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Τροπολογία  1 

Judith Sargentini 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

Louis Michel, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Charles Goerens 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ALDE 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-1346/2015 

Linda McAvan 

εμ νλόκαηνο ηεο Δπηηξνπήο Αλάπηπμεο 

Η πξνζηαζία ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ Virunga ζηε Γεκνθξαηία ηνπ Κνλγθό 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 3 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  3α. επηζεκαίλεη όηη ε Κπβέξλεζε ηεο 

Οπγθάληα έρεη αλνίμεη ηε δηαδηθαζία 

αδεηνδόηεζεο γηα ην νηθόπεδν Ngaji, πνπ 

εθάπηεηαη ηνπ VNP θαη πεξηθιείεη ηε 

Λίκλε ηνπ Εδνπάξδνπ, θαη ηνλίδεη όηη 

αλεπαλόξζσηε θαηαζηξνθή ζην VNP ζα 

κπνξνύζε επίζεο λα πξνθιεζεί σο 

απνηέιεζκα ησλ εξεπλώλ θαη ηεο 

εθκεηάιιεπζεο·  

Or. en 
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Τροπολογία  2 

Judith Sargentini 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

Louis Michel, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Charles Goerens 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ALDE 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-1346/2015 

Linda McAvan 

εμ νλόκαηνο ηεο Δπηηξνπήο Αλάπηπμεο 

Η πξνζηαζία ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ Virunga ζηε Γεκνθξαηία ηνπ Κνλγθό 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 13 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

13. θαιεί ηελ Δπξσπατθή Υπεξεζία 

Δμσηεξηθήο Γξάζεο λα ζπληνλίζεη κηα 

δηπισκαηηθή απάληεζε από ηα θξάηε κέιε 

ηεο ΔΔ θαη ηνπο πηζαλνύο άιινπο ρνξεγνύο 

πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ Λατθή 

Γεκνθξαηία ηνπ Κνλγθό, κε ζθνπό λα 

βνεζήζεη ηελ θπβέξλεζε ηεο ΛΓΚ λα 

απνξξίςεη ηηο έξεπλεο γηα ηελ αλεύξεζε 

θαη ηελ εθκεηάιιεπζε πεηξειαίνπ εληόο 

ησλ νξίσλ ηνπ Πάξθνπ, θαζώο θαη ζηα 

άιια Μλεκεία Παγθόζκηαο Πνιηηηζηηθήο 

Κιεξνλνκηάο ηνπ Κνλγθό, θαη λα 

απνξξίςεη ηηο αιιαγέο θαη ηε ζπξξίθλσζε 

ησλ νξίσλ ηνπ Πάξθνπ· 

13. θαιεί ηελ Δπξσπατθή Υπεξεζία 

Δμσηεξηθήο Γξάζεο λα ζπληνλίζεη κηα 

δηπισκαηηθή απάληεζε από ηα θξάηε κέιε 

ηεο ΔΔ θαη ηνπο πηζαλνύο άιινπο ρνξεγνύο 

πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ Λατθή 

Γεκνθξαηία ηνπ Κνλγθό, κε ζθνπό λα 

βνεζήζεη ηελ θπβέξλεζε ηεο ΛΓΚ λα 

απνξξίςεη ηηο έξεπλεο γηα ηελ αλεύξεζε 

θαη ηελ εθκεηάιιεπζε πεηξειαίνπ εληόο 

ησλ νξίσλ ηνπ Πάξθνπ, λα αθπξώζεη ηηο 

ρνξεγεζείζεο άδεηεο δηεμαγσγήο εξεπλώλ 

εληόο ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ Εζληθνύ 

Πάξθνπ Virunga, όπσο έρεη δεηήζεη ε 

Επηηξνπή Παγθόζκηαο Κιεξνλνκηάο, 

θαζώο θαη ζηα άιια Μλεκεία Παγθόζκηαο 

Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο ηνπ Κνλγθό, 

θαη λα απνξξίςεη ηηο αιιαγέο θαη ηε 

ζπξξίθλσζε ησλ νξίσλ ηνπ Πάξθνπ· 

Or. en 
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Τροπολογία  3 

Judith Sargentini 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

Louis Michel, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Charles Goerens 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ALDE 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-1346/2015 

