy

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât întreprinderile care își 
desfășoară activitatea în state fragile și în 
zone cu o guvernanță slabă, precum 
Myanmar/Birmania, se confruntă cu un 
risc sporit de a provoca sau de a contribui
la încălcări ale drepturilor omului, motiv 
pentru care sunt necesare măsuri speciale 
pentru a evita acest risc, astfel cum se 
precizează în cerințele de informare ale 
guvernului SUA privind investițiile 
responsabile în Myanmar/Birmania;

F. întrucât în cazul întreprinderilor care își 
desfășoară activitatea în state fragile și în 
zone cu o guvernare slabă, precum 
Birmania/Myanmar, există o probabilitate 
mai mare ca acestea să provoace sau să 
contribuie la încălcări ale drepturilor 
omului, inclusiv ale lucrătorilor, fiind
necesare măsuri speciale, precum cerințele 
de informare ale guvernului SUA privind 
investițiile responsabile în 
Birmania/Myanmar, pentru ca societățile 
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comerciale să nu mai obțină avantaje 
economice ca urmare a situațiilor precare 
în domeniul drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 17
Paul Murphy

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât întreprinderile europene și 
filialele și subcontractanții acestora pot 
juca un rol-cheie în promovarea și 
diseminarea standardelor sociale și de 
muncă în întreaga lume;

G. întrucât întreprinderile europene și 
filialele și subcontractanții acestora ar 
trebui să joace un rol-cheie în promovarea 
și diseminarea standardelor sociale și de 
muncă în întreaga lume;

Or. en

Amendamentul 18
Franziska Keller

Proiect de propunere de rezoluție
Considerentul G

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul

G. întrucât întreprinderile europene și 
filialele și subcontractanții acestora pot 
juca un rol-cheie în promovarea și 
diseminarea standardelor sociale și de 
muncă în întreaga lume;

G. întrucât întreprinderile europene și 
filialele și subcontractanții acestora ar 
trebui să joace un rol-cheie în promovarea 
și diseminarea standardelor sociale și de 
muncă în întreaga lume;

Or. en

Amendamentul 19
Paul Murphy
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Propunere de rezoluție
Considerentul H – partea introductivă

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât orice întreprindere care își 
desfășoară activitatea în 
Myanmar/Birmania ar trebui să fie 
obligată să își îndeplinească obligațiile de 
respectare a normelor internaționale 
privind drepturile omului și, prin urmare, 
ar trebui să fie obligată:

H. întrucât orice întreprindere care își 
desfășoară activitatea în 
Birmania/Myanmar trebuie să fie obligată 
să își îndeplinească obligațiile de 
respectare a normelor internaționale 
privind drepturile omului și ale 
lucrătorilor, precum și standardele de 
mediu și, prin urmare, ar trebui să fie 
obligată:

Or. en

Amendamentul 20
Paul Murphy

Propunere de rezoluție
Considerentul H – litera ca (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ca) să nu confiște terenuri și să nu oblige 
populația locală să se mute,

Or. en

Amendamentul 21
Franziska Keller

Proiect de propunere de rezoluție
Considerentul H – litera da (nouă)

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul

(da) să asigure o conformitate reală la 
nivelul lanțului de aprovizionare,

Or. en
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Amendamentul 22
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. ia act de măsurile luate în ultimul an de 
președintele Thein Sein și de alți 
reformatori din cadrul regimului aflat la 
putere pentru a pune în aplicare reforme 
democratice și îi încurajează să continue de 
urgență acest proces, astfel încât 
schimbările să devină ireversibile;

1. ia act de măsurile semnificative luate în 
ultimul an de președintele Thein Sein și de 
alți reformatori din Birmania/Myanmar 
care, după 48 de ani de guvernare 
militară, au deschis o nouă eră punând în 
aplicare reforme democratice, ceea ce a 
determinat Comisia Europeană să 
propună restabilirea accesului 
Birmaniei/Myanmarului la sistemul de 
preferințe tarifare generalizate; îi 
încurajează pe aceștia să pună în mod 
explicit în aplicare și să continue de 
urgență acest proces, astfel încât 
schimbările să devină ireversibile;

