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Poprawka 1
Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Umocowanie 5 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając porozumienie 
klimatyczne z Paryża,

Or. en

Poprawka 2
Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Umocowanie 5 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając cele 
zrównoważonego rozwoju ONZ,

Or. en

Poprawka 3
Miapetra Kumpula-Natri

Projekt rezolucji
Umocowanie 17 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając oświadczenie 
wysokiej przedstawiciel wydane w imieniu 
UE w sprawie przedłużenia mandatu misji 
wspierania walki z korupcją i 
bezkarnością w Hondurasie (MACCIH) z 
6 grudnia 2019 r.,

Or. en
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Poprawka 4
Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Urmas Paet, Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, 
Jérémy Decerle, Barry Andrews, Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Dita 
Charanzová

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że niemal połowę 
powierzchni lądowej Hondurasu zajmują 
lasy, z czego połowę stanowią tropikalne 
lasy deszczowe; mając na uwadze, że od 
2015 r. Honduras stracił około 12,5 % 
powierzchni lasów głównie w wyniku 
zmiany klimatu, pożarów lasów, 
wylesiania i nielegalnego pozyskiwania 
drewna, a w 2016 r. miało w nim miejsce 
porażenie agrofagiem;

A. mając na uwadze, że niemal połowę 
powierzchni lądowej Hondurasu zajmują 
lasy, z czego połowę stanowią tropikalne 
lasy deszczowe; mając na uwadze, że 
nadal istnieje ogromny zasób 
niesklasyfikowanych drzew i gatunków; 
mając na uwadze, że od 2015 r. Honduras 
stracił około 12,5 % powierzchni lasów 
głównie w wyniku zmiany klimatu, 
pożarów lasów, wylesiania i nielegalnego 
pozyskiwania drewna, a w 2016 r. miało 
w nim miejsce porażenie agrofagiem;

Or. en

Poprawka 5
Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Číž

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że niemal połowę 
powierzchni lądowej Hondurasu zajmują 
lasy, z czego połowę stanowią tropikalne 
lasy deszczowe; mając na uwadze, że od 
2015 r. Honduras stracił około 12,5 % 
powierzchni lasów głównie w wyniku 
zmiany klimatu, pożarów lasów, 
wylesiania i nielegalnego pozyskiwania 
drewna, a w 2016 r. miało w nim miejsce 
porażenie agrofagiem;

A. mając na uwadze, że niemal połowę 
powierzchni lądowej Hondurasu zajmują 
lasy, z czego połowę stanowią tropikalne 
lasy deszczowe; mając na uwadze, że od 
2015 r. Honduras stracił około 12,5 % 
powierzchni lasów głównie w wyniku 
inwazji szkodników, najprawdopodobniej 
spowodowanej zmianą klimatu, podczas 
gdy niektóre obszary leśne zostały 
utracone z powodu pożarów lasów, 
wylesiania i nielegalnego pozyskiwania 
drewna;

Or. en
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Poprawka 6
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że obecna 
dobrowolna umowa o partnerstwie opiera 
się na układzie o stowarzyszeniu 
podpisanym przez Unię z krajami Ameryki 
Środkowej w 2012 r., który wszedł w życie 
w 2013 r. i w którego postanowieniach 
prawnych przewidziano już kompleksowe 
kryteria zrównoważonego rozwoju, ale 
zawarto tylko wzmiankę o prawach 
człowieka w preambule;

Or. en

Poprawka 7
Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Urmas Paet, Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, 
Jérémy Decerle, Barry Andrews, Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Dita 
Charanzová

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że Honduras 
przyjął ustawę o zmianie klimatu w 2014 r. 
i był pierwszym państwem, które 
opublikowało swój pierwszy ustalony na 
poziomie krajowym wkład w ramach 
porozumienia paryskiego, zawierający jako 
jedno z zobowiązań odtworzenie miliona 
hektarów lasów;

B. mając na uwadze, że Honduras 
przyjął ustawę o zmianie klimatu w 2014 r. 
i był pierwszym państwem, które rok 
później opublikowało swój pierwszy 
ustalony na poziomie krajowym wkład 
w ramach porozumienia paryskiego, 
zawierający jako jedno z zobowiązań 
odtworzenie miliona hektarów lasów;

Or. en

Poprawka 8
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Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Urmas Paet, Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, 
Jérémy Decerle, Barry Andrews, Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Dita 
Charanzová

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że udział sektora 
leśnego w gospodarce Hondurasu 
zmniejszył się na przestrzeni lat z powodu 
bardziej rygorystycznych wymogów 
dotyczących legalności drewna na rynkach 
wywozowych Hondurasu oraz wskutek 
wylesiania; mając na uwadze, że proces 
wdrażania dobrowolnej umowy o 
partnerstwie, w którym kładzie się nacisk 
na legalność i dobre zarządzanie, pomaga 
zwiększyć udział sektora leśnego, 
zapewnia miejsca pracy na obszarach 
wiejskich i generuje dochody dla 
Honduran;

C. mając na uwadze, że udział sektora 
leśnego w gospodarce Hondurasu 
zmniejszył się na przestrzeni lat i stanowił 
około 3,6 % PNB w ostatnich 16 latach 
z powodu bardziej rygorystycznych 
wymogów dotyczących legalności drewna 
na rynkach wywozowych Hondurasu oraz 
wskutek wylesiania; mając na uwadze, że 
proces wdrażania dobrowolnej umowy 
o partnerstwie, w którym kładzie się nacisk 
na legalność i dobre zarządzanie, pomaga 
zwiększyć udział sektora leśnego, 
zapewnia miejsca pracy na obszarach 
wiejskich i generuje dochody dla 
Honduran;

Or. en

Poprawka 9
Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Číž

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że udział sektora 
leśnego w gospodarce Hondurasu 
zmniejszył się na przestrzeni lat z powodu 
bardziej rygorystycznych wymogów 
dotyczących legalności drewna na rynkach 
wywozowych Hondurasu oraz wskutek 
wylesiania; mając na uwadze, że proces 
wdrażania dobrowolnej umowy o 
partnerstwie, w którym kładzie się nacisk 
na legalność i dobre zarządzanie, pomaga 
zwiększyć udział sektora leśnego, 
zapewnia miejsca pracy na obszarach 

