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Pozmeňujúci návrh 1
Franziska Keller

Návrh uznesenia
Citácia 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje predchádzajúce 
uznesenia o Barme/Mjanmarsku, najmä na 
uznesenia z 20. apríla 2012 a 22. novembra 
2012,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce 
uznesenia o Barme/Mjanmarsku, najmä na 
uznesenia z 20. apríla 2012 a 22. novembra 
2012 a uznesenie z 13. septembra 2012 
o prenasledovaní rohingyjských moslimov 
v Barme/Mjanmarsku3,

______________
3 Uznesenie EP z 13. septembra 
2012, P7_TA(2012)0355.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Paul Murphy

Návrh uznesenia
Citácia 9b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na akčný plán, ktorého 
cieľom je zabrániť náboru a využívaniu 
detí mjanmarskými ozbrojenými silami, 
ktorý podpísali vláda Barmy/Mjanmarska 
a Organizácia Spojených národov 
27. júna 2012,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Paul Murphy

Návrh uznesenia
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Citácia 9a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na Dohovor OSN o právach 
dieťaťa, a najmä na jeho článok 38, 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Franziska Keller

Návrh uznesenia
Citácia 17a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na prvú medziparlamentnú 
schôdzu Európskeho parlamentu 
a Mjanmarska, ktorá sa uskutočnila 
26. februára až 2. marca 2012, a na 
správu z tejto schôdze,
______________
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/
2009_2014/documents/dase/cr/897/89783
8/897838en.pdf

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Paul Murphy

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže vláda prezidenta Theina Seina sa 
podujala realizovať ambiciózny program 
reforiem v záujme demokracie a mieru 
v Barme/Mjanmarsku;

A. keďže situácia v oblasti ľudských práv 
v Barme/Mjanmarsku je naďalej 
nestabilná, a to aj napriek krokom, ktoré 
vláda prezidenta Theina Seina podniká na 
ceste k reformnému procesu, ktorý 
potenciálne umožňuje realizáciu 
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dôležitých krokov v záujme demokracie 
a mieru v Barme/Mjanmarsku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Paul Murphy

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Aa (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže reformný proces, ktorý začala 
vojenská vláda Barmy/Mjanmarska, bol 
priamo ovplyvnený masovými povstaniami 
a revolučnými hnutiami proti 
diktátorským režimom v severnej Afrike 
a na Blízkom východe, ktoré sa odohrali 
na začiatku roka 2011;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Paul Murphy

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ab (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ab. keďže Barma/Mjanmarsko sa 
geograficky nachádza v regióne, ktorý je 
predmetom veľkého strategického 
a geopolitického záujmu predovšetkým 
EÚ, Spojených štátov, Číny, Indie 
a Austrálie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Paul Murphy
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže tieto pokračujúce zmeny 
vytvárajú dôležité príležitosti na rozvoj 
oveľa lepšieho vzťahu medzi Európskou 
úniou a Barmou/Mjanmarskom, na 
pomoc pri reformnom procese a na 
prispenie k hospodárskemu, politickému 
a sociálnemu rozvoju;

B. keďže tieto pokračujúce zmeny môžu 
vytvoriť dôležité príležitosti na pomoc
a prispenie k hospodárskemu, politickému 
a sociálnemu rozvoju v záujme väčšiny 
obyvateľstva Barmy/Mjanmarska;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Paul Murphy

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže Európska komisia navrhla 
obnoviť vzhľadom na súčasný pokrok a po 
pozitívnom hodnotení zo strany MOP 
prístup k všeobecným colným 
preferenciám pre Barmu/Mjanmarsko;

C. keďže Európska komisia vzhľadom na 
súčasný pokrok a po pozitívnom hodnotení 
zo strany MOP týkajúcom sa využívania 
nútenej práce navrhla obnoviť prístup 
k všeobecným colným preferenciám pre 
Barmu/Mjanmarsko;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Robert Sturdy
v mene skupiny ECR

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže Európska komisia navrhla 
obnoviť vzhľadom na súčasný pokrok a po 

C. keďže Európska komisia vzhľadom na 
stanovisko MOP, že porušovanie 
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pozitívnom hodnotení zo strany MOP 
prístup k všeobecným colným 
preferenciám pre Barmu/Mjanmarsko;

Dohovoru MOP o nútenej práci sa už 
nepovažuje za závažné a systematické, 
navrhla obnoviť prístup k všeobecným 
colným preferenciám pre 
Barmu/Mjanmarsko;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Paul Murphy

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ca (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže podľa odhadov MOP je 
v Barme/Mjanmarsku stále asi 5 000 
detských vojakov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Paul Murphy

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže je potrebné zachovať opatrnosť, 
pretože podľa správy osobitného 
spravodajcu OSN pre ľudské práva 
v Mjanmarsku pretrvávajú v súvislosti 
s ľudskými právami vážne obavy vyvolané 
okrem iného svojvoľným zadržiavaním, 
núteným vysídľovaním, konfiškáciou pôdy 
a slabým súdnictvom;