Or. en

Amendamentul 23
Robert Sturdy
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. ia act de măsurile luate în ultimul an de 
președintele Thein Sein și de alți 
reformatori din cadrul regimului aflat la 
putere pentru a pune în aplicare reforme 
democratice și îi încurajează să continue de 
urgență acest proces, astfel încât 
schimbările să devină ireversibile;

1. ia act de și salută măsurile importante și 
încurajatoare întreprinse în ultimul an de 
președintele Thein Sein și de alți 
reformatori din cadrul regimului aflat la 
putere pentru a implementa reforme 
democratice și îi încurajează să continue de 
urgență acest proces, astfel încât evoluția 
către o democratizare completă, către 
consolidarea statului de drept și către 
respectarea tuturor drepturilor omului și 
a libertăților fundamentale să devină atât 
permanentă, cât și durabilă;
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Or. en

Amendamentul 24
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. salută introducerea legii privind 
investițiile străine din martie 2012, care 
vizează o liberalizare fără precedent a 
economiei, permițându-le companiilor 
străine să desfășoare activități în această 
țară fără a avea în mod obligatoriu un 
partener local; subliniază importanța 
ratificării memorandumului de înțelegere 
al OIM, semnat de către Ministerul 
Muncii din Birmania/Myanmar în sensul 
abolirii muncii forțate până în 2015;

Or. en

Amendamentul 25
Paul Murphy

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. consideră că restabilirea SPG ar 
transmite un semnal politic puternic 
conducerii politice din 
Birmania/Myanmar și la nivel 
internațional, depășind problema 
imediată a muncii forțate; având în 
vedere faptul că situația generală a 
drepturilor omului în această țară este în 
continuare precară, consideră că, în 
această fază, nu este recomandabilă 
aprobarea propunerii Comisiei;
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Or. en

Amendamentul 26
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 1 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. ia act de decizia ASEAN de a accepta 
solicitarea Birmaniei/Myanmarului de a 
prezida organizația în 2014, ca semn de 
reînnoire a încrederii în această țară;

Or. en

Amendamentul 27
Paul Murphy

Propunere de rezoluție
Punctul 1 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. își exprimă în continuare îngrijorarea 
cu privire la încălcările continue, 
sistematice și grave ale drepturilor 
minorităților etnice și religioase și 
subliniază faptul că evoluțiile recente, în 
special în ceea ce privește rolul forțelor 
armate, ridică semne de întrebare serioase 
cu privire la ireversibilitatea programului 
de reformă către pace și democrație în 
Birmania/Myanmar;

Or. en

Amendamentul 28
Christofer Fjellner
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Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. îndeamnă guvernul din 
Myanmar/Birmania să elibereze fără 
întârziere și în mod necondiționat toți 
prizonierii politici care nu au fost încă 
eliberați; îndeamnă, în plus, guvernul să 
asigure respectarea libertății de opinie și de 
expresie, de adunare și de asociere, precum 
și să continue cooperarea strânsă cu 
organizații precum OIM pentru a eradica 
munca forțată și a se asigura că punerea în 
aplicare a legislației privind organizațiile 
sindicale și adunările și manifestările 
pașnice respectă standardele internaționale 
privind drepturile omului;

2. îndeamnă guvernul din 
Birmania/Myanmar să adere la principiile 
bunei guvernări și să elibereze fără 
întârziere și în mod necondiționat toți 
prizonierii politici care nu au fost încă 
eliberați; îndeamnă, în plus, guvernul să 
asigure respectarea libertății de opinie și de 
exprimare, de adunare și de asociere, 
precum și să continue cooperarea strânsă 
cu organizații precum OIM pentru a 
eradica munca forțată și a se asigura că 
punerea în aplicare a legislației privind 
organizațiile sindicale și adunările și 
manifestările pașnice respectă standardele 
internaționale privind drepturile omului;