Linda McAvan 

εμ νλόκαηνο ηεο Δπηηξνπήο Αλάπηπμεο 

Η πξνζηαζία ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ Virunga ζηε Γεκνθξαηία ηνπ Κνλγθό 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 20 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

20. θαιεί ηελ Δπξσπατθή Υπεξεζία 

Δμσηεξηθήο Γξάζεο λα ιάβεη όια ηα 

αλαγθαία κέηξα γηα ηελ Soco 

International PLC θαη ηελ εηαηξεία κε 

έδξα ηε Λατθή Δεκνθξαηία ηνπ Κνλγθό, 

Soco Esplorazione e Produzione RDC 

Sprl (Soco), ώζηε λα δεζκεπηνύλ 

δεκνζίσο λα ζηακαηήζνπλ νξηζηηθά όιεο 

ηηο έξεπλεο θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ 

πόξσλ ζην πάξθν Virunga·  

20. θαιεί ηελ Δπξσπατθή Υπεξεζία 

Δμσηεξηθήο Γξάζεο λα ιάβεη όια ηα 

αλαγθαία κέηξα ώζηε ην Serious Fraud 

Office ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην σο 

πξσηνγελήο δηθαηνδνζία θαη θάζε άιιν 

ζρεηηθό δηθαηνδνηηθό όξγαλν λα 

δηεξεπλήζνπλ θάζε ππνβαιιόκελε ζε 

απηά θαηαγγειία πεξί δσξνδνθηώλ θαη 

δηαθζνξάο ζρεηηθά κε ηελ SOCO 

International plc θαη ηελ θαηαρσξεκέλε 

ζηε Λατθή Δεκνθξαηία ηνπ Κνλγθό 

εηαηξεία ηεο, ηε SOCO Exploration and 

Production DRC SPRL (SOCO)·  

Or. en 
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Τροπολογία  4 

Louis Michel, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Charles Goerens 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ALDE 

Judith Sargentini 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-1346/2015 

Linda McAvan 

εμ νλόκαηνο ηεο Δπηηξνπήο Αλάπηπμεο 

Η πξνζηαζία ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ Virunga ζηε Γεκνθξαηία ηνπ Κνλγθό 

Πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ηα (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  Ηα. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε SOCO 

International δελ δηαζέηεη πιένλ άδεηα γηα 

ην νηθόπεδν V ζην Εζληθό Πάξθν 

Virunga· 

Or. en 
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14.12.2015 B8-1346/5 

Τροπολογία  5 

Louis Michel, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Charles Goerens 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ALDE 

Judith Sargentini 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-1346/2015 

Linda McAvan 

εμ νλόκαηνο ηεο Δπηηξνπήο Αλάπηπμεο 

Η πξνζηαζία ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ Virunga ζηε Γεκνθξαηία ηνπ Κνλγθό 

Πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η β (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  Ηβ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ζπζηεκηθήο κειέηεο 

δείρλνπλ ηελ παξνπζία πεηξειαίνπ κέζα 

ζην VNP· ππελζπκίδεη όηη ε έξεπλα (θαη 

εθκεηάιιεπζε) πεηξειαίνπ δελ είλαη 

ζπκβαηή κε ηε δηαθύιαμε ηνπ πάξθνπ, ην 

νπνίν είλαη Τόπνο Παγθόζκηαο 

Κιεξνλνκηάο· 

Or. en 
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14.12.2015 B8-1346/6 

Τροπολογία  6 

Louis Michel, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Charles Goerens 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ALDE 

Judith Sargentini 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-1346/2015 

Linda McAvan 

εμ νλόκαηνο ηεο Δπηηξνπήο Αλάπηπμεο 

Η πξνζηαζία ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ Virunga ζηε Γεκνθξαηία ηνπ Κνλγθό 