D. keďže je potrebné zachovať opatrnosť, 
pretože podľa správy osobitného 
spravodajcu OSN pre ľudské práva 
v Mjanmarsku pretrvávajú v súvislosti 
s ľudskými právami vážne obavy vyvolané 
okrem iného svojvoľným zadržiavaním, 
núteným vysídľovaním, konfiškáciou 
pôdy, využívaním detských vojakov, aktmi 
agresie voči etnickým menšinám a slabým 
súdnictvom;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 13
Paul Murphy

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže mnohé odvetvia hospodárskej 
činnosti v Barme/Mjanmarsku, ako sú 
banské, drevárske, ropné a plynárenské 
odvetvie a odvetvie výstavby priehrad, boli 
v minulosti priamo spojené s vážnym 
porušovaním ľudských práv a ničením 
životného prostredia, a zároveň boli
hlavným zdrojom príjmov vojenského 
režimu;

E. keďže mnohé odvetvia hospodárskej 
činnosti v Barme/Mjanmarsku, ako sú 
banské, drevárske, ropné a plynárenské 
odvetvie a odvetvie výstavby priehrad, boli 
a stále sú priamo spojené s vážnym 
porušovaním ľudských práv a ničením 
životného prostredia, a zároveň sú
hlavným zdrojom príjmov vojenského 
režimu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Robert Sturdy
v mene skupiny ECR

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže mnohé odvetvia hospodárskej 
činnosti v Barme/Mjanmarsku, ako sú 
banské, drevárske, ropné a plynárenské 
odvetvie a odvetvie výstavby priehrad, boli 
v minulosti priamo spojené s vážnym 
porušovaním ľudských práv a ničením 
životného prostredia, a zároveň boli 
hlavným zdrojom príjmov vojenského 
režimu;

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Paul Murphy
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ea (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže barmská polícia údajne použila 
na rozohnanie protestujúcich pri spornej 
bani na meď v meste Monywa 
v severozápadnej Barme/Mjanmarsku, 
ktorú spoločne vlastnia čínska spoločnosť 
Wan Bao a barmský vojenský režim, 
vojenské granáty s obsahom bieleho 
fosforu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Paul Murphy

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže podniky pôsobiace v nestabilných 
štátoch a oblastiach so slabou správou, ako 
je Barma/Mjanmarsko, sú vystavené 
zvýšenému riziku, že spôsobia porušovanie 
ľudských práv alebo k nemu prispejú, čo je 
dôvod, prečo sú nevyhnutné osobitné 
opatrenia, aby sa tomuto riziku predišlo, 
ako sa uznáva v požiadavkách vlády USA 
na podávanie správ o zodpovednom 
investovaní v Barme/Mjanmarsku;

F. keďže podniky pôsobiace v nestabilných 
štátoch a oblastiach so slabou správou, ako 
je Barma/Mjanmarsko, pravdepodobnejšie
spôsobia porušovanie ľudských práv 
vrátane práv zamestnancov alebo k nemu 
prispejú, keďže osobitné opatrenia, ako sú 
požiadavky vlády USA na podávanie správ 
o zodpovednom investovaní 
v Barme/Mjanmarsku, sú potrebnými 
krokmi, ktoré majú podnikom zabrániť 
v tom, aby hospodársky profitovali 
z nestabilnej situácie v oblasti ľudských 
práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Paul Murphy
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže európske podniky a ich dcérske 
spoločnosti a subdodávatelia môžu hrať 
kľúčovú úlohu pri presadzovaní a šírení
sociálnych a pracovných noriem na celom 
svete;

G. keďže európske podniky a ich dcérske 
spoločnosti a subdodávatelia by mali
zohrávať kľúčovú úlohu pri presadzovaní 
a šírení sociálnych a pracovných noriem na 
celom svete;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Franziska Keller

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže európske podniky a ich dcérske 
spoločnosti a subdodávatelia môžu hrať 
kľúčovú úlohu pri presadzovaní a šírení 
sociálnych a pracovných noriem na celom 
svete;

G. keďže európske podniky a ich dcérske 
spoločnosti a subdodávatelia by mali
zohrávať kľúčovú úlohu pri presadzovaní 
a šírení sociálnych a pracovných noriem na 
celom svete;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Paul Murphy

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H – úvodná časť

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže od všetkých podnikov 
pôsobiacich v Barme/Mjanmarsku by sa 
malo vyžadovať, aby plnili svoje záväzky 
týkajúce sa dodržiavania medzinárodných 
noriem v oblasti ľudských práv, a teda aby:

H. keďže od všetkých podnikov 
pôsobiacich v Barme/Mjanmarsku sa musí
vyžadovať, aby plnili svoje záväzky 
týkajúce sa dodržiavania medzinárodných 
noriem v oblasti ľudských práv a práv 
zamestnancov, ako aj noriem v oblasti 
životného prostredia, a teda aby:
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Paul Murphy

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H – písmeno ca (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

ca) sa nepodieľali na zaberaní pôdy 
a nútenom vysídľovaní miestneho 
obyvateľstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Franziska Keller

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H – písmeno da (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

da) zabezpečili účinné dodržiavanie 
záväzkov v celom dodávateľskom reťazci;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Christofer Fjellner