Or. en

Amendamentul 29
Franziska Keller

Proiect de propunere de rezoluție
Punctul 2

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul

2. îndeamnă guvernul din 
Myanmar/Birmania să elibereze fără 
întârziere și în mod necondiționat toți 
prizonierii politici care nu au fost încă 
eliberați; îndeamnă, în plus, guvernul să 
asigure respectarea libertății de opinie și de 
expresie, de adunare și de asociere, precum
și să continue cooperarea strânsă cu 
organizații precum OIM pentru a eradica 
munca forțată și a se asigura că punerea în 
aplicare a legislației privind organizațiile 
sindicale și adunările și manifestările 
pașnice respectă standardele internaționale 
privind drepturile omului;

2. îndeamnă guvernul din 
Birmania/Myanmar să elibereze fără 
întârziere și în mod necondiționat toți 
prizonierii politici care nu au fost încă 
eliberați; îndeamnă, în plus, guvernul să 
asigure respectarea libertății de opinie și de 
exprimare, de adunare și de asociere, 
precum și să continue cooperarea strânsă 
cu organizații precum OIM pentru a 
eradica munca forțată și a se asigura că 
punerea în aplicare a legislației privind 
organizațiile sindicale și adunările și 
manifestările pașnice respectă standardele 
internaționale privind drepturile omului; 
solicită continuarea și intensificarea 



PE508.053v01-00 16/32 AM\931543RO.doc

RO

discuțiilor de pace cu grupurile etnice, în 
special cu grupul kachin și îndeamnă la 
încetarea represaliilor împotriva grupului 
rohingya, căruia încă i se refuză 
drepturile cetățenești;

Or. en

Amendamentul 30
Niccolò Rinaldi

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. salută adoptarea legii privind 
investițiile străine în noiembrie 2012, care 
vizează o liberalizare treptată a 
economiei, permițându-le companiilor 
străine să desfășoare activități în această 
țară fără a avea în mod obligatoriu un 
partener local, ceea ce va avea un impact 
semnificativ asupra ocupării forței de 
muncă locale; reamintește, totuși, faptul 
că încă nu au fost adoptate actele de 
punere în aplicare;

Or. en

Amendamentul 31
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. recunoaște faptul că, din cauza 
perioadei îndelungate de guvernare 
militară, care a afectat și structurat toate 
nivelurile societății din 
Birmania/Myanmar și în pofida 
inițiativelor democratice importante, 
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schimbările sunt lente și necesită ajutor și 
sprijin internațional;

Or. en

Amendamentul 32
Paul Murphy

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. își exprimă preocuparea profundă cu 
privire la rapoartele care arată că încă nu 
a încetat recrutarea forțată a copiilor în 
armata Birmaniei/Myanmarului 
(Tatmadaw Kyi) și în forțele de pază de 
frontieră și, prin urmare, solicită 
guvernului din Birmania/Myanmar să 
pună rapid în aplicare toate aspectele 
planului de acțiune privind soldații copii, 
semnat împreună cu ONU, iar protecția 
copiilor să devină o prioritate importantă 
în cadrul planului de reforme;

Or. en

Amendamentul 33
Franziska Keller

Proiect de propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul

2a. solicită guvernului din 
Birmania/Myanmar să se asigure că 
agricultorii și comunitățile sunt protejați 
împotriva confiscărilor de terenuri și a 
evacuărilor forțate, în conformitate cu 
standardele internaționale, exprimându-și 
îngrijorarea în ceea ce privește 
Constituția, legea terenurilor agricole și 
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legea administrației terenurilor 
necultivate, care îi permit guvernului să 
confiște terenuri pentru orice proiect pe 
care guvernul îl declară „de interes 
național” și să folosească toate terenurile 
„libere”; observă faptul că terenurile 
libere sunt, în unele cazuri, ocupate și 
asigură un trai decent pentru o anumită 
comunitate; observă, totodată, că există 
oameni de afaceri cu relații care introduc 
acțiuni în instanță pentru a înregistra 
terenurile respective pe numele lor;

