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7.12.2011 A7-0427/1 

Alteração  1 

Nicole Kiil-Nielsen, Keith Taylor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0427/2011 

George Sabin Cutaş 

Acordo de parceria e de cooperação CE-Usbequistão e comércio bilateral de têxteis 

2010/0323(NLE) 

Proposta de resolução 

Considerando F 

 

Proposta de resolução Alteração 

F. Considerando que o Governo do 

Usbequistão tem em curso uma série de 

importantes iniciativas para dar expressão à 

Democracia; 

F. Considerando que o regime político 

usbeque ainda tem importantes iniciativas 

a tomar para dar expressão à democracia; 

Or. en 
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7.12.2011 A7-0427/2 

Alteração  2 

Nicole Kiil-Nielsen, Keith Taylor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Paul Murphy, Helmut Scholz,  Søren Bo Søndergaard 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0427/2011 

George Sabin Cutaş 

Acordo de parceria e de cooperação CE-Usbequistão e comércio bilateral de têxteis 

2010/0323(NLE) 

Proposta de resolução 

Considerando H 

 

Proposta de resolução Alteração 

H. Considerando que o Usbequistão herdou 

um sistema agrícola gerido pelo Estado  e 

que o manteve sem quaisquer medidas 

significativas de reforma e que outros 

países da mesma região, como o 

Cazaquistão e, em menor medida, o 

Tajiquistão, estão a modernizar a sua 

agricultura e a fazer face a muitos dos 

seus problemas;
 
considerando que uma 

verdadeira reforma agrária, acompanhada 

de uma mecanização da agricultura, 

permitiria limitar consideravelmente o 

trabalho forçado entre a população infantil 

e o desperdício de água, tornando as 

explorações mais rentáveis; 

H. Considerando que o Usbequistão herdou 

um sistema agrícola gerido pelo Estado; 

considerando que uma verdadeira reforma 

agrária, acompanhada de uma mecanização 

da agricultura, permitiria limitar 

consideravelmente o trabalho forçado entre 

a população infantil e o desperdício de 

água; 

Or. en 
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7.12.2011 A7-0427/3 

Alteração  3 

Paul Murphy, Helmut Scholz, Søren Bo Søndergaard 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0427/2011 

George Sabin Cutaş 

Acordo de parceria e de cooperação CE-Usbequistão e comércio bilateral de têxteis 

2010/0323(NLE) 

Proposta de resolução 

N.º 1 – alínea vii) 

 

Proposta de resolução Alteração 

(vii) Contribuir, mediante o diálogo 

político e os programas de ajuda, para as 

reformas do sector agrícola usbeque 

orientadas para a economia de mercado; 

propor a assistência da UE na transição, 

a longo prazo, rumo à privatização e à 

liberalização do sector, em consonância 

com a evolução observada nos países 

vizinhos do Usbequistão;  

(vii) Contribuir para reformas do sector 

agrícola usbeque que sirvam os interesses 

da população usbeque, tais como a 

introdução de rigorosas normas de âmbito 

laboral, social e ecológico, no sector 

agrícola e não só; 

Or. en 
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7.12.2011 A7-0427/4 

Alteração  4 

Paul Murphy, Helmut Scholz, Søren Bo Søndergaard 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0427/2011 

George Sabin Cutaş 

Acordo de parceria e de cooperação CE-Usbequistão e comércio bilateral de têxteis 

2010/0323(NLE) 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Afirma que o Parlamento Europeu só irá 

considerar dar a sua aprovação, se as 

autoridades usbeques autorizarem o acesso 

dos observadores da OIT, a fim de que 

estes acompanhem a situação de perto e 

sem entraves e confirmem que foram 

postas em prática reformas palpáveis, 

portadoras de resultados substanciais e 

susceptíveis de demonstrar que a prática do 

trabalho forçado e do trabalho infantil está, 

de facto, em vias de ser erradicada a nível 

nacional, regional e local; 

2. Afirma que o Parlamento só irá 

considerar a aprovação depois de as 

autoridades usbeques terem autorizado o 

acesso de observadores internacionais, em 

especial da OIT, a fim de que estes 

acompanhem a situação de perto e sem 

entraves e confirmem que foram postas em 

prática reformas palpáveis, portadoras de 

resultados substanciais e susceptíveis de 

demonstrar que a prática do trabalho 

forçado e do trabalho infantil está, de facto, 

erradicada a nível nacional, regional e 

local. 

Or. en 

 

 