C. mając na uwadze, że udział sektora 
leśnego w gospodarce Hondurasu 
zmniejszył się na przestrzeni lat z powodu 
bardziej rygorystycznych wymogów 
dotyczących legalności drewna na rynkach 
wywozowych Hondurasu oraz wskutek 
wylesiania; mając na uwadze, że proces 
wdrażania dobrowolnej umowy o 
partnerstwie, w którym kładzie się nacisk 
na legalność i dobre zarządzanie, pomaga 
zwiększyć udział sektora leśnego, 
zapewnia wysokiej jakości miejsca pracy 
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wiejskich i generuje dochody dla 
Honduran;

na obszarach wiejskich i generuje dochody 
dla Honduran;

Or. en

Poprawka 10
Dominik Tarczyński

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że ilość drewna 
będącego przedmiotem handlu między 
Hondurasem a UE jest obecnie niewielka, 
gdyż największym partnerem handlowym 
Hondurasu są Stany Zjednoczone, a 
wywóz do państw sąsiadujących – 
Salwadoru i Nikaragui – rośnie; mając na 
uwadze, że dobrowolna umowa o 
partnerstwie może otworzyć przed 
Hondurasem większe możliwości wywozu 
do UE i na nowe rynki;

D. mając na uwadze, że ilość drewna 
będącego przedmiotem handlu między 
Hondurasem a UE jest obecnie niewielka, i 
stanowi mniej niż 2 proc. eksportu drewna 
z Hondurasu, gdyż największym 
partnerem handlowym Hondurasu są Stany 
Zjednoczone, a wywóz do państw 
sąsiadujących – Salwadoru i Nikaragui – 
rośnie; mając na uwadze, że dobrowolna 
umowa o partnerstwie może otworzyć 
przed Hondurasem większe możliwości 
wywozu do UE i na nowe rynki;

Or. pl

Poprawka 11
Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Urmas Paet, Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, 
Jérémy Decerle, Barry Andrews, Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Dita 
Charanzová

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że Honduras jest 
krajem o średnim niższym dochodzie, w 
którym stałymi problemami nadal są 
ubóstwo, nierówność, korupcja, przemoc i 
bezkarność;

E. mając na uwadze, że według 
klasyfikacji Banku Światowego Honduras 
jest krajem o średnim niższym dochodzie; 
mając na uwadze, że jest drugim 
najbiedniejszym krajem Ameryki 
Łacińskiej, a trzecim najbiedniejszym na 
półkuli zachodniej; mając na uwadze, że 
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ubóstwo, korupcja, przemoc i bezkarność 
w Hondurasie nadal budzą 
zaniepokojenie, podobnie jak sytuacja w 
zakresie praw kobiet, w szczególności 
niedawny regres w odniesieniu do praw w 
zakresie zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego;

Or. en

Poprawka 12
Miapetra Kumpula-Natri

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że Honduras jest 
krajem o średnim niższym dochodzie, w 
którym stałymi problemami nadal są 
ubóstwo, nierówność, korupcja, przemoc i 
bezkarność;

E. mając na uwadze, że Honduras jest 
krajem o średnim niższym dochodzie, 
w którym stałymi problemami nadal są 
ubóstwo, nierówność, korupcja, przemoc 
i bezkarność; mając na uwadze, że UE i jej 
państwa członkowskie wezwały rząd 
Hondurasu do odnowienia mandatu misji 
wspierania walki z korupcją i 
bezkarnością w Hondurasie (MACCIH) 
na rzecz umocnienia praworządności w 
tym kraju;

Or. en

Poprawka 13
Jörgen Warborn

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że Honduras jest 
krajem o średnim niższym dochodzie, w 
którym stałymi problemami nadal są 
ubóstwo, nierówność, korupcja, przemoc i 
bezkarność;

E. mając na uwadze, że Honduras jest 
krajem o średnim niższym dochodzie i 
musi sprostać wielu wyzwaniom, aby 
zwalczyć nierówność, ubóstwo, korupcję i 
bezkarność oraz poprawić dobrobyt 



AM\1224614PL.docx 9/41 PE681.010v01-00

PL

swoich obywateli;

Or. en

Poprawka 14
Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że Honduras jest 
krajem o średnim niższym dochodzie, w 
którym stałymi problemami nadal są 
ubóstwo, nierówność, korupcja, przemoc i 
bezkarność;

E. mając na uwadze, że Honduras jest 
krajem o średnim niższym dochodzie, w 
którym stałymi problemami nadal są 
ubóstwo, nierówność, korupcja, przemoc i 
bezkarność; mając na uwadze, że według 
organizacji Global Witness Honduras 
pozostaje jednym z najbardziej 
niebezpiecznych krajów na świecie dla 
obrońców ziemi i środowiska;

Or. en

Poprawka 15
Gabriel Mato

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że Honduras jest 
krajem o średnim niższym dochodzie, w 
którym stałymi problemami nadal są 
ubóstwo, nierówność, korupcja, przemoc i 
bezkarność;

E. mając na uwadze, że Honduras jest 
krajem o średnim niższym dochodzie, w 
którym stałymi problemami nadal są 
ubóstwo, nierówność, korupcja, przemoc, 
zwłaszcza wobec obrońców praw 
człowieka i środowiska, i bezkarność;

Or. es

Poprawka 16
Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Urmas Paet, Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, 
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Jérémy Decerle, Barry Andrews, Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Dita 
Charanzová

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że choć rząd 
Hondurasu podjął pozytywne 
zobowiązania i wprowadził przepisy 
mające na celu ochronę obrońców praw 
człowieka, pozostaje on jednym z 
najbardziej niebezpiecznych krajów w 
regionie dla obrońców praw człowieka i 
praw ludów tubylczych oraz działaczy na 
rzecz ochrony środowiska, którzy nadal są 
ofiarami nadużyć, przemocy, arbitralnych 
zatrzymań, gróźb i zabójstw;