Or. en

Amendamentul 34
Niccolò Rinaldi

Propunere de rezoluție
Punctul 2 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2b. salută memorandumul de înțelegere 
semnat între Ministerul Muncii și OIM, 
cu scopul eradicării muncii forțate până 
în 2015, precum și planul de adoptare a 
unor legi privind impozitarea și 
combaterea corupției;

Or. en

Amendamentul 35
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 2 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2b. subliniază importanța programului de 
asistență comercială pe termen scurt al 
Comisiei, care va începe în anul 2013; 
solicită guvernului din 
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Birmania/Myanmar să folosească acest 
ajutor pentru a maximiza beneficiile unei 
viitoare restabiliri a SPG;

Or. en

Amendamentul 36
Niccolò Rinaldi

Propunere de rezoluție
Punctul 2 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2c. invită guvernul din 
Birmania/Myanmar să își consolideze 
instituțiile și politicile comerciale pentru 
ca acestea să genereze efecte pozitive 
pentru economia țării și să ia toate 
măsurile necesare pentru a maximiza 
beneficiile generate de asistența 
comercială acordată de UE și pentru a 
restabili preferințele instituite în cadrul 
regimului „Totul în afară de arme”;

Or. en

Amendamentul 37
Niccolò Rinaldi

Propunere de rezoluție
Punctul 2 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2d. solicită guvernului din 
Birmania/Myanmar să promoveze și să 
susțină acțiunile din principalele domenii 
care fac obiectul Instrumentului 
european pentru democrație și drepturile 
omului (IEDDO): dezvoltarea, 
consolidarea democrației, statul de drept 
și respectarea drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale;
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Or. en

Amendamentul 38
Niccolò Rinaldi

Propunere de rezoluție
Punctul 2 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2e. ia act de activitatea centrului de pace 
din Birmania/Myanmar finanțat de UE și 
invită guvernul din această țară să susțină 
procesul național de reconciliere și pace 
între grupurile etnice;

Or. en

Amendamentul 39
Niccolò Rinaldi

Propunere de rezoluție
Punctul 2 f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2f. solicită creșterea ajutorului bilateral 
pentru dezvoltare acordat de UE 
Birmaniei/Myanmarului în cadrul 
perspectivelor financiare 2014-2020; 
subliniază faptul că guvernul din 
Birmania/Myanmar trebuie să acționeze 
cu fermitate în domeniile prioritare 
pentru asistența bilaterală acordată de 
UE, precum nivelul de trai, sănătatea și 
educația;

Or. en

Amendamentul 40
Niccolò Rinaldi
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Propunere de rezoluție
Punctul 2 g (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2g. ia act de decizia ASEAN de a accepta 
solicitarea Birmaniei/Myanmarului de a 
prezida organizația în anul 2014, ca semn 
de reînnoire a încrederii în această țară;

Or. en

Amendamentul 41
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază necesitatea ca guvernul din 
Myanmar/Birmania să stabilească un cadru 
regulamentar pentru întreprinderi în 
conformitate cu normele internaționale 
privind responsabilitatea socială și 
ecologică a întreprinderilor;

3. subliniază necesitatea ca guvernul din 
Birmania/Myanmar să își consolideze 
instituțiile și politicile comerciale, să 
conceapă un plan pentru consolidarea 
legislației în materie de fiscalitate și 
combaterea corupției și să stabilească un 
cadru pentru întreprinderi în conformitate 
cu normele internaționale privind 
responsabilitatea socială și ecologică a 
întreprinderilor;

Or. en

Amendamentul 42
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. salută angajamentul guvernului din 
Birmania/Myanmar de a pune în aplicare 
Inițiativa pentru transparență în 
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industriile extractive, care impune 
guvernelor obligația de a divulga 
veniturile obținute din activități 
economice petroliere, gazifere și 
extractive; invită guvernul din 
Birmania/Myanmar să ia toate măsurile 
necesare pentru a respecta pe deplin 
ITIE, îndeplinind cerințele relevante, 
concomitent cu implicarea completă a 
societății civile în acest proces;