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. uznáva kroky, ktoré v minulom roku
podnikol prezident Thein Sein a ďalší 
reformátori barmského režimu s cieľom 
realizovať demokratické reformy, 
a nabáda ich, aby v tomto procese

1. uznáva významné kroky, ktoré 
v Barme/Mjanmarsku podnikol prezident 
Thein Sein a ďalší reformátori, ktorí po 
48 rokoch vojenskej vlády začali novú éru 
zavedením minuloročných 
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bezodkladne pokračovali tak, aby sa zmena 
stala nezvratnou;

demokratických reforiem, ktoré podnietili 
Európsku komisiu k tomu, aby navrhla 
obnovenie prístupu k všeobecným colným 
preferenciám pre Barmu/Mjanmarsko;
nabáda ich, aby tento proces skutočne 
zrealizovali a bezodkladne v ňom 
pokračovali tak, aby sa zmena stala 
nezvratnou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Robert Sturdy
v mene skupiny ECR

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. uznáva kroky, ktoré v minulom roku 
podnikol prezident Thein Sein a ďalší 
reformátori barmského režimu s cieľom 
realizovať demokratické reformy, a nabáda 
ich, aby v tomto procese bezodkladne 
pokračovali tak, aby sa zmena stala 
nezvratnou;

1. uznáva a víta dôležité a povzbudzujúce 
kroky, ktoré v minulom roku podnikol 
prezident Thein Sein a ďalší reformátori 
barmského režimu s cieľom realizovať 
demokratické reformy, a nabáda ich, aby 
v tomto procese bezodkladne pokračovali 
tak, aby tendencia k úplnej 
demokratizácii, konsolidácii právneho 
štátu, ako aj rešpektovaniu všetkých 
ľudských práv a základných slobôd bola 
stála a trvalá;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Christofer Fjellner

Návrh uznesenia
Odsek 1a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. víta zákon o zahraničných investíciách 
predložený v marci 2012, ktorý 
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predpokladá bezpríkladnú liberalizáciu 
hospodárstva, keďže zahraničným 
spoločnostiam umožňuje podnikať 
v krajine bez potreby miestneho 
partnerstva; zdôrazňuje význam 
ratifikácie memoranda o porozumení 
MOP, ktoré barmské ministerstvo práce 
podpísalo s cieľom skoncovať s nútenou 
prácou do roku 2015;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Paul Murphy

Návrh uznesenia
Odsek 1a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. zastáva názor, že obnovenie prístupu 
k všeobecným colným preferenciám by 
vyslalo silný politický signál politickému 
vedeniu v Barme/Mjanmarsku 
a medzinárodnému spoločenstvu, keďže 
presahuje aktuálnu otázku nútenej práce; 
vzhľadom na trvajúcu nestabilitu celkovej 
situácie ľudských práv v krajine preto 
v tejto fáze považuje za neprimerané 
súhlasiť s návrhom Komisie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Christofer Fjellner

Návrh uznesenia
Odsek 1b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1b. berie na vedomie rozhodnutie 
združenia ASEAN prijať ponuku 
Barmy/Mjanmarska, že bude predsedať 
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organizácii v roku 2014, ako znak 
obnovenej dôvery v krajinu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Paul Murphy

Návrh uznesenia
Odsek 1b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1b. zostáva veľmi znepokojený sústavným, 
systematickým a závažným porušovaním 
práv etnických a náboženských menšín, 
upozorňuje, že nedávny vývoj, najmä 
pokiaľ ide o úlohu ozbrojených síl, 
vyvoláva vážne obavy týkajúce sa 
nezvratnosti reformného programu 
v záujme mieru a demokracie 
v Barme/Mjanmarsku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Christofer Fjellner

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva vládu Barmy/Mjanmarska, aby 
okamžite a bezpodmienečne prepustila 
všetkých zvyšných politických väzňov; 
ďalej vyzýva vládu, aby zabezpečila 
dodržiavanie slobody presvedčenia 
a prejavu, zhromažďovania a združovania 
a aby pokračovala v úzkej spolupráci 
s organizáciami, ako je MOP, s cieľom 
odstrániť nútenú prácu a zabezpečiť, aby 
implementácia právnych predpisov 
týkajúcich sa pracovných organizácií 

2. vyzýva vládu Barmy/Mjanmarska, aby 
dodržiavala zásady dobrej správy vecí 
verejných a okamžite a bezpodmienečne 
prepustila všetkých zvyšných politických 
väzňov; ďalej vyzýva vládu, aby 
zabezpečila dodržiavanie slobody 
presvedčenia a prejavu, zhromažďovania 
a združovania a aby pokračovala v úzkej 
spolupráci s organizáciami, ako je MOP, 
s cieľom odstrániť nútenú prácu 
a zabezpečiť, aby implementácia právnych 
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a pokojných demonštrácií 
a zhromažďovania bola v súlade 
s medzinárodnými normami v oblasti 
ľudských práv;

predpisov týkajúcich sa pracovných 
organizácií a pokojných demonštrácií 
a zhromažďovania bola v súlade 
s medzinárodnými normami v oblasti 
ľudských práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Franziska Keller