Or. en

Poprawka 17
Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Číž

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że w 2013 r. 
Honduras stał się pierwszym państwem 
Ameryki Łacińskiej, które rozpoczęło 
negocjacje z UE w sprawie dobrowolnej 
umowy o partnerstwie dotyczącej 
egzekwowania prawa, zarządzania i handlu 
w dziedzinie leśnictwa, co doprowadziło 
do parafowania projektu umowy w 2018 r.;

F. mając na uwadze, że w 2013 r. 
Honduras stał się pierwszym państwem 
Ameryki Łacińskiej, które rozpoczęło 
negocjacje z UE w sprawie dobrowolnej 
umowy o partnerstwie dotyczącej 
egzekwowania prawa, zarządzania i handlu 
w dziedzinie leśnictwa, co doprowadziło 
do parafowania projektu umowy w 2018 r.; 
mając na uwadze, że Honduras zapewnia, 
aby we wdrażanie i monitorowanie 
niniejszej Umowy zaangażowane były 
odpowiednie zainteresowane strony, 
niezależnie od płci, wieku, lokalizacji, 
religii lub przekonań, pochodzenia 
etnicznego, rasy, języka, 
niepełnosprawności lub wszelkich innych 
warunków, sprzyjając tym samym 
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udziałowi sektora prywatnego, 
społeczeństwa obywatelskiego, wspólnot 
lokalnych, ludów tubylczych i potomków 
Afrykanów zamieszkujących 
w Hondurasie oraz innych osób, których 
egzystencja zależy od lasów1a;
_________________
1a Art. 16 dobrowolnej umowy 
o partnerstwie UE-Honduras dotyczącej 
egzekwowania prawa, zarządzania 
i handlu w dziedzinie leśnictwa.

Or. en

Poprawka 18
Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Urmas Paet, Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, 
Jérémy Decerle, Barry Andrews, Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Dita 
Charanzová

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że mandat misji 
wspierania walki z korupcją i 
bezkarnością w Hondurasie (MACCIH) 
wygasł w styczniu 2020 r. i nie został 
przedłużony;

Or. en

Poprawka 19
Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Urmas Paet, Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, 
Jérémy Decerle, Barry Andrews, Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Dita 
Charanzová

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że układ o 
stowarzyszeniu między UE a Ameryką 
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Środkową został zawarty w 2012 r., a 
część handlowa jest tymczasowo 
stosowana od dnia 1 sierpnia 2013 r.;

Or. en

Poprawka 20
Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Urmas Paet, Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, 
Jérémy Decerle, Barry Andrews, Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Dita 
Charanzová

Projekt rezolucji
Motyw G b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Gb. mając na uwadze, że dobrowolne 
umowy o partnerstwie przewidują 
utworzenie wspólnego komitetu 
odpowiedzialnego za wdrażanie i 
monitorowanie tych umów;

Or. en

Poprawka 21
Dominik Tarczyński

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że cel 
dobrowolnych umów o partnerstwie 
dotyczących egzekwowania prawa, 
zarządzania i handlu w dziedzinie 
leśnictwa oraz wynikające z nich 
oczekiwane korzyści wykraczają poza 
ułatwienie handlu legalnym drewnem, 
ponieważ mają one również doprowadzić 
do systemowych zmian w zarządzaniu 
lasami, egzekwowaniu prawa, 
przejrzystości i we włączaniu różnych 
zainteresowanych stron w proces 
decyzyjny w zakresie polityki;

J. mając na uwadze, że cel 
dobrowolnych umów o partnerstwie 
dotyczących egzekwowania prawa, 
zarządzania i handlu w dziedzinie 
leśnictwa oraz wynikające z nich 
oczekiwane korzyści wykraczają poza 
ułatwienie handlu legalnym drewnem, 
ponieważ mają one również doprowadzić 
do systemowych zmian w zarządzaniu 
lasami, egzekwowaniu prawa, 
przejrzystości włączaniu różnych 
zainteresowanych stron w proces 
decyzyjny w zakresie polityki, sprzyjaniu 
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integracji gospodarczej oraz 
poszanowaniu międzynarodowych celów 
zrównoważonego rozwoju;

Or. pl

Poprawka 22
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że cel 
dobrowolnych umów o partnerstwie 
dotyczących egzekwowania prawa, 
zarządzania i handlu w dziedzinie 
leśnictwa oraz wynikające z nich 
oczekiwane korzyści wykraczają poza 
ułatwienie handlu legalnym drewnem, 
ponieważ mają one również doprowadzić 
do systemowych zmian w zarządzaniu 
lasami, egzekwowaniu prawa, 
przejrzystości i we włączaniu różnych 
zainteresowanych stron w proces 
decyzyjny w zakresie polityki;

J. mając na uwadze, że cel 
dobrowolnych umów o partnerstwie 
dotyczących egzekwowania prawa, 
zarządzania i handlu w dziedzinie 
leśnictwa oraz wynikające z nich 
oczekiwane korzyści wykraczają poza 
ułatwienie handlu legalnym drewnem, 
ponieważ mają one również doprowadzić 
do systemowych zmian w zarządzaniu 
lasami, egzekwowaniu prawa, prawach 
człowieka, przejrzystości, rozliczalności i 
odporności instytucjonalnej oraz we 
włączaniu różnych zainteresowanych stron 
w proces decyzyjny w zakresie polityki;

Or. en

Poprawka 23
Miapetra Kumpula-Natri

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że cel 
dobrowolnych umów o partnerstwie 
dotyczących egzekwowania prawa, 
zarządzania i handlu w dziedzinie 
leśnictwa oraz wynikające z nich 
oczekiwane korzyści wykraczają poza 