Or. en

Amendamentul 43
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră că publicarea informațiilor 
pentru investitori și consumatori este unul 
dintre elementele determinante cu rol de 
forță motrice ale RSI și că trebuie să se 
întemeieze pe principii sociale și de mediu 
ușor de aplicat și de măsurat; subliniază 
că acest lucru este important, de 
asemenea, pentru a proteja valoarea pe 
termen lung a investițiilor europene; 
solicită ca această implicare să se bazeze 
ferm pe sprijinul acordat Principiilor 
ONU pentru investiții responsabile și 
principiului raportării integrate (RI);

eliminat

Or. en

Amendamentul 44
Franziska Keller

Proiect de propunere de rezoluție
Punctul 5
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Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul

5. consideră că publicarea informațiilor 
pentru investitori și consumatori este unul 
dintre elementele determinante cu rol de 
forță motrice ale RSI și că trebuie să se 
întemeieze pe principii sociale și de mediu 
ușor de aplicat și de măsurat; subliniază că 
acest lucru este important, de asemenea, 
pentru a proteja valoarea pe termen lung a 
investițiilor europene; solicită ca această 
implicare să se bazeze ferm pe sprijinul 
acordat Principiilor ONU pentru investiții 
responsabile și principiului raportării 
integrate (RI);

5. consideră că publicarea informațiilor 
pentru toate părțile interesate, inclusiv 
pentru investitori, consumatori, lucrători, 
comunitățile afectate și societatea civilă,
este unul dintre elementele determinante cu 
rol de forță motrice ale RSI și că trebuie să 
se întemeieze pe principii sociale și de 
mediu ușor de aplicat și de măsurat; 
subliniază că acest lucru este important, de 
asemenea, pentru a proteja valoarea pe 
termen lung a investițiilor europene; 
solicită ca această implicare să se bazeze 
ferm pe sprijinul acordat Principiilor ONU 
pentru investiții responsabile și principiului 
raportării integrate (RI);

Or. en

Amendamentul 45
Paul Murphy

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră că publicarea informațiilor 
pentru investitori și consumatori este unul 
dintre elementele determinante cu rol de 
forță motrice ale RSI și că trebuie să se 
întemeieze pe principii sociale și de mediu 
ușor de aplicat și de măsurat; subliniază că 
acest lucru este important, de asemenea, 
pentru a proteja valoarea pe termen lung 
a investițiilor europene; solicită ca această 
implicare să se bazeze ferm pe sprijinul 
acordat Principiilor ONU pentru investiții 
responsabile și principiului raportării 
integrate (RI);

5. consideră că publicarea informațiilor 
pentru investitori și consumatori este unul 
dintre elementele determinante cu rol de 
forță motrice ale RSI și că trebuie să se 
întemeieze pe principii sociale și de mediu 
ușor de aplicat și de măsurat; solicită ca 
această implicare să se bazeze ferm pe 
sprijinul acordat Principiilor ONU pentru 
investiții responsabile și principiului 
raportării integrate (RI);

Or. en
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Amendamentul 46
Niccolò Rinaldi

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. ia act de progresele înregistrate în cadrul 
actualei reforme a Directivei privind 
transparența și a Directivei contabile în 
ceea ce privește abordarea problematicii 
RSI, în condițiile în care reforma ține 
seama în egală măsură de obiectivul 
transparenței și responsabilității și de 
sarcina de raportare care le revine 
întreprinderilor; sprijină în mod ferm 
elaborarea unei propuneri legislative 
privind raportarea defalcată pe țări, bazată 
pe Inițiativa pentru transparență în 
industriile extractive (ITIE), și raportarea 
privind vânzările și profiturile, precum și 
taxele și veniturile, pentru a descuraja 
corupția și a combate evaziunea fiscală; 
indică însă că acest lucru presupune doar 
informarea guvernelor cu privire la plățile 
efectuate, și aceasta doar în anumite 
sectoare economice;