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva vládu Barmy/Mjanmarska, aby 
okamžite a bezpodmienečne prepustila 
všetkých zvyšných politických väzňov; 
ďalej vyzýva vládu, aby zabezpečila 
dodržiavanie slobody presvedčenia
a prejavu, zhromažďovania a združovania 
a aby pokračovala v úzkej spolupráci 
s organizáciami, ako je MOP, s cieľom 
odstrániť nútenú prácu a zabezpečiť, aby 
implementácia právnych predpisov 
týkajúcich sa pracovných organizácií 
a pokojných demonštrácií 
a zhromažďovania bola v súlade 
s medzinárodnými normami v oblasti 
ľudských práv;

2. vyzýva vládu Barmy/Mjanmarska, aby 
okamžite a bezpodmienečne prepustila 
všetkých zvyšných politických väzňov; 
ďalej vyzýva vládu, aby zabezpečila 
dodržiavanie slobody presvedčenia 
a prejavu, zhromažďovania a združovania 
a aby pokračovala v úzkej spolupráci 
s organizáciami, ako je MOP, s cieľom 
odstrániť nútenú prácu a zabezpečiť, aby 
implementácia právnych predpisov 
týkajúcich sa pracovných organizácií 
a pokojných demonštrácií 
a zhromažďovania bola v súlade 
s medzinárodnými normami v oblasti 
ľudských práv; vyzýva na pokračovanie 
a zintenzívnenie mierových rozhovorov 
s etnickými skupinami, najmä s Kačinmi, 
a naliehavo žiada ukončenie represálií 
proti Rohingyjom, ktorým sú stále 
odopierané občianske práva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Niccolò Rinaldi

Návrh uznesenia
Odsek 2a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. víta zákon o zahraničných investíciách 
prijatý v novembri 2012, ktorý 
predpokladá postupnú liberalizáciu 
hospodárstva, keďže umožňuje, aby 
zahraničné spoločnosti už nemuseli mať 
na začatie podnikania v krajine miestneho 
partnera, čo bude mať významný dosah 
na zamestnanosť na miestnej úrovni; 
pripomína však, že je ešte potrebné prijať 
vykonávacie predpisy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Christofer Fjellner

Návrh uznesenia
Odsek 2a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. uznáva, že vzhľadom na dlhé obdobie 
vojenskej vlády, ktorá prenikla všetkými 
vrstvami barmskej spoločnosti a vytvárala 
ich štruktúru, a napriek významným 
a demokratizačným iniciatívam sú zmeny 
pomalé a vyžadujú si medzinárodnú 
pomoc a podporu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Paul Murphy

Návrh uznesenia
Odsek 2a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. vyjadruje hlboké znepokojenie nad 
správami, z ktorých vyplýva, že nútený 



AM\931543SK.doc 17/31 PE508.053v01-00

SK

nábor detí do radov Tatmadaw Kyi 
(mjanmarskej armády) a jednotiek 
pohraničnej stráže neprestal, a vyzýva 
preto vládu Barmy/Mjanmarska, aby 
urýchlene zrealizovala všetky aspekty 
akčného plánu týkajúceho sa detských 
vojakov, ktorý podpísala s OSN, a aby 
ochranu detí považovala za jednu
z najvyšších priorít reformného 
programu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Franziska Keller

Návrh uznesenia
Odsek 2a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. vyzýva vládu Barmy/Mjanmarska, aby 
v súlade s medzinárodnými normami 
zabezpečila ochranu poľnohospodárov 
a spoločenstiev pred konfiškáciou pôdy 
a násilným vysídľovaním, a pripomína 
znepokojenie, pokiaľ ide o ústavu, zákon 
o poľnohospodárskej pôde a zákon 
o obhospodarovaní neobrábanej pôdy, 
ktoré vládu oprávňujú skonfiškovať pôdu 
na akýkoľvek projekt, o ktorom vláda 
vyhlási, že je v „národnom záujme“, 
a povoľujú vláde využívanie všetkej 
„voľnej“ pôdy; pripomína, že voľná pôda 
je v niektorých prípadoch osídlená 
a poskytuje živobytie spoločenstvám; 
ďalej pripomína, že podnikatelia so 
známosťami podávajú žaloby na tento 
zákon s cieľom zaregistrovať pôdu na 
svoje vlastné meno;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 34
Niccolò Rinaldi

Návrh uznesenia
Odsek 2b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2b. víta memorandum o porozumení, 
ktoré ministerstvo práce podpísalo 
s Medzinárodnou organizáciou práce 
s cieľom skoncovať s nútenou prácou do 
roku 2015, ako aj plán na prijatie 
protikorupčných a daňových zákonov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Christofer Fjellner

Návrh uznesenia
Odsek 2b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2b. zdôrazňuje význam programu Komisie 
pre krátkodobú pomoc v oblasti obchodu, 
ktorý sa má začať uplatňovať v roku 
2013, a vyzýva vládu Barmy/Mjanmarska, 
aby využila túto pomoc na maximalizáciu 
výhod, ktoré prinesie budúce obnovenie 
prístupu k všeobecným colným 
preferenciám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Niccolò Rinaldi