J. mając na uwadze, że cel 
dobrowolnych umów o partnerstwie 
dotyczących egzekwowania prawa, 
zarządzania i handlu w dziedzinie 
leśnictwa oraz wynikające z nich 
oczekiwane korzyści wykraczają poza 
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ułatwienie handlu legalnym drewnem, 
ponieważ mają one również doprowadzić 
do systemowych zmian w zarządzaniu 
lasami, egzekwowaniu prawa, 
przejrzystości i we włączaniu różnych 
zainteresowanych stron w proces 
decyzyjny w zakresie polityki;

ułatwienie handlu legalnym drewnem, 
ponieważ mają one również doprowadzić 
do systemowych zmian w zarządzaniu 
lasami, egzekwowaniu prawa, 
przejrzystości, egzekwowaniu prawa 
pracy, prawach ludów tubylczych i we 
włączaniu różnych zainteresowanych stron 
w proces decyzyjny w zakresie polityki;

Or. en

Poprawka 24
Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że cel 
dobrowolnych umów o partnerstwie 
dotyczących egzekwowania prawa, 
zarządzania i handlu w dziedzinie 
leśnictwa oraz wynikające z nich 
oczekiwane korzyści wykraczają poza 
ułatwienie handlu legalnym drewnem, 
ponieważ mają one również doprowadzić 
do systemowych zmian w zarządzaniu 
lasami, egzekwowaniu prawa, 
przejrzystości i we włączaniu różnych 
zainteresowanych stron w proces 
decyzyjny w zakresie polityki;

J. mając na uwadze, że cel 
dobrowolnych umów o partnerstwie 
dotyczących egzekwowania prawa, 
zarządzania i handlu w dziedzinie 
leśnictwa oraz wynikające z nich 
oczekiwane korzyści wykraczają poza 
ułatwienie handlu legalnym drewnem, 
ponieważ mają one również doprowadzić 
do systemowych zmian w zarządzaniu 
lasami, egzekwowaniu prawa, 
przejrzystości i we włączaniu różnych 
zainteresowanych stron w proces 
decyzyjny w zakresie polityki, w 
szczególności organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego i społeczności tubylczych;

Or. en

Poprawka 25
Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Urmas Paet, Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, 
Jérémy Decerle, Barry Andrews, Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Dita 
Charanzová

Projekt rezolucji
Motyw J a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ja. mając na uwadze, że negocjacje 
prowadzące do zawarcia tej dobrowolnej 
umowy o partnerstwie stworzyły 
przestrzeń współpracy między różnymi 
zainteresowanymi stronami, 
umożliwiającą omawianie kwestii 
środowiskowych, społecznych i 
gospodarczych oraz kwestii związanych z 
prawami człowieka;

Or. en

Poprawka 26
Miapetra Kumpula-Natri

Projekt rezolucji
Motyw K a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ka. mając na uwadze, że Honduras nie 
jest sygnatariuszem regionalnej umowy z 
Escazú o dostępie do informacji, udziale 
społeczeństwa i sprawiedliwości w 
sprawach dotyczących środowiska w 
Ameryce Łacińskiej i na Karaibach; 
mając na uwadze, że jest to jedyna 
wiążąca umowa wynikająca z Konferencji 
Narodów Zjednoczonych w sprawie 
Zrównoważonego Rozwoju (Rio+20), 
pierwsze regionalne porozumienie w 
sprawie ochrony środowiska w Ameryce 
Łacińskiej i na Karaibach oraz pierwsze 
na świecie zawierającego szczegółowe 
postanowienia dotyczące obrońców praw 
człowieka zajmujących się kwestiami 
środowiska; mając na uwadze, że umowa 
wejdzie w życie w dniu 22 kwietnia 2021 
r.; mając na uwadze, że w Hondurasie 
odnotowuje się najwyższy w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca wskaźnik zabójstw 
obrońców środowiska;

Or. en
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Poprawka 27
Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Urmas Paet, Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, 
Jérémy Decerle, Barry Andrews, Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Dita 
Charanzová

Projekt rezolucji
Motyw K a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ka. mając na uwadze, że dobra 
gospodarka leśna wymaga 
zrównoważonego systemu własności 
gruntów, poszanowania potrzeb 
środowiskowych i praw człowieka, 
przejrzystości, pewności prawa, zaufania i 
długoterminowych inwestycji;

Or. en

Poprawka 28
Miapetra Kumpula-Natri

Projekt rezolucji
Motyw K b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Kb. mając na uwadze, że co czwarta 
kobieta honduraska była w ciąży co 
najmniej raz przed 19. rokiem życia; 
mając na uwadze, że równouprawnienie 
płci i wzmocnienie pozycji wszystkich 
kobiet i dziewcząt jest nie tylko jednym z 
celów zrównoważonego rozwoju, ale ma 
również kluczowe znaczenie dla 
osiągnięcia wszystkich 17 celów; mając na 
uwadze, że prawa reprodukcyjne to prawa 
człowieka, a równość płci, która zależy od 
umożliwienia kobietom pełnego 
korzystania z nich, ma kluczowe 
znaczenie dla zrównoważonego rozwoju;

Or. en
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Poprawka 29
Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Urmas Paet, Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, 
Jérémy Decerle, Barry Andrews, Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Dita 
Charanzová

Projekt rezolucji
Motyw K b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Kb. mając na uwadze, że wybory 
powszechne odbędą się w Hondurasie 
przed końcem 2021 r.;

Or. en

Poprawka 30
Miapetra Kumpula-Natri

Projekt rezolucji
Motyw K c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Kc. mając na uwadze, że Honduras 
ratyfikował konwencję MOP nr 169 
dotyczącą ludności tubylczej i plemiennej, 
ale nie wdrożył jej w pełni i nie 
wprowadził do swojego ustawodawstwa 
kluczowej zasady dobrowolnej, uprzedniej 
i świadomej zgody, wynikającej z 
Deklaracji praw ludów tubylczych ONZ;

Or. en

Poprawka 31
Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Urmas Paet, Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, 
Jérémy Decerle, Barry Andrews, Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Dita 
Charanzová

Projekt rezolucji
Ustęp 1
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Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
zakończenie negocjacji w sprawie 
dobrowolnej umowy o partnerstwie między 
UE a Hondurasem i wzywa do jej szybkiej 
ratyfikacji przez obie strony, tak aby mogła 
ona wejść w życie w 2021 r.;

