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14.12.2015 B8-1346/1 

Amendement  1 

Judith Sargentini 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Louis Michel, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Charles Goerens 

namens de ALDE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-1346/2015 

Linda McAvan 

namens de Commissie ontwikkelingssamenwerking 

Bescherming van het Virunga National Park in de Democratische Republiek Congo 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  3 bis. wijst erop dat de Oegandese 

regering momenteel bezig is met de 

toekenning van een vergunning voor het 

Ngaji-blok, dat aan het Virunga National 

Park (VNP) grenst en onder meer Lake 

Edward omvat, en onderstreept dat het 

VNP ook onherstelbare schade kan lijden 

als gevolg van olie-exploratie en -

winning;  

Or. en 
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14.12.2015 B8-1346/2 

Amendement  2 

Judith Sargentini 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Louis Michel, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Charles Goerens 

namens de ALDE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-1346/2015 

Linda McAvan 

namens de Commissie ontwikkelingssamenwerking 

Bescherming van het Virunga National Park in de Democratische Republiek Congo 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. vraagt de Europese Dienst voor extern 

optreden een diplomatieke reactie van de 

EU-lidstaten en andere potentiële donors 

die in de DRC actief zijn, te coördineren, 

teneinde de regering van de DRC te helpen 

van olie-exploratie en -winning in het park, 

alsook in andere Congolese UNESCO-

werelderfgoedgebieden, af te zien, en 

wijzigingen aan de grenzen van het park 

c.q. inkrimpingen ervan af te wijzen; 

13. vraagt de Europese Dienst voor extern 

optreden een diplomatieke reactie van de 

EU-lidstaten en andere potentiële donors 

die in de DRC actief zijn, te coördineren, 

teneinde de regering van de DRC te helpen 

van olie-exploratie en -winning in het park, 

af te zien, alle vergunningen die voor olie-

exploratie binnen het grondgebied van het 

Virunga National Park alsook in andere 

Congolese UNESCO-

werelderfgoedgebieden zijn verleend, te 

annuleren, zoals gevraagd door het 

Werelderfgoedcomité, en wijzigingen aan 

de grenzen van het park c.q. inkrimpingen 

ervan af te wijzen; 

Or. en 
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14.12.2015 B8-1346/3 

Amendement  3 

Judith Sargentini 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Louis Michel, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Charles Goerens 

namens de ALDE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-1346/2015 

Linda McAvan 

namens de Commissie ontwikkelingssamenwerking 

Bescherming van het Virunga National Park in de Democratische Republiek Congo 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

20. dringt er bij de Europese dienst voor 

extern optreden op aan alle noodzakelijke 

maatregelen te nemen om ervoor te zorgen 

dat SOCO International plc en haar in de 

DRC geregistreerde onderneming SOCO 

Exploration and Production DRC SPRL 

(SOCO) zich er publiekelijk toe verbinden 

de exploratie en exploitatie van 

natuurlijke hulpbronnen in het VNP 

helemaal en definitief stop te zetten; 

20. dringt er bij de Europese dienst voor 

extern optreden op aan alle noodzakelijke 

maatregelen te nemen om ervoor te zorgen 

dat in de eerste plaats het Britse Serious 

Fraud Office (SFO; Bureau voor ernstige 

fraudezaken) maar ook eventuele andere 

relevante rechtsinstanties een grondig 

onderzoek uitvoeren naar alle 

beschuldigingen van corruptie en fraude 

die het SFO heeft ontvangen met 

betrekking tot SOCO International plc en 

haar in de DRC geregistreerde 

onderneming SOCO Exploration and 

Production DRC SPRL (SOCO); 

Or. en 
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14.12.2015 B8-1346/4 

Amendement  4 

Louis Michel, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Charles Goerens 

namens de ALDE-Fractie 

Judith Sargentini 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-1346/2015 

Linda McAvan 

namens de Commissie ontwikkelingssamenwerking 

Bescherming van het Virunga National Park in de Democratische Republiek Congo 

Ontwerpresolutie 

Overweging H bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  H bis. overwegende dat SOCO 

International niet meer over de 

vergunning voor blok V in het Virunga 

National Park beschikt; 

Or. en 
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14.12.2015 B8-1346/5 

Amendement  5 

Louis Michel, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Charles Goerens 

namens de ALDE-Fractie 

Judith Sargentini 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-1346/2015 

Linda McAvan 

namens de Commissie ontwikkelingssamenwerking 

Bescherming van het Virunga National Park in de Democratische Republiek Congo 

Ontwerpresolutie 

Overweging H ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  H ter. overwegende dat de resultaten van 

de systemische studie op de aanwezigheid 

van olie in het VNP wijzen: herhaalt dat 

oliewinning (en -exploratie) 

onverenigbaar zijn met de bescherming 

van het park, dat een werelderfgoedgebied 

vormt; 

Or. en 
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14.12.2015 B8-1346/6 

Amendement  6 

Louis Michel, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Charles Goerens 

namens de ALDE-Fractie 

Judith Sargentini 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-1346/2015 

Linda McAvan 

namens de Commissie ontwikkelingssamenwerking 

Bescherming van het Virunga National Park in de Democratische Republiek Congo 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. onderstreept dat het VNP onherstelbare 

schade zou kunnen lijden als gevolg van 

olie-exploratie en -winning of andere 

illegale activiteiten; acht het 

onaanvaardbaar dat in 2007 concessies 

voor olieboringen binnen het VNP zijn 

verleend aan de Franse oliemaatschappij 

TOTAL en de Britse oliemaatschappij 

SOCO International, in schending van het 

Verdrag van Parijs voor de bescherming 

van cultureel en natuurlijk werelderfgoed, 

het Biodiversiteitsverdrag van 1992, het 

Ramsar-verdrag en de Congolese 

wetgeving, en herinnert eraan dat hoewel 

TOTAL ermee instemde om nooit binnen 

de grenzen van het VNP proefboringen te 

verrichten (ook als de Congolese regering 

besluit de grenzen te verleggen) SOCO 

International wel in het VNP naar olie 

heeft geboord en in juli 2014 een 

seismologisch onderzoek heeft afgerond, 

waarvan de resultaten naar verwachting 

binnenkort aan de Congolese regering 

zullen worden overhandigd, die dan zal 

beslissen omtrent verdere exploratie; 

3. onderstreept dat het VNP onherstelbare 

schade zou kunnen lijden als gevolg van 

olie-exploratie en -winning of andere 

illegale activiteiten; acht het 

onaanvaardbaar dat in 2007 concessies 

voor olieboringen binnen het VNP zijn 

verleend aan de Franse oliemaatschappij 

TOTAL en de Britse oliemaatschappij 

SOCO International, in schending van het 

Verdrag van Parijs voor de bescherming 

van cultureel en natuurlijk werelderfgoed, 

het Biodiversiteitsverdrag van 1992, het 

Ramsar-verdrag en de Congolese 

wetgeving; herinnert eraan dat hoewel 

TOTAL ermee instemde om nooit binnen 

de grenzen van het VNP proefboringen te 

verrichten (ook als de Congolese regering 

besluit de grenzen te verleggen), SOCO 

International wel in het VNP naar olie 

heeft geboord en in juli 2014 een 

seismologisch onderzoek heeft afgerond, 

waarvan de resultaten, die op de 

aanwezigheid van olie wijzen, aan de 

Congolese regering zijn overhandigd; 

vraagt de regering van de DRC om geen 

vergunning toe te kennen aan een andere 

exploitant;  

Or. en 
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