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Ændringsforslag  1 

Judith Sargentini 

for Verts/ALE-Gruppen 

Louis Michel, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Charles Goerens 

for ALDE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-1346/2015 

Linda McAvan 

for Udviklingsudvalget 

Beskyttelse af Virunga nationalpark i Den Demokratiske Republik Congo 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  3a. påpeger, at den ugandiske regering er 

i gang med at udstede en tilladelse for 

Ngaji-feltet, der ligger op ad VNP og 

omfatter Lake Edward, og understreger, 

at der også kan ske ubodelig skade på 

VNP som følge af efterforskning og 

udvinding;  

Or. en 
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14.12.2015 B8-1346/2 

Ændringsforslag  2 

Judith Sargentini 

for Verts/ALE-Gruppen 

Louis Michel, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Charles Goerens 

for ALDE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-1346/2015 

Linda McAvan 

for Udviklingsudvalget 

Beskyttelse af Virunga nationalpark i Den Demokratiske Republik Congo 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. opfordrer Tjenesten for EU's Optræden 

Udadtil til at samordne en diplomatisk 

respons fra EU-medlemsstaterne og 

potentielle andre donorer, der er aktive i 

DRC, med sigte på at hjælpe DRC's 

regering til at afstå fra olieefterforskning 

og -udvinding inden for parkens grænser 

såvel som i andre congolesiske UNESCO-

verdensnaturarvsområder samt at afstå fra 

at ændre og begrænse parkens grænser; 

13. opfordrer Tjenesten for EU's Optræden 

Udadtil til at samordne en diplomatisk 

respons fra EU-medlemsstaterne og 

potentielle andre donorer, der er aktive i 

DRC, med sigte på at hjælpe DRC's 

regering til at afstå fra olieefterforskning 

og -udvinding inden for parkens grænser, 

og som krævet af 

Verdenskulturarvskomitéen annullere de 

olieefterforskningstilladelser på VNP, der 

er udstedt, gøre det samme i andre 

congolesiske UNESCO-

verdensnaturarvsområder samt at afstå fra 

at ændre og begrænse parkens grænser; 

Or. en 
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Ændringsforslag  3 

Judith Sargentini 

for Verts/ALE-Gruppen 

Louis Michel, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Charles Goerens 

for ALDE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-1346/2015 

Linda McAvan 

for Udviklingsudvalget 

Beskyttelse af Virunga nationalpark i Den Demokratiske Republik Congo 

Forslag til beslutning 

Punkt 20 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

20. opfordrer indtrængende EU-

Udenrigstjenesten til at træffe alle 

nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 

SOCO International plc og dets 

registrerede selskab i Den Demokratiske 

Republik Congo (SOCO Exploration and 

Production DRC SPRL (SOCO) til 

offentligt at tilkendegive, at de permanent 

indstiller al efterforskning efter og 

udvinding af ressourcer i VNP;  

20. opfordrer indtrængende EU-

Udenrigstjenesten til at træffe alle 

nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 

Den Forenede Kongeriges kontor for grov 

svig (serious fraud office), der er den 

primære jurisdiktion, og andre relevante 

jurisdiktioner fuldt ud efterforsker 

påstandene om korruption i forbindelse 

med SOCO International plc og dets 

registrerede selskab i Den Demokratiske 

Republik Congo (SOCO Exploration and 

Production DRC SPRL (SOCO); 

Or. en 
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Ændringsforslag  4 

Louis Michel, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Charles Goerens 

for ALDE-Gruppen 

Judith Sargentini 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-1346/2015 

Linda McAvan 

for Udviklingsudvalget 

Beskyttelse af Virunga nationalpark i Den Demokratiske Republik Congo 

Forslag til beslutning 

Punkt H a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Ha. der henviser til, at SOCO 

International ikke længere er indehaver 

af tilladelsen for felt V i Virunga 

nationalpark; 

Or. en 
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Ændringsforslag  5 

Louis Michel, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Charles Goerens 

for ALDE-Gruppen 

Judith Sargentini 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-1346/2015 

Linda McAvan 

for Udviklingsudvalget 

Beskyttelse af Virunga nationalpark i Den Demokratiske Republik Congo 

Forslag til beslutning 

Punkt H b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Hb. der henviser til, at det fremgår af en 

systemisk undersøgelse, at der er olie i 

VNP; minder om, at efterforskning (og 

udvinding) ikke er forenelig med 

bevarelsen af området, der er del af 

verdens kulturarv; 

Or. en 



 

AM\1081726DA.doc  PE573.382v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

14.12.2015 B8-1346/6 

Ændringsforslag  6 

Louis Michel, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Charles Goerens 

for ALDE-Gruppen 

Judith Sargentini 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-1346/2015 

Linda McAvan 

for Udviklingsudvalget 

Beskyttelse af Virunga nationalpark i Den Demokratiske Republik Congo 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

3. understreger, at der kan opstå uoprettelig 

skade på VNP som følge af efterforskning 

efter og udvinding af olie eller andre 

ulovlige aktiviteter; finder det uacceptabelt, 

at der blev indrømmet oliekoncessioner i 

VNP i 2007 til det franske olieselskab 

TOTAL og til det britiske olieselskab 

SOCO International i strid med 

Pariserkonventionen om beskyttelse af 

verdens kultur- og naturarv, konventionen 

af 1992 om den biologiske mangfoldighed, 

Ramsarkonventionen og den congolesiske 

lovgivning, og minder om, at selv om 

TOTAL aldrig foretog efterforskninger 

inden for grænserne af VNP (selv om den 

congolesiske regering endda besluttede at 

ændre grænserne), har SOCO International 

udført olieefterforskning i VNP og afsluttet 

en seismisk undersøgelse i juli 2014, og 

resultaterne heraf forventes snart at blive 

meddelt den congolesiske regering, som 

derefter vil beslutte, om der skal 

efterforskes yderligere; 

3. understreger, at der kan opstå uoprettelig 

skade på VNP som følge af efterforskning 

efter og udvinding af olie eller andre 

ulovlige aktiviteter; finder det uacceptabelt, 

at der blev indrømmet oliekoncessioner i 

VNP i 2007 til det franske olieselskab 

TOTAL og til det britiske olieselskab 

SOCO International i strid med 

Pariserkonventionen om beskyttelse af 

verdens kultur- og naturarv, konventionen 

af 1992 om den biologiske mangfoldighed, 

Ramsarkonventionen og den congolesiske 

lovgivning; minder om, at selv om TOTAL 

aldrig foretog efterforskninger inden for 

grænserne af VNP (selv om den 

congolesiske regering endda besluttede at 

ændre grænserne), har SOCO International 

udført olieefterforskning i VNP og afsluttet 

en seismisk undersøgelse i juli 2014, hvis 

resultater blev fremlagt for den 

congolesiske regering, og som viser, at der 

er olie på området; opfordrer den 

congolesiske regering til ikke at udstede 

en tilladelse til en anden operatør;  

Or. en 

 

 


