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14.12.2015 B8-1346/1 

Изменение  1 

Юдит Саргентини 

от името на групата Verts/ALE 

Луи Мишел, Хилде Вотманс, Паво Вяйрюнен, Шарл Гьоренс  

от името на групата ALDE 

 

Предложение за резолюция B8-1346/2015 

Линда Макаван 

от името на комисията по развитие 

Опазване на националния парк „Вирунга“ в Демократична република Конго 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  3a. изтъква, че правителството на 

Уганда е в процес на предоставяне на 

лиценз за блока Нгаджи, който е в 

съседство на национален парк 

„Вирунга“ и включва езерото Едуард, 

и подчертава, че на национален парк 

„Вирунга“ могат да бъдат нанесени 

необратими щети и в резултат на 

проучване и експлоатация;  

Or. en 
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14.12.2015 B8-1346/2 

Изменение  2 

Юдит Саргентини 

от името на групата Verts/ALE 

Луи Мишел, Хилде Вотманс, Паво Вяйрюнен, Шарл Гьоренс  

от името на групата ALDE 

 

Предложение за резолюция B8-1346/2015 

Линда Макаван 

от името на комисията по развитие 

Опазване на националния парк „Вирунга“ в Демократична република Конго 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 

 

Предложение за резолюция Изменение 

13. призовава Европейската служба за 

външна дейност да координира 

дипломатическата реакция от страна на 

държавите – членки на ЕС, и на други 

потенциални донори, които 

осъществяват дейност в ДРК, с цел да се 

подпомогне правителството на ДРК да 

откаже извършването на проучване и 

експлоатацията на нефтени залежи в 

границите на парка и в другите обекти в 

Конго от Списъка на световното 

наследство на ЮНЕСКО, както и да 

отхвърли внасянето на промени в и 

намаляването на границите на парка; 

13. призовава Европейската служба за 

външна дейност да координира 

дипломатическата реакция от страна на 

държавите – членки на ЕС, и на други 

потенциални донори, които 

осъществяват дейност в ДРК, с цел да се 

подпомогне правителството на ДРК да 

откаже извършването на проучване и 

експлоатацията на нефтени залежи в 

границите на парка, да отмени 

разрешенията за проучване на 

нефтени залежи, предоставени за 

територия, която е собственост на 

национален парк „Вирунга“, както е 

поискал Комитетът по световно 

наследство, и в другите обекти в Конго 

от Списъка на световното наследство на 

ЮНЕСКО, както и да отхвърли 

внасянето на промени в и намаляването 

на границите на парка; 

Or. en 
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14.12.2015 B8-1346/3 

Изменение  3 

Юдит Саргентини 

от името на групата Verts/ALE 

Луи Мишел, Хилде Вотманс, Паво Вяйрюнен, Шарл Гьоренс  

от името на групата ALDE 

 

Предложение за резолюция B8-1346/2015 

Линда Макаван 

от името на комисията по развитие 

Опазване на националния парк „Вирунга“ в Демократична република Конго 

Предложение за резолюция 

Параграф 20 

 

Предложение за резолюция Изменение 

20. настоятелно призовава Европейската 

служба за външна дейност да 

предприеме всички необходими мерки, 

за да гарантира, че „СОКО 

Интернешънъл“ и неговото дружество, 

регистрирано в ДРК, SOCO Exploration 

and Production DRC SPRL („СОКО 

Експлорейшън енд Продъкшън ДРК“) 

ще поемат публичен ангажимент 

окончателно да прекратят всички 

дейности по проучване и 

експлоатация на ресурси в рамките на 

национален парк „Вирунга“; 

20. настоятелно призовава Европейската 

служба за външна дейност да 

предприеме всички необходими мерки, 

за да гарантира, че Службата на 

Обединеното кралство за борба с 

тежките измами, като първична 

юрисдикция, и всяка друга 

компетентна юрисдикция изцяло ще 

разследват всички представени им 

твърдения за подкупи и корупция по 

отношение на „СОКО Интернешънъл“ 

и неговото дружество, регистрирано в 

ДРК, SOCO Exploration and Production 

DRC SPRL („СОКО Експлорейшън енд 

Продъкшън ДРК“); 