1. z zadowoleniem przyjmuje 
zakończenie negocjacji w sprawie 
dobrowolnej umowy o partnerstwie między 
UE a Hondurasem i wzywa do jej szybkiej 
ratyfikacji przez obie strony, tak aby mogła 
ona wejść w życie w 2021 r., co umożliwi 
podjęcie kolejnych ważnych kroków w 
zakresie wdrażania, w tym ustanowienie 
licencji;

Or. en

Poprawka 32
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. uważa, że należy koniecznie 
przeznaczyć środki finansowe, aby 
wesprzeć wdrażanie dobrowolnej umowy o 
partnerstwie w ramach następnego okresu 
programowania unijnych programów 
dwustronnych (2021–2027), w 
szczególności aby pomóc w ustanowieniu 
prawdziwie niezależnego i upoważnionego 
przez UE organu wydającego zezwolenia 
FLEGT;

Or. en

Poprawka 33
Dominik Tarczyński

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. przypomina, że zrównoważona 
sprzyjająca włączeniu społecznemu 



AM\1224614PL.docx 19/41 PE681.010v01-00

PL

gospodarka leśna i zarzadzanie lasami są 
niezbędne do osiągniecia celów na rzecz 
zrównoważonego rozwoju określonych w 
Agendzie 2030;

Or. pl

Poprawka 34
Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża solidarność z Hondurasem, 
który niedawno ucierpiał w wyniku dwóch 
huraganów o poważnych skutkach i który 
również bardzo mocno dotknęła pandemia 
COVID-19;

2. wyraża solidarność z Hondurasem, 
który niedawno ucierpiał w wyniku dwóch 
huraganów o poważnych skutkach i który 
również bardzo mocno dotknęła pandemia 
COVID-19; podkreśla potrzebę pilnego i 
globalnego zajęcia się podstawowymi 
przyczynami takich ekstremalnych zjawisk 
pogodowych i chorób odzwierzęcych, 
które są związane ze zmianą klimatu, 
wylesianiem i utratą różnorodności 
biologicznej;

Or. en

Poprawka 35
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla, że nie należy traktować 
dobrowolnej umowy o partnerstwie 
wyłącznie jako umowy handlowej, lecz 
jako narzędzie poprawy praworządności i 
egzekwowania praw człowieka w 
Hondurasie; wzywa Komisję do 
dopilnowania, by honduraska Krajowa 
Komisja ds. Praw Człowieka 
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(CONADEH) należycie monitorowała i 
oceniała przypadki naruszeń praw 
człowieka; uważa, że niezależne 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego 
powinny być od samego początku 
zaangażowane w monitorowanie praw 
człowieka i odporności instytucji;

Or. en

Poprawka 36
Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Urmas Paet, Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, 
Jérémy Decerle, Barry Andrews, Svenja Hahn, Dita Charanzová

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. uważa, że UE ma bardzo ważną 
rolę do odegrania i obowiązek do 
spełnienia, jeśli chodzi o poprawienie 
zarówno podaży, jak i popytu w zakresie 
drewna, aby odpowiedzialnie odrzucać 
nielegalnie wyprodukowane drewno oraz 
wesprzeć kraje eksportujące w ich 
wysiłkach na rzecz zwalczania 
nielegalnego pozyskiwania drewna i 
korupcji, które prowadzą do niszczenia 
ich lasów, zmiany klimatu i łamania praw 
człowieka;

Or. en

Poprawka 37
Dominik Tarczyński

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zdaje sobie sprawę z tego, że pełne 
wdrożenie dobrowolnej umowy o 
partnerstwie będzie długotrwałym 

3. zdaje sobie sprawę z tego, że pełne 
wdrożenie dobrowolnej umowy o 
partnerstwie na szczeblu krajowym jak 
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procesem, który będzie wymagał przyjęcia 
całego zestawu przepisów oraz 
odpowiednich zdolności administracyjnych 
i wiedzy fachowej do ich wdrożenia i 
egzekwowania; przypomina, że system 
zezwoleń FLEGT może zacząć 
funkcjonować dopiero po wykazaniu przez 
Honduras gotowości jego systemu 
zapewniania legalności drewna;

również regionalnym będzie długotrwałym 
procesem, który będzie wymagał przyjęcia 
całego zestawu przepisów oraz 
odpowiednich zdolności administracyjnych 
i wiedzy fachowej do ich wdrożenia i 
egzekwowania; przypomina, że system 
zezwoleń FLEGT może zacząć 
funkcjonować dopiero po wykazaniu przez 
Honduras gotowości jego systemu 
zapewniania legalności drewna;

Or. pl

Poprawka 38
Dominik Tarczyński

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla, że Honduras poczynił 
znaczne wysiłki w celu rozwiązania 
problemu nielegalnego pozyskiwania 
drewna, kraj przyjął nową ustawę o 
leśnictwie, która weszła w życie w 2007 r. 
przyjął także krajową strategię kontroli 
nielegalnego pozyskiwania i transportu 
produktów leśnych w2010 r.; uznaje 
również zobowiązania podjęte przez 
przemysł drzewny Hondurasu dotyczące 
wyeliminowania nielegalnego drewna z 
łańcuchów dostaw i podniesienia 
świadomości na ten temat; podkreśla 
jednak, że kluczowe znaczenie ma zmiana 
nastawienia w branży, a także 
zdecydowane egzekwowanie;

Or. pl

Poprawka 39
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt rezolucji
Ustęp 4
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Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że etap wdrażania 
wymaga dalszych konsultacji i 
zaangażowania zainteresowanych stron; 
wzywa Komisję i delegaturę UE w 
Hondurasie do zapewnienia 
wystarczającego wsparcia w zakresie 
budowania zdolności oraz wsparcia 
logistycznego i technicznego w ramach 
obecnych i przyszłych instrumentów 
współpracy na rzecz rozwoju, tak aby 
umożliwić Hondurasowi wywiązanie się z 
zobowiązań dotyczących wdrożenia jego 
systemu zapewniania legalności drewna 
oraz związanych z tym środków;