6. ia act de progresele înregistrate în cadrul 
actualei reforme a Directivei privind 
transparența și a Directivei contabile în 
ceea ce privește abordarea problematicii 
RSI, în condițiile în care reforma ține 
seama în egală măsură de obiectivul 
transparenței și responsabilității și de 
sarcina de raportare care le revine 
întreprinderilor; sprijină în mod ferm 
elaborarea unei propuneri legislative 
privind raportarea defalcată pe țări, bazată 
pe Inițiativa pentru transparență în 
industriile extractive (ITIE), și raportarea 
privind vânzările și profiturile, precum și 
taxele și veniturile, pentru a descuraja 
corupția și a combate evaziunea fiscală; 
subliniază faptul că raportarea defalcată 
pe țări ar trebui să acopere sectoare care, 
în Birmania/Myanmar, au fost asociate în 
mod direct cu abuzuri asupra drepturilor 
omului și distrugerea mediului 
înconjurător, precum sectorul 
mineritului, al prelucrării lemnului, al 
petrolului și al gazelor naturale;

Or. en

Amendamentul 47
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. ia act de progresele înregistrate în cadrul 
actualei reforme a Directivei privind 
transparența și a Directivei contabile în 

6. ia act de progresele înregistrate în cadrul 
actualei reforme a Directivei privind 
transparența și a Directivei contabile în 
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ceea ce privește abordarea problematicii 
RSI, în condițiile în care reforma ține 
seama în egală măsură de obiectivul 
transparenței și responsabilității și de 
sarcina de raportare care le revine 
întreprinderilor; sprijină în mod ferm 
elaborarea unei propuneri legislative 
privind raportarea defalcată pe țări, bazată 
pe Inițiativa pentru transparență în 
industriile extractive (ITIE), și raportarea 
privind vânzările și profiturile, precum și 
taxele și veniturile, pentru a descuraja 
corupția și a combate evaziunea fiscală; 
indică însă că acest lucru presupune doar 
informarea guvernelor cu privire la plățile 
efectuate, și aceasta doar în anumite 
sectoare economice;

ceea ce privește abordarea problematicii 
RSI, în condițiile în care reforma ține 
seama în egală măsură de obiectivul 
transparenței și responsabilității și de 
sarcina de raportare care le revine 
întreprinderilor; sprijină în mod ferm 
elaborarea unei propuneri legislative 
privind raportarea defalcată pe țări, bazată 
pe Inițiativa pentru transparență în 
industriile extractive (ITIE), și raportarea 
privind vânzările și profiturile, precum și 
taxele și veniturile, pentru a descuraja 
corupția și a combate evaziunea fiscală; 
indică faptul că raportarea defalcată pe 
țări ar trebui să acopere sectorul 
mineritului, al prelucrării lemnului, al 
petrolului și al gazelor naturale, acestea 
fiind asociate cu abuzuri grave asupra 
drepturilor omului și cu distrugerea 
mediului înconjurător;

Or. en

Amendamentul 48
Robert Sturdy
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. ia act de progresele înregistrate în cadrul 
actualei reforme a Directivei privind 
transparența și a Directivei contabile în 
ceea ce privește abordarea problematicii 
RSI, în condițiile în care reforma ține 
seama în egală măsură de obiectivul 
transparenței și responsabilității și de 
sarcina de raportare care le revine 
întreprinderilor; sprijină în mod ferm 
elaborarea unei propuneri legislative 
privind raportarea defalcată pe țări, bazată 
pe Inițiativa pentru transparență în 
industriile extractive (ITIE), și raportarea 
privind vânzările și profiturile, precum și 