Návrh uznesenia
Odsek 2c (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2c. vyzýva vládu Barmy/Mjanmarska, aby 
posilnila svoje obchodné inštitúcie 
a politiky vzhľadom na ich pozitívne 
účinky na hospodárstvo krajiny a aby 
podnikla všetky potrebné kroky na 
maximalizáciu výhod vyplývajúcich 
z pomoci EÚ v oblasti obchodu 
a z obnovenia preferencií iniciatívy Všetko 
okrem zbraní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Niccolò Rinaldi

Návrh uznesenia
Odsek 2d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2d. vyzýva vládu Barmy/Mjanmarska, aby 
presadzovala a podporovala opatrenia 
v hlavných oblastiach, na ktoré sa 
vzťahuje Európsky nástroj pre 
demokraciu a ľudské práva (EIDHR): 
rozvoj, upevňovanie demokracie, právny 
štát a dodržiavanie ľudských práv 
a základných slobôd;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Niccolò Rinaldi

Návrh uznesenia
Odsek 2e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2e. berie na vedomie činnosť 
Mjanmarského mierového strediska, ktoré 
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financuje Európska únia, a vyzýva vládu 
Barmy/Mjanmarska, aby podporila proces 
národného zmierenia a etnického mieru;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Niccolò Rinaldi

Návrh uznesenia
Odsek 2f (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2f. žiada zvýšenie dvojstrannej rozvojovej 
pomoci EÚ určenej pre 
Barmu/Mjanmarsko podľa finančného 
výhľadu na roky 2014 – 2020; 
zdôrazňuje, že vláda Barmy/Mjanmarska 
musí rozhodne konať v oblastiach, ktoré 
boli v rámci dvojstrannej pomoci EÚ 
určené za priority, ako sú zabezpečenie 
živobytia, zdravie a vzdelávanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Niccolò Rinaldi

Návrh uznesenia
Odsek 2g (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2g. berie na vedomie významné 
rozhodnutie ostatných krajín združenia 
ASEAN, ktoré schválili ponuku 
Barmy/Mjanmarska, že bude predsedať 
organizácii v roku 2014, ako znak 
obnovenej dôvery;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 41
Christofer Fjellner

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že je potrebné, aby vláda 
Barmy/Mjanmarska vytvorila regulačný
rámec pre podniky, ktorý bude v súlade 
s medzinárodnými normami týkajúcimi sa 
sociálnej a environmentálnej 
zodpovednosti podnikov;

3. zdôrazňuje, že je potrebné, aby vláda 
Barmy/Mjanmarska posilnila svoje 
obchodné inštitúcie a politiky, 
vypracovala plán na posilnenie 
protikorupčných a daňových zákonov 
a vytvorila rámec pre podniky, ktorý bude 
v súlade s medzinárodnými normami 
týkajúcimi sa sociálnej a environmentálnej 
zodpovednosti podnikov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Christofer Fjellner

Návrh uznesenia
Odsek 3a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. víta záväzok vlády Barmy/Mjanmarska 
zaviesť iniciatívu v oblasti 
transparentnosti ťažobného priemyslu 
(EITI), ktorá od vlád vyžaduje 
zverejňovanie príjmov z hospodárskych 
činností v ropnom, plynárenskom 
a ťažobnom priemysle; vyzýva vládu 
Barmy/Mjanmarska, aby podnikla všetky 
kroky potrebné na zabezpečenie úplného 
dodržiavania iniciatívy EITI splnením 
príslušných požiadaviek spolu s plným 
zapojením občianskej spoločnosti do tohto 
procesu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 43
Christofer Fjellner

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že zverejňovanie údajov 
pre investorov a spotrebiteľov je hlavnou 
hnacou silou sociálnej zodpovednosti 
podnikov a musí sa zakladať na ľahko 
uplatniteľných a merateľných sociálnych 
a environmentálnych zásadách; 
zdôrazňuje, že to je dôležité aj v záujme 
ochrany dlhodobej hodnoty európskych 
investícií; žiada, aby sa toto angažovanie 
pevne zakladalo na podpore zásad OSN 
pre zodpovedné investovanie a zásady 
integrovaného podávania správ;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Franziska Keller

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že zverejňovanie údajov 
pre investorov a spotrebiteľov je hlavnou 
hnacou silou sociálnej zodpovednosti 
podnikov a musí sa zakladať na ľahko 
uplatniteľných a merateľných sociálnych 
a environmentálnych zásadách; zdôrazňuje, 
že to je dôležité aj v záujme ochrany 
dlhodobej hodnoty európskych investícií; 
žiada, aby sa toto angažovanie pevne 
zakladalo na podpore zásad OSN pre 
zodpovedné investovanie a zásady 
integrovaného podávania správ;

5. domnieva sa, že zverejňovanie údajov 
pre všetky zainteresované strany vrátane 
investorov, spotrebiteľov, zamestnancov, 
dotknutých spoločenstiev a občianskej 
spoločnosti je hlavnou hnacou silou 
sociálnej zodpovednosti podnikov a musí 
sa zakladať na ľahko uplatniteľných 
a merateľných sociálnych 
a environmentálnych zásadách; zdôrazňuje, 
že to je dôležité aj v záujme ochrany 
dlhodobej hodnoty európskych investícií; 
žiada, aby sa toto angažovanie pevne 
zakladalo na podpore zásad OSN pre 
zodpovedné investovanie a zásady 
integrovaného podávania správ;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Paul Murphy

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že zverejňovanie údajov 
pre investorov a spotrebiteľov je hlavnou 
hnacou silou sociálnej zodpovednosti 
podnikov a musí sa zakladať na ľahko 
uplatniteľných a merateľných sociálnych 
a environmentálnych zásadách; 
zdôrazňuje, že to je dôležité aj v záujme 
ochrany dlhodobej hodnoty európskych 
investícií; žiada, aby sa toto angažovanie 
pevne zakladalo na podpore zásad OSN pre 
zodpovedné investovanie a zásady 
integrovaného podávania správ;

5. domnieva sa, že zverejňovanie údajov 
pre investorov a spotrebiteľov je hlavnou 
hnacou silou sociálnej zodpovednosti 
podnikov a musí sa zakladať na ľahko 
uplatniteľných a merateľných sociálnych 
a environmentálnych zásadách; žiada, aby 
sa toto angažovanie pevne zakladalo na 
podpore zásad OSN pre zodpovedné 
investovanie a zásady integrovaného 
podávania správ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Niccolò Rinaldi

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. berie na vedomie pozitívne kroky 
v rámci aktuálnej revízie smernice 
o transparentnosti a smernice 
o účtovníctve, pokiaľ ide o riešenie otázky 
sociálnej zodpovednosti podnikov, pri 
súčasnom zabezpečení rovnováhy medzi 
legitímnym úsilím o transparentnosť 
a zodpovednosť a zaťažením spoločností 
súvisiacim s podávaním správ; dôrazne 
podporuje legislatívny návrh týkajúci sa 
podávania správ podľa jednotlivých krajín, 

6. berie na vedomie pozitívne kroky 
v rámci aktuálnej revízie smernice 
o transparentnosti a smernice 
o účtovníctve, pokiaľ ide o riešenie otázky 
sociálnej zodpovednosti podnikov, pri 
súčasnom zabezpečení rovnováhy medzi 
legitímnym úsilím o transparentnosť 
a zodpovednosť a zaťažením spoločností 
súvisiacim s podávaním správ; dôrazne 
podporuje legislatívny návrh týkajúci sa 
podávania správ podľa jednotlivých krajín, 
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ktoré bude vychádzať z noriem iniciatívy 
v oblasti transparentnosti ťažobného 
priemyslu (EITI), a podávania správ 
o predaji a ziskoch, ako aj o daniach 
a príjmoch, s cieľom odrádzať od korupcie 
a predchádzať daňovým únikom; 
poznamenáva však, že sa vyžaduje len 
zverejňovanie platieb vládam a len vo 
vybranej skupine hospodárskych odvetví;

ktoré bude vychádzať z noriem iniciatívy 
v oblasti transparentnosti ťažobného 
priemyslu (EITI), a podávania správ 
o predaji a ziskoch, ako aj o daniach 
a príjmoch, s cieľom odrádzať od korupcie 
a predchádzať daňovým únikom; 
zdôrazňuje, že podávanie správ podľa 
jednotlivých krajín by sa malo týkať 
odvetví, ktoré sú v Barme/Mjanmarsku 
priamo spojené s porušovaním ľudských 
práv a ničením životného prostredia a ku 
ktorým patrí banský, drevársky, ropný 
a plynárenský priemysel;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Christofer Fjellner

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. berie na vedomie pozitívne kroky 
v rámci aktuálnej revízie smernice 
o transparentnosti a smernice 
o účtovníctve, pokiaľ ide o riešenie otázky 
sociálnej zodpovednosti podnikov, pri 
súčasnom zabezpečení rovnováhy medzi 
legitímnym úsilím o transparentnosť 
a zodpovednosť a zaťažením spoločností 
súvisiacim s podávaním správ; dôrazne 
podporuje legislatívny návrh týkajúci sa 
podávania správ podľa jednotlivých krajín, 
ktoré bude vychádzať z noriem iniciatívy 
v oblasti transparentnosti ťažobného 
priemyslu (EITI), a podávania správ 
o predaji a ziskoch, ako aj o daniach 
a príjmoch, s cieľom odrádzať od korupcie 
a predchádzať daňovým únikom; 
poznamenáva však, že sa vyžaduje len 
zverejňovanie platieb vládam a len vo 
vybranej skupine hospodárskych odvetví;

6. berie na vedomie pozitívne kroky 
v rámci aktuálnej revízie smernice 
o transparentnosti a smernice 
o účtovníctve, pokiaľ ide o riešenie otázky 
sociálnej zodpovednosti podnikov, pri 
súčasnom zabezpečení rovnováhy medzi 
legitímnym úsilím o transparentnosť 
a zodpovednosť a zaťažením spoločností 
súvisiacim s podávaním správ; dôrazne 
podporuje legislatívny návrh týkajúci sa 
podávania správ podľa jednotlivých krajín, 
ktoré bude vychádzať z noriem iniciatívy 
v oblasti transparentnosti ťažobného 
priemyslu (EITI), a podávania správ 
o predaji a ziskoch, ako aj o daniach 
a príjmoch, s cieľom odrádzať od korupcie 
a predchádzať daňovým únikom; 
poznamenáva, že podávanie správ podľa 
jednotlivých krajín by sa malo týkať 
odvetví ťažobného, drevárskeho, ropného 
a plynárenského priemyslu, ktoré sú 
spojené so závažným porušovaním 
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ľudských práv a ničením životného 
prostredia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Robert Sturdy
v mene skupiny ECR