4. podkreśla, że etap wdrażania 
wymaga dalszych konsultacji 
i zaangażowania zainteresowanych stron; 
wzywa Komisję i delegaturę UE 
w Hondurasie do zapewnienia 
wystarczającego wsparcia w zakresie 
budowania zdolności oraz wsparcia 
logistycznego i technicznego w ramach 
obecnych i przyszłych instrumentów 
współpracy na rzecz rozwoju, tak aby 
umożliwić Hondurasowi wywiązanie się 
z zobowiązań dotyczących wdrożenia jego 
systemu zapewniania legalności drewna 
oraz związanych z tym środków; 
podkreśla, że delegatury UE powinny 
odgrywać kluczową rolę w sprawdzaniu, 
czy władze Hondurasu faktycznie 
włączają wszystkie stosowne 
zainteresowane strony w proces 
zmierzający do ustanowienia w pełni 
operacyjnego systemu TLAS; uważa, że 
nadzór parlamentarny nad procesem 
wdrażania dobrowolnej umowy o 
partnerstwie ma kluczowe znaczenie;

Or. en

Poprawka 40
Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że etap wdrażania 
wymaga dalszych konsultacji i 
zaangażowania zainteresowanych stron; 
wzywa Komisję i delegaturę UE w 
Hondurasie do zapewnienia 
wystarczającego wsparcia w zakresie 
budowania zdolności oraz wsparcia 
logistycznego i technicznego w ramach 
obecnych i przyszłych instrumentów 

4. podkreśla, że etap wdrażania 
wymaga dalszych, prawdziwych 
konsultacji i silnego zaangażowania wielu 
zainteresowanych stron, a także 
znaczącego udziału organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego, 
społeczności lokalnych i społeczności 
tubylczych w procesie podejmowania 
decyzji, co zagwarantuje dobrowolną, 
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współpracy na rzecz rozwoju, tak aby 
umożliwić Hondurasowi wywiązanie się z 
zobowiązań dotyczących wdrożenia jego 
systemu zapewniania legalności drewna 
oraz związanych z tym środków;

uprzednią i świadomą zgodę; przypomina 
o potrzebie zwiększenia przejrzystości oraz 
wzmocnienia skutecznego publicznego 
ujawniania informacji i terminowego 
udostępniania dokumentów ludom 
lokalnym i tubylczym; wzywa Komisję i 
delegaturę UE w Hondurasie do 
zapewnienia znacznego wsparcia w 
zakresie budowania zdolności oraz 
wsparcia logistycznego i technicznego w 
ramach obecnych i przyszłych 
instrumentów współpracy na rzecz 
rozwoju, tak aby umożliwić Hondurasowi 
wywiązanie się z zobowiązań dotyczących 
wdrożenia jego systemu zapewniania 
legalności drewna oraz związanych z tym 
środków;

Or. en

Poprawka 41
Miapetra Kumpula-Natri

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że etap wdrażania 
wymaga dalszych konsultacji i 
zaangażowania zainteresowanych stron; 
wzywa Komisję i delegaturę UE w 
Hondurasie do zapewnienia 
wystarczającego wsparcia w zakresie 
budowania zdolności oraz wsparcia 
logistycznego i technicznego w ramach 
obecnych i przyszłych instrumentów 
współpracy na rzecz rozwoju, tak aby 
umożliwić Hondurasowi wywiązanie się z 
zobowiązań dotyczących wdrożenia jego 
systemu zapewniania legalności drewna 
oraz związanych z tym środków;

4. podkreśla, że etap wdrażania 
wymaga dalszych konsultacji i 
zaangażowania zainteresowanych stron; 
wzywa Komisję, delegaturę UE w 
Hondurasie i państwa członkowskie do 
zapewnienia wystarczającego wsparcia w 
zakresie budowania zdolności oraz 
wsparcia logistycznego i technicznego w 
ramach obecnych i przyszłych 
instrumentów współpracy na rzecz 
rozwoju, tak aby umożliwić Hondurasowi 
wywiązanie się z zobowiązań dotyczących 
wdrożenia jego systemu zapewniania 
legalności drewna oraz związanych z tym 
środków;

Or. en
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Poprawka 42
Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. uważa, że sukces umowy będzie 
zależeć w dużym stopniu od stworzenia 
bezpiecznego i wspomagającego otoczenia 
dla ochrony obrońców praw człowieka 
zajmujących się kwestiami środowiska 
oraz sygnalistów, zapewniającego 
skuteczne działania naprawcze w 
przypadku naruszeń praw człowieka i 
zwalczanie bezkarności; w związku z tym 
podkreśla, że ratyfikacja umowy z Escazú 
byłaby znaczącym krokiem we właściwym 
kierunku; wzywa rząd Hondurasu do 
podjęcia działań w tym kierunku;

Or. en

Poprawka 43
Dominik Tarczyński

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. wzywa UE do zapewnienia 
spójności umowy o dobrowolnym 
partnerstwie ze wszystkimi obszarami 
unijnej polityki w tym w dziedzinie 
handlu, rozwoju, rolnictwa i środowiska;

Or. pl

Poprawka 44
Gabriel Mato

Projekt rezolucji
Ustęp 6
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Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że sukces egzekwowania 
prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie 
leśnictwa zależy również od zwalczania 
oszustw i korupcji w całym łańcuchu 
dostaw drewna; wzywa rząd Hondurasu, 
aby działał na rzecz powstrzymania 
powszechnej korupcji i zajął się innymi 
czynnikami napędzającymi nielegalne 
pozyskiwanie drewna i degradację lasów, 
ze szczególnym uwzględnieniem organów 
celnych i innych organów, które będą 
odgrywały decydującą rolę we wdrażaniu i 
egzekwowaniu dobrowolnej umowy o 
partnerstwie; podkreśla potrzebę położenia 
kresu bezkarności w sektorze leśnictwa 
przez zapewnienie ścigania wykroczeń;