Πρόταση ψηυίσματος 

Paragraph 3 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

3. ππνγξακκίδεη όηη ζα κπνξνύζε λα 

πξνθύςεη κε αλαζηξέςηκε βιάβε ζην VNP 

σο απνηέιεζκα ηεο αλαδήηεζεο θαη 

εθκεηάιιεπζεο πεηξειαίνπ ή άιισλ 

παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ· ζεσξεί 

απαξάδεθην ην όηη νη πεηξειατθέο 

παξαρσξήζεηο ζην VNP ρνξεγήζεθαλ ην 

2007 ζηε γαιιηθή εηαηξεία πεηξειαίνπ 

Total θαη ζηε βξεηαληθή πεηξειατθή 

εηαηξεία SOCO International, θαηά 

παξάβαζε ηεο ζύκβαζεο ησλ Παξηζίσλ γηα 

ηελ πξνζηαζία ηεο παγθόζκηαο 

πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο, ηεο 

ζύκβαζεο ηνπ 1992 γηα ηε βηνινγηθή 

πνηθηιόηεηα, ηεο ζύκβαζεο Ρακζάξ θαη 

ηεο λνκνζεζίαο ηνπ Κνλγθό· ππελζπκίδεη 

όηη, ελώ ε Total ζπκθώλεζε γηα ηε 

δηελέξγεηα εξεπλώλ εληόο ησλ νξίσλ ηνπ 

VNP (αθόκε θαη αλ ε θπβέξλεζε ηνπ 

Κνλγθό απνθαζίζεη λα αιιάμεη ηα όξηα), ε 

SOCO International έρεη πξαγκαηνπνηήζεη 

έξεπλεο γηα πεηξέιαην ζην VNP θαη 

δηελήξγεζε ζεηζκηθέο έξεπλεο ηνλ Ινύιην 

ηνπ 2014, ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ 

αλακέλεηαη λα παξαδνζνύλ ζύληνκα ζηελ 

θπβέξλεζε ηνπ Κνλγθό, ε νπνία ζηε 

ζπλέρεηα ζα απνθαζίζεη αλ ζα 

πξνρσξήζεη ζε πεξαηηέξσ έξεπλεο· 

3. ππνγξακκίδεη όηη ζα κπνξνύζε λα 

πξνθύςεη κε αλαζηξέςηκε βιάβε ζην VNP 

σο απνηέιεζκα ηεο αλαδήηεζεο θαη 

εθκεηάιιεπζεο πεηξειαίνπ ή άιισλ 

παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ· ζεσξεί 

απαξάδεθην ην γεγνλόο όηη ζπκβάζεηο 

παξαρώξεζεο πεηξειαίνπ ζην VNP 

ρνξεγήζεθαλ ην 2007 ζηε γαιιηθή 

πεηξειατθή εηαηξεία Total θαη ηε 

βξεηαληθή πεηξειατθή εηαηξεία SOCO 

International, θαηά παξάβαζε ηεο 

ύκβαζεο ησλ Παξηζίσλ γηα ηελ 

Πξνζηαζία ηεο Παγθόζκηαο Πνιηηηζηηθήο 

θαη Φπζηθήο Κιεξνλνκηάο, ηεο ζύκβαζεο 

ηνπ 1992 γηα ηε Βηνινγηθή Πνηθηιόηεηα, 

ηεο ζύκβαζεο Ρακζάξ θαη ηνπ δηθαίνπ ηνπ 

Κνλγθό· ππελζπκίδεη όηη, ελώ ε Total 

ζπκθώλεζε γηα ηε δηελέξγεηα εξεπλώλ 

εληόο ησλ νξίσλ ηνπ VNP (αθόκε θαη αλ ε 

θπβέξλεζε ηνπ Κνλγθό απνθαζίζεη λα 

αιιάμεη ηα όξηα), ε SOCO International 

έρεη πξαγκαηνπνηήζεη έξεπλεο γηα 

πεηξέιαην ζην VNP θαη δηελήξγεζε 

ζεηζκηθέο έξεπλεο ηνλ Ινύιην ηνπ 2014, ηα 

απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ ππνβιήζεθαλ 

ζηελ θπβέξλεζε ηνπ Κνλγθό θαη 

πηζηνπνηνύλ ηελ παξνπζία πεηξειαίνπ· 

θαιεί ηελ Κπβέξλεζε ηεο Λατθήο 

Δεκνθξαηίαο ηνπ Κνλγθό λα κελ 
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αδεηνδνηήζεη άιιν θνξέα·  

Or. en 

 

 