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. berie na vedomie pozitívne kroky 
v rámci aktuálnej revízie smernice 
o transparentnosti a smernice 
o účtovníctve, pokiaľ ide o riešenie otázky 
sociálnej zodpovednosti podnikov, pri 
súčasnom zabezpečení rovnováhy medzi 
legitímnym úsilím o transparentnosť 
a zodpovednosť a zaťažením spoločností 
súvisiacim s podávaním správ; dôrazne 
podporuje legislatívny návrh týkajúci sa 
podávania správ podľa jednotlivých krajín, 
ktoré bude vychádzať z noriem iniciatívy 
v oblasti transparentnosti ťažobného 
priemyslu (EITI), a podávania správ 
o predaji a ziskoch, ako aj o daniach 
a príjmoch, s cieľom odrádzať od korupcie 
a predchádzať daňovým únikom;
poznamenáva však, že sa vyžaduje len 
zverejňovanie platieb vládam a len vo 
vybranej skupine hospodárskych odvetví;

6. berie na vedomie pozitívne kroky 
v rámci aktuálnej revízie smernice 
o transparentnosti a smernice 
o účtovníctve, pokiaľ ide o riešenie otázky 
sociálnej zodpovednosti podnikov, pri 
súčasnom zabezpečení rovnováhy medzi 
legitímnym úsilím o transparentnosť 
a zodpovednosť a zaťažením spoločností 
súvisiacim s podávaním správ; dôrazne 
podporuje legislatívny návrh týkajúci sa 
podávania správ podľa jednotlivých krajín, 
ktoré bude vychádzať z noriem iniciatívy 
v oblasti transparentnosti ťažobného 
priemyslu (EITI), a podávania správ 
o predaji a ziskoch, ako aj o daniach 
a príjmoch, s cieľom odrádzať od korupcie 
a predchádzať daňovým únikom,
poznamenáva, že podávanie správ podľa 
jednotlivých krajín by sa malo týkať tých 
odvetví ťažobného priemyslu, pri ktorých 
sa v minulosti preukázalo, že sa podieľajú 
na závažnom a systematickom porušovaní 
ľudských práv a ničení životného 
prostredia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Niccolò Rinaldi
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Návrh uznesenia
Odsek 6a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. víta zámer vlády Barmy/Mjanmarska 
zaviesť iniciatívu v oblasti 
transparentnosti ťažobného priemyslu 
(EITI) a vyzýva vládu 
Barmy/Mjanmarska, aby túto iniciatívu 
urýchlene zrealizovala;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Niccolò Rinaldi

Návrh uznesenia
Odsek 6b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6b. vyzýva Komisiu, aby monitorovala 
záväzky európskych podnikov, pokiaľ ide 
o dodržiavanie medzinárodne uznávaných 
zásad a usmernení týkajúcich sa sociálnej 
zodpovednosti podnikov v súlade 
s oznámením o sociálnej zodpovednosti 
podnikov, a aby vymedzila usmernenia 
v oblasti ľudských práv pre ropné 
a plynárenské odvetvie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Christofer Fjellner

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje preto potrebu osobitných 
opatrení pre Barmu/Mjanmarsko, 

7. vyzýva veľké európske podniky 
pôsobiace v Barme/Mjanmarsku, aby 
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v prípade ktorého Únia prijímala od roku 
1996 reštriktívne opatrenia alebo sankcie; 
požaduje zavedenie centralizovaného 
mechanizmu, v rámci ktorého sa od 
európskych podnikov pôsobiacich
v Barme/Mjanmarsku bude v súlade s tým, 
čo už je povinné pre podniky v Spojených 
štátoch amerických, vyžadovať, aby začali 
dôkladný a nepretržitý proces náležitej 
starostlivosti, pokiaľ ide o ľudské práva, 
a pravidelne zverejňovali obchodné 
operácie a vzťahy, ako aj podnikové 
politiky, postupy a opatrenia na ochranu 
a presadzovanie ľudských práv;

podávali správy o svojich politikách 
a postupoch náležitej starostlivosti
v oblasti ľudských práv, práv 
zamestnancov a životného prostredia, ako 
aj o ich uplatňovaní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Robert Sturdy
v mene skupiny ECR

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje preto potrebu osobitných 
opatrení pre Barmu/Mjanmarsko, 
v prípade ktorého Únia prijímala od roku 
1996 reštriktívne opatrenia alebo sankcie; 
požaduje zavedenie centralizovaného 
mechanizmu, v rámci ktorého sa od 
európskych podnikov pôsobiacich
v Barme/Mjanmarsku bude v súlade s tým, 
čo už je povinné pre podniky v Spojených 
štátoch amerických, vyžadovať, aby začali 
dôkladný a nepretržitý proces náležitej 
starostlivosti, pokiaľ ide o ľudské práva, 
a pravidelne zverejňovali obchodné 
operácie a vzťahy, ako aj podnikové 
politiky, postupy a opatrenia na ochranu 
a presadzovanie ľudských práv;