Or. en 
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14.12.2015 B8-1346/4 

Изменение  4 

Луи Мишел, Хилде Вотманс, Паво Вяйрюнен, Шарл Гьоренс  

от името на групата ALDE 

Юдит Саргентини 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-1346/2015 

Линда Макаван 

от името на комисията по развитие 

Опазване на националния парк „Вирунга“ в Демократична република Конго 

Предложение за резолюция 

Съображение З a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  За. като има предвид, че „СОКО 

Интернешънъл“ вече не разполага с 

лиценз за блок V в национален парк 

„Вирунга“; 

Or. en 
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14.12.2015 B8-1346/5 

Изменение  5 

Луи Мишел, Хилде Вотманс, Паво Вяйрюнен, Шарл Гьоренс  

от името на групата ALDE 

Юдит Саргентини 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-1346/2015 

Линда Макаван 

от името на комисията по развитие 

Опазване на националния парк „Вирунга“ в Демократична република Конго 

Предложение за резолюция 

Съображение З б (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Зб. като има предвид, че резултатите 

от системното проучване показват 

наличие на нефт в национален парк 

„Вирунга“; припомня, че 

експлоатацията (и проучването) са 

несъвместими с опазването на парка, 

който е обект от Списъка на 

световното наследство; 

Or. en 
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14.12.2015 B8-1346/6 

Изменение  6 

Луи Мишел, Хилде Вотманс, Паво Вяйрюнен, Шарл Гьоренс  

от името на групата ALDE 

Юдит Саргентини 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-1346/2015 

Линда Макаван 

от името на комисията по развитие 

Опазване на националния парк „Вирунга“ в Демократична република Конго 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 
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3. подчертава, че проучването и 

експлоатацията на нефтени залежи или 

други незаконни дейности биха могли 

да доведат до необратими щети за 

националния парк „Вирунга“; счита за 

неприемливо, че през 2007 г. на 

френското нефтено дружество TOTAL 

(„ТОТАЛ“) и на британското нефтено 

дружество „СОКО Интернешънъл“ бяха 

предоставени нефтени концесии в 

национален парк „Вирунга“ – в 

нарушение на Парижката конвенция за 

опазване на световното културно и 

природното наследство, Конвенцията за 

биологичното разнообразие от 1992 г., 

Рамсарската конвенция и 

законодателството на Конго, и 

припомня, че докато „ТОТАЛ“ се 

съгласи никога да не извършва 

проучвания в границите на национален 

парк „Вирунга“ (дори правителството на 

Конго да реши да промени границите), 

„СОКО Интернешънъл“ проведе 

проучване на нефтени залежи в 

национален парк „Вирунга“ и приключи 

сеизмично проучване през юли 2014 г., 

резултатите от което се очаква да 

бъдат предадени скоро на 

правителството на Конго, което 

впоследствие ще реши дали да 

продължи проучванията; 

3. подчертава, че проучването и 

експлоатацията на нефтени залежи или 

други незаконни дейности биха могли 

да доведат до необратими щети за 

националния парк „Вирунга“; счита за 

неприемливо, че през 2007 г. на 

френското нефтено дружество TOTAL 

(„ТОТАЛ“) и на британското нефтено 

дружество „СОКО Интернешънъл“ бяха 

предоставени нефтени концесии в 

национален парк „Вирунга“ – в 

нарушение на Парижката конвенция за 

опазване на световното културно и 

природното наследство, Конвенцията за 

биологичното разнообразие от 1992 г., 

Рамсарската конвенция и 

законодателството на Конго; припомня, 

че докато „ТОТАЛ“ се съгласи никога 

да не извършва проучвания в границите 

на национален парк „Вирунга“ (дори 

правителството на Конго да реши да 

промени границите), „СОКО 

Интернешънъл“ проведе проучване на 

нефтени залежи в национален парк 

„Вирунга“ и приключи сеизмично 

проучване през юли 2014 г., резултатите 

от което бяха предадени на 

правителството на Конго и 

свидетелстват за наличието на 

нефт; призовава правителството на 

Демократична република Конго да не 

предоставя лиценз на друг оператор;  

Or. en 

 

 