6. podkreśla, że sukces egzekwowania 
prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie 
leśnictwa zależy również od zwalczania 
oszustw i korupcji w całym łańcuchu 
dostaw drewna; wzywa rząd Hondurasu do 
zapewnienia zachęt na różnych etapach 
leśnego łańcucha wartości w celu 
zwiększenia przejrzystości i ograniczenia 
wykluczenia najbardziej narażonych 
podmiotów gospodarczych (młodzieży i 
kobiet ze społeczności tubylczych, osób 
pochodzenia afrykańskiego i rolników); 
wzywa również rząd Hondurasu, aby 
działał na rzecz powstrzymania 
powszechnej korupcji, wdrażając 
skuteczniejsze strategie zapewniania 
przejrzystości i rozliczalności, i zajął się 
innymi czynnikami napędzającymi 
nielegalne pozyskiwanie drewna 
i degradację lasów, ze szczególnym 
uwzględnieniem organów celnych i innych 
organów, które będą odgrywały decydującą 
rolę we wdrażaniu i egzekwowaniu 
dobrowolnej umowy o partnerstwie; 
podkreśla potrzebę położenia kresu 
bezkarności w sektorze leśnictwa przez 
zapewnienie ścigania wykroczeń;

Or. es

Poprawka 45
Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że sukces egzekwowania 
prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie 
leśnictwa zależy również od zwalczania 
oszustw i korupcji w całym łańcuchu 
dostaw drewna; wzywa rząd Hondurasu, 
aby działał na rzecz powstrzymania 

6. podkreśla, że sukces egzekwowania 
prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie 
leśnictwa zależy również od zwalczania 
oszustw i korupcji w całym łańcuchu 
dostaw drewna; w tym celu wzywa UE, by 
wzmocniła zakres i egzekwowanie 
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powszechnej korupcji i zajął się innymi 
czynnikami napędzającymi nielegalne 
pozyskiwanie drewna i degradację lasów, 
ze szczególnym uwzględnieniem organów 
celnych i innych organów, które będą 
odgrywały decydującą rolę we wdrażaniu i 
egzekwowaniu dobrowolnej umowy o 
partnerstwie; podkreśla potrzebę położenia 
kresu bezkarności w sektorze leśnictwa 
przez zapewnienie ścigania wykroczeń;

rozporządzenia UE w sprawie drewna, tak 
aby przeciwdziałać zagrożeniom 
korupcyjnym w łańcuchu dostaw drewna 
w UE, w tym przez bardziej regularne i 
systematyczne kontrole i dochodzenia w 
unijnych portach; wzywa rząd Hondurasu, 
aby działał na rzecz powstrzymania 
powszechnej korupcji i zajął się innymi 
czynnikami napędzającymi nielegalne 
pozyskiwanie drewna i degradację lasów, 
ze szczególnym uwzględnieniem organów 
celnych i innych organów, które będą 
odgrywały decydującą rolę we wdrażaniu 
i egzekwowaniu dobrowolnej umowy 
o partnerstwie; podkreśla potrzebę 
położenia kresu bezkarności w sektorze 
leśnictwa przez zapewnienie ścigania 
wykroczeń;

Or. en

Poprawka 46
Jörgen Warborn

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że sukces egzekwowania 
prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie 
leśnictwa zależy również od zwalczania 
oszustw i korupcji w całym łańcuchu 
dostaw drewna; wzywa rząd Hondurasu, 
aby działał na rzecz powstrzymania 
powszechnej korupcji i zajął się innymi 
czynnikami napędzającymi nielegalne 
pozyskiwanie drewna i degradację lasów, 
ze szczególnym uwzględnieniem organów 
celnych i innych organów, które będą 
odgrywały decydującą rolę we wdrażaniu i 
egzekwowaniu dobrowolnej umowy o 
partnerstwie; podkreśla potrzebę położenia 
kresu bezkarności w sektorze leśnictwa 
przez zapewnienie ścigania wykroczeń;

6. z zadowoleniem przyjmuje 
dotychczasowe starania Hondurasu na 
rzecz osiągnięcia większej przejrzystości i 
oczekuje dalszej pozytywnej współpracy w 
walce z nielegalnym pozyskiwaniem 
drewna i degradacją lasów; podkreśla, że 
sukces egzekwowania prawa, zarządzania i 
handlu w dziedzinie leśnictwa zależy 
również od zwalczania oszustw i korupcji 
w całym łańcuchu dostaw drewna; wzywa 
rząd Hondurasu, aby działał na rzecz 
powstrzymania powszechnej korupcji i 
zajął się innymi czynnikami 
napędzającymi nielegalne pozyskiwanie 
drewna i degradację lasów, ze 
szczególnym uwzględnieniem organów 
celnych i innych organów, które będą 
odgrywały decydującą rolę we wdrażaniu i 
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egzekwowaniu dobrowolnej umowy o 
partnerstwie; podkreśla potrzebę położenia 
kresu bezkarności w sektorze leśnictwa 
przez zapewnienie ścigania wykroczeń;

Or. en

Poprawka 47
Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Číž

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że sukces egzekwowania 
prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie 
leśnictwa zależy również od zwalczania 
oszustw i korupcji w całym łańcuchu 
dostaw drewna; wzywa rząd Hondurasu, 
aby działał na rzecz powstrzymania 
powszechnej korupcji i zajął się innymi 
czynnikami napędzającymi nielegalne 
pozyskiwanie drewna i degradację lasów, 
ze szczególnym uwzględnieniem organów 
celnych i innych organów, które będą 
odgrywały decydującą rolę we wdrażaniu i 
egzekwowaniu dobrowolnej umowy o 
partnerstwie; podkreśla potrzebę położenia 
kresu bezkarności w sektorze leśnictwa 
przez zapewnienie ścigania wykroczeń;