7. žiada, aby veľké európske podniky 
pôsobiace v Barme/Mjanmarsku podávali 
správy o svojich procesoch a postupoch, 
pokiaľ ide o politiky a postupy náležitej 
starostlivosti v oblasti ľudských práv, práv 
zamestnancov a životného prostredia, ako 
aj o ich uplatňovaní;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 53
Christofer Fjellner

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. domnieva sa, že požiadavky na výročné 
podávanie správ o procesoch náležitej 
starostlivosti zo strany podnikov by mali 
zahŕňať posúdenia vplyvu, plány nápravy 
a zverejňovanie obchodných operácií 
a vzťahov vrátane dodávateľských 
reťazcov v rámci Barmy/Mjanmarska;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Robert Sturdy
v mene skupiny ECR

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. domnieva sa, že požiadavky na výročné 
podávanie správ o procesoch náležitej 
starostlivosti zo strany podnikov by mali 
zahŕňať posúdenia vplyvu, plány nápravy 
a zverejňovanie obchodných operácií 
a vzťahov vrátane dodávateľských 
reťazcov v rámci Barmy/Mjanmarska;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Christofer Fjellner

Návrh uznesenia
Odsek 9
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva Komisiu, aby účinnejšie 
využívala opatrenia založené na stimuloch 
a aby bola obozretnejšia pri monitorovaní 
a zabezpečovaní toho, že nadnárodné 
korporácie, ktorých dcérske spoločnosti 
alebo dodávateľské reťazce sídlia 
v krajinách zapojených do systému GSP 
a GSP+ – či už majú alebo nemajú 
registrované sídlo v Únii –, ako aj 
príslušné krajiny plnia svoje 
medzinárodné záväzky, pokiaľ ide 
o sociálnu zodpovednosť podnikov;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Robert Sturdy
v mene skupiny ECR

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva Komisiu, aby účinnejšie 
využívala opatrenia založené na stimuloch 
a aby bola obozretnejšia pri monitorovaní 
a zabezpečovaní toho, že nadnárodné 
korporácie, ktorých dcérske spoločnosti 
alebo dodávateľské reťazce sídlia 
v krajinách zapojených do systému GSP 
a GSP+ – či už majú alebo nemajú 
registrované sídlo v Únii –, ako aj 
príslušné krajiny plnia svoje 
medzinárodné záväzky, pokiaľ ide 
o sociálnu zodpovednosť podnikov;

9. žiada, aby Komisia zabezpečila 
monitorovanie záväzkov veľkých 
podnikov EÚ vzhľadom na medzinárodne 
uznávané zásady a usmernenia v oblasti 
sociálnej zodpovednosti podnikov, ako aj 
všetkých dobrovoľných požiadaviek, ktoré 
veľké podniky EÚ môžu jednostranne 
prijať; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Paul Murphy
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Návrh uznesenia
Odsek 9a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. vyzýva Komisiu, aby svoj návrh 
predložila opäť o 12 mesiacov s cieľom 
opätovného posúdenia stability, 
nezvratnosti a udržateľnosti reformného 
programu v Barme/Mjanmarsku; 
vyjadruje presvedčenie, že tento nový 
časový rámec by umožnil rozhodnutie 
o obnovení prístupu k všeobecným colným 
preferenciám na pevnejšom 
a konsolidovanejšom základe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Robert Sturdy
v mene skupiny ECR

Návrh uznesenia
Odsek 9a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. víta záväzok vlády Barmy/Mjanmarska 
plne zaviesť iniciatívu v oblasti 
transparentnosti ťažobného priemyslu 
(EITI), ktorá bude od vlády vyžadovať 
zverejňovanie príjmov získaných 
z ťažobných priemyselných odvetví 
a hospodárskych činností; vyzýva ďalej 
vládu Barmy/Mjanmarska, aby čo 
najrýchlejšie zabezpečila úplné 
dodržiavanie iniciatívy EITI;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Franziska Keller
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Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vyzýva Komisiu, aby pokračovala 
v monitorovaní vývoja 
v Barme/Mjanmarsku so zreteľom na 
nútenú prácu a akékoľvek ďalšie závažné 
a systematické porušovanie ľudských práv 
a aby na ne reagovala v súlade s platnými 
postupmi a mechanizmami, v prípade 
potreby aj prostredníctvom obnovených 
návrhov na odňatie obchodných 
preferencií;

10. vyzýva Komisiu, aby pokračovala 
v monitorovaní vývoja 
v Barme/Mjanmarsku so zreteľom na 
nútenú prácu a akékoľvek ďalšie 
porušovanie ľudských práv a aby na ne 
reagovala v súlade s platnými postupmi 
a mechanizmami, v prípade potreby aj 
prostredníctvom obnovených návrhov na 
odňatie obchodných preferencií;

Or. en