6. ia act de progresele înregistrate în cadrul 
actualei reforme a Directivei privind 
transparența și a Directivei contabile în 
ceea ce privește abordarea problematicii 
RSI, în condițiile în care reforma ține 
seama în egală măsură de obiectivul 
transparenței și responsabilității și de 
sarcina de raportare care le revine 
întreprinderilor; sprijină în mod ferm 
elaborarea unei propuneri legislative 
privind raportarea defalcată pe țări, bazată 
pe Inițiativa pentru transparență în 
industriile extractive (ITIE), și raportarea 
privind vânzările și profiturile, precum și 
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taxele și veniturile, pentru a descuraja 
corupția și a combate evaziunea fiscală; 
indică însă că acest lucru presupune doar 
informarea guvernelor cu privire la plățile 
efectuate, și aceasta doar în anumite 
sectoare economice;

taxele și veniturile, pentru a descuraja 
corupția și a combate evaziunea fiscală, 
observând faptul că raportarea defalcată 
pe țări ar trebui să acopere industriile 
extractive despre care s-a demonstrat că 
au fost implicate în abuzuri grave și 
sistematice asupra drepturilor omului și 
în distrugerea mediului înconjurător;

Or. en

Amendamentul 49
Niccolò Rinaldi

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. salută intenția guvernului din 
Birmania/Myanmar de a pune în aplicare 
Inițiativa pentru transparență în 
industriile extractive și solicită guvernului 
din această țară să facă acest lucru fără 
întârziere;

Or. en

Amendamentul 50
Niccolò Rinaldi

Propunere de rezoluție
Punctul 6 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6b. solicită Comisiei să monitorizeze 
angajamentele asumate de companiile 
europene în sensul respectării principiilor 
și normelor în materie de RSI 
recunoscute la nivel internațional, în 
conformitate cu Comunicarea privind 
responsabilitatea socială a 
întreprinderilor și în sensul elaborării de 
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orientări în ceea ce privește drepturile 
omului pentru sectorul petrolului și al 
gazelor naturale;

Or. en

Amendamentul 51
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază, prin urmare, necesitatea 
existenței unor măsuri speciale pentru 
Myanmar/Birmania, unde Uniunea 
impune măsuri restrictive sau sancțiuni 
din 1996; solicită instituirea unui 
mecanism centralizat, prin care 
întreprinderile europene care fac afaceri în 
Myanmar/Birmania să fie obligate, în 
conformitate cu obligațiile existente deja 
pentru întreprinderile din Statele Unite 
ale Americii, să se angajeze într-un proces 
permanent și minuțios de diligență 
cuvenită în ceea ce privește drepturile 
omului și să facă publice în mod periodic 
operațiunile și relațiile lor comerciale, 
precum și politicile, practicile și acțiunile 
lor de protejare și promovare a drepturilor 
omului;

7. solicită marilor întreprinderi europene 
care fac afaceri în Birmania/Myanmar să
raporteze cu privire la politicile și 
procedurile de diligență cuvenită în ceea 
ce privește drepturile omului, drepturile 
lucrătorilor și mediul înconjurător, 
precum și la aplicarea acestora;

Or. en

Amendamentul 52
Robert Sturdy
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Punctul 7
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază, prin urmare, necesitatea 
existenței unor măsuri speciale pentru 
Myanmar/Birmania, unde Uniunea 
impune măsuri restrictive sau sancțiuni 
din 1996; solicită instituirea unui 
mecanism centralizat, prin care 
întreprinderile europene care fac afaceri în 
Myanmar/Birmania să fie obligate, în 
conformitate cu obligațiile existente deja 
pentru întreprinderile din Statele Unite 
ale Americii, să se angajeze într-un proces 
permanent și minuțios de diligență 
cuvenită în ceea ce privește drepturile 
omului și să facă publice în mod periodic 
operațiunile și relațiile lor comerciale, 
precum și politicile, practicile și acțiunile 
lor de protejare și promovare a drepturilor 
omului;

7. solicită ca marile întreprinderi europene 
care fac afaceri în Birmania/Myanmar să
raporteze cu privire la procesele și 
procedurile adoptate în ceea ce privește 
politicile și procedurile referitoare la 
drepturile omului, drepturile lucrătorilor și 
mediul înconjurător, precum și cu privire 
la aplicarea acestora;