6. podkreśla, że sukces egzekwowania 
prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie 
leśnictwa zależy również od zwalczania 
oszustw i korupcji w całym łańcuchu 
dostaw drewna;  wzywa rząd Hondurasu, 
aby działał na rzecz powstrzymania 
powszechnej korupcji i zajął się innymi 
czynnikami napędzającymi nielegalne 
pozyskiwanie drewna i degradację lasów, 
ze szczególnym uwzględnieniem organów 
celnych i innych organów, takich jak 
honduraska administracja lasów i 
ministerstwa zajmujące się prawami do 
lasów i ziemi, które to organy będą 
odgrywały decydującą rolę we wdrażaniu i 
egzekwowaniu dobrowolnej umowy o 
partnerstwie; podkreśla potrzebę położenia 
kresu bezkarności w sektorze leśnictwa 
przez zapewnienie ścigania wykroczeń;

Or. en

Poprawka 48
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka



PE681.010v01-00 28/41 AM\1224614PL.docx

PL

6a. jest zaniepokojony tym, że 
produkty z drewna mogą być przywożone 
do Hondurasu z państwa trzeciego, o ile 
zostały wytworzone zgodnie z przepisami 
kraju, w którym pozyskano drzewa, ze 
względu na niższe standardy należytej 
staranności mogące obowiązywać w tych 
krajach oraz w związku z tym, że produkty 
te wchodzą później w skład towarów 
wywożonych na rynek wewnętrzny UE;

Or. en

Poprawka 49
Miapetra Kumpula-Natri

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa rząd Hondurasu do 
przedłużenia mandatu misji wspierania 
walki z korupcją i bezkarnością w 
Hondurasie (MACCIH), który zakończył 
się w styczniu 2020 r.;

7. wzywa rząd Hondurasu do 
przedłużenia mandatu misji wspierania 
walki z korupcją i bezkarnością w 
Hondurasie (MACCIH), który zakończył 
się w styczniu 2020 r., oraz do podpisania 
regionalnej umowy z Escazú o dostępie do 
informacji, udziale społeczeństwa i 
sprawiedliwości w sprawach dotyczących 
środowiska, ponieważ będzie to miało 
kluczowe znaczenie dla podniesienia 
poziomu ochrony obrońców praw 
człowieka zajmujących się kwestiami 
środowiska;

Or. en

Poprawka 50
Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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7a. jest zaniepokojony faktem, że od 
lipca 2018 r., kiedy podpisano dobrowolną 
umowę o partnerstwie, zamordowano 
ponad 20 działaczy na rzecz ochrony 
środowiska i praw ludów tubylczych;

Or. fr

Poprawka 51
Miapetra Kumpula-Natri

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
Honduras jest pierwszym państwem 
objętym dobrowolną umową o 
partnerstwie, w przypadku którego ludy 
tubylcze stanowiły odrębną grupę 
interesów przy stole negocjacyjnym, jak 
również z zadowoleniem przyjmuje 
odważny udział grup ludów tubylczych, 
które przedstawiły szczególne 
spostrzeżenia i uwagi; wzywa do 
szybkiego włączenia dobrowolnej, 
uprzedniej i świadomej zgody do definicji 
legalności oraz do przyjęcia odpowiednich 
przepisów w Hondurasie;

8. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
Honduras jest pierwszym państwem 
objętym dobrowolną umową 
o partnerstwie, w przypadku którego ludy 
tubylcze stanowiły odrębną grupę 
interesów przy stole negocjacyjnym, jak 
również z zadowoleniem przyjmuje 
odważny udział grup ludów tubylczych, 
które przedstawiły szczególne 
spostrzeżenia i uwagi; wzywa do 
szybkiego włączenia dobrowolnej, 
uprzedniej i świadomej zgody do definicji 
legalności i ubolewa, że w Hondurasie nie 
przyjęto jeszcze odpowiednich przepisów, 
choć UE apeluje o to od kilku lat; 
oczekuje, że Honduras będzie podejmował 
ciągłe i nieustające wysiłki na rzecz 
przyjęcia przepisów dotyczących 
dobrowolnej, uprzedniej i świadomej 
zgody w takiej formie, by spełniały 
wszystkie wymogi konwencji MOP nr 169;

Or. en

Poprawka 52
Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Urmas Paet, Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, 
Jérémy Decerle, Barry Andrews, Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Dita 
Charanzová
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Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. bardzo docenia fakt, że 
Hondurasowi udało się zapewnić 
zaangażowanie instytucji rządowych, 
społeczeństwa obywatelskiego, sektora 
prywatnego, ludności tubylczej i 
potomków Afrykanów mieszkających w 
Hondurasie, środowisk akademickich i 
społeczności, które to podmioty 
zaakceptowały proces opracowywania 
dobrowolnej umowy o partnerstwie i 
uczestniczyły w nim; z zadowoleniem 
przyjmuje fakt, że wszystkie te sektory 
zgodziły się zasiąść przy tym samym stole 
negocjacyjnym oraz że udało się osiągnąć 
poczucie inkluzywności i umożliwić 
wniesienie wkładu;

Or. en

Poprawka 53
Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Urmas Paet, Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, 
Jérémy Decerle, Barry Andrews, Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Dita 
Charanzová

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. uważa, że we wszystkich częściach 
świata należy kontynuować walkę z 
korupcją; z zadowoleniem przyjmuje fakt, 
że przejrzystość okazała się przydatna w 
procesie zawierania tej dobrowolnej 
umowy o partnerstwie i że należy ją 
zdecydowanie podkreślać w zbliżającym 
się procesie wdrażania;

Or. en
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Poprawka 54
Dominik Tarczyński

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zdaje sobie sprawę z faktu, że 
kluczowe prawa własności gruntu w 
Hondurasie wymagają sprecyzowania w 
przyszłości oraz że potrzebne są konkretne 
zabezpieczenia dla społeczności lokalnych 
i tubylczych dotyczące posiadania gruntu;

skreśla się

Or. pl

Poprawka 55
Miapetra Kumpula-Natri

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zdaje sobie sprawę z faktu, że 
kluczowe prawa własności gruntu w 
Hondurasie wymagają sprecyzowania w 
przyszłości oraz że potrzebne są konkretne 
zabezpieczenia dla społeczności lokalnych 
i tubylczych dotyczące posiadania gruntu;

10. zdaje sobie sprawę z faktu, że 
kluczowe prawa własności i prawa 
własności gruntu w Hondurasie wymagają 
natychmiