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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0327/2010, της Maria Grazia Brunero, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την εξόρυξη αλουμινίου από τη μεταλλευτική εταιρεία Vedanta στην Ινδία, η 
οποία έχει αντίκτυπο στον οικότοπο της φυλής Dongria Kondh

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα προειδοποιεί σχετικά με τις δραστηριότητες της μεταλλευτικής εταιρείας 
Vedanta στην Ινδία• εικάζει ότι το σχέδιο διάνοιξης ανοικτού ορυχείου βωξίτη θέτει σε 
κίνδυνο τον οικότοπο της φυλής Dongria Kondh.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 1 Ιουλίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Νοεμβρίου 2010.

"Οι αναφέροντες κάνουν έκκληση υπέρ της φυλής Dongria Kondh οι οποίοι, όπως 
ισχυρίζονται, απειλούνται από το σχέδιο διάνοιξης ορυχείου βωξίτη. Οι αναφέροντες κάνουν, 
στο πλαίσιο αυτό, μνεία σε υποτιθέμενη παραβίαση σύμφωνα με απόφαση ανώτατου 
δικαστηρίου (χωρίς όμως να διευκρινίζουν περί τίνος δικαστηρίου πρόκειται) και σε 
ενέργειες στις οποίες προέβησαν ορισμένοι μέτοχοι της ενεχόμενης εταιρίας στο Λονδίνο.

Το ζήτημα αυτό έχει ήδη απασχολήσει το Κοινοβούλιο και ενήμερη επί του θέματος είναι
βέβαια και η Επιτροπή η οποία το παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς. Επίσης, το θέμα αυτό έχει
προσελκύσει σε μεγάλο βαθμό την προσοχή των μέσων ενημέρωσης και έχει γίνει
αντικείμενο εκστρατείας ευαισθητοποίησης του κοινού μέσω του διαδικτύου. Σύμφωνα με
τελευταίες ειδήσεις, η μεταλλευτική εταιρεία έχει υποχρεωθεί να οπισθοδρομήσει, γεγονός 
που φαίνεται να καθησυχάζει κατά κάποιον τρόπο τις ανησυχίες των αναφερόντων για αυτή 
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τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Για την ενημέρωση των μελών της Επιτροπής Αναφορών, η Επιτροπή επιθυμεί να
επαναλάβει ότι, κατά τις επαφές της με την Ινδική κυβέρνηση, προσεγγίζει θέματα που 
άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και των δικαιωμάτων των εθνοτικών 
μειονοτήτων και μεριμνά σε ευρύ πλαίσιο για τις κάστες άνευ δικαιωμάτων και τους λαούς με 
φυλετική συγκρότηση και τούτο για να επιτευχθεί ο μέγιστος δυνατός αντίκτυπος στις 
συζητήσεις που θα διεξαχθούν στη διάρκεια του διαλόγου ΕΕ-Ινδίας για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, αλλά και σε άλλα πλαίσια συζητήσεων."