Or. en

Amendamentul 53
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că cerințele de informare 
anuală cu privire la procedurile de 
diligență cuvenită ale întreprinderilor ar 
trebui să includă evaluări de impact, 
planuri de remediere și divulgarea 
operațiunilor și relațiilor comerciale, 
inclusiv a lanțurilor de alimentare, din 
Myanmar/Birmania;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 54
Robert Sturdy
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că cerințele de informare 
anuală cu privire la procedurile de 
diligență cuvenită ale întreprinderilor ar 
trebui să includă evaluări de impact, 
planuri de remediere și divulgarea 
operațiunilor și relațiilor comerciale, 
inclusiv a lanțurilor de alimentare, din 
Myanmar/Birmania;

eliminat

Or. en

Amendamentul 55
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. îndeamnă Comisia să utilizeze măsurile 
bazate pe stimulente în mod mai eficient și 
să fie mai vigilentă atunci când urmărește 
și se asigură că întreprinderile 
transnaționale ale căror filiale sau lanțuri 
de aprovizionare sunt situate în țări care 
participă la SPG și SPG+, fie că își au sau 
nu sediul în Uniune, precum și țările în 
cauză, își îndeplinesc obligațiile 
internaționale în ceea ce privește 
responsabilitatea socială a 
întreprinderilor;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 56
Robert Sturdy
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. îndeamnă Comisia să utilizeze măsurile 
bazate pe stimulente în mod mai eficient și 
să fie mai vigilentă atunci când urmărește 
și se asigură că întreprinderile 
transnaționale ale căror filiale sau lanțuri 
de aprovizionare sunt situate în țări care 
participă la SPG și SPG+, fie că își au sau 
nu sediul în Uniune, precum și țările în 
cauză, își îndeplinesc obligațiile 
internaționale în ceea ce privește 
responsabilitatea socială a 
întreprinderilor;

9. solicită Comisiei să asigure 
monitorizarea angajamentelor asumate de 
marile întreprinderi din UE în 
conformitate cu principiile și normele în 
materie de RSI recunoscute la nivel 
internațional, precum și cu orice cerințe 
voluntare care pot fi adoptate de marile 
întreprinderi din UE în mod unilateral;

Or. en

Amendamentul 57
Paul Murphy

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. invită Comisia să își prezinte din nou 
propunerea, în termen de 12 luni, pentru 
a reevalua stabilitatea, ireversibilitatea și 
sustenabilitatea programului de reforme 
din Birmania/Myanmar; își exprimă 
convingerea că acest nou interval de timp 
va favoriza adoptarea unei decizii mai 
riguroase și mai bine documentate privind 
restabilirea SPG;

Or. en
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Amendamentul 58
Robert Sturdy
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. salută angajamentul guvernului din 
Birmania/Myanmar de a pune pe deplin 
în aplicare Inițiativa pentru transparență 
în industriile extractive (ITIE), care îi va 
impune guvernului obligația de a divulga 
veniturile obținute din activități 
economice și din industriile extractive; 
invită, totodată, guvernul din 
Birmania/Myanmar să asigure cât mai 
repede respectarea deplină a ITIE;

Or. en

Amendamentul 59
Franziska Keller

Proiect de propunere de rezoluție
Punctul 10

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul

10. îndeamnă Comisia să continue să 
monitorizeze evoluțiile din 
Myanmar/Birmania în ceea ce privește 
munca forțată și orice alte încălcări grave 
și sistematice ale drepturilor omului și să 
reacționeze la acestea în conformitate cu 
procedurile și mecanismele în vigoare, 
inclusiv, dacă este necesar, prin noi 
propuneri de retragere a preferințelor 
comerciale;

10. îndeamnă Comisia să continue să 
monitorizeze evoluțiile din 
Birmania/Myanmar în ceea ce privește 
munca forțată și orice alte încălcări ale 
drepturilor omului și să reacționeze la 
acestea în conformitate cu procedurile și 
mecanismele în vigoare, inclusiv, dacă este 
necesar, prin noi propuneri de retragere a 
preferințelor comerciale;

Or. en
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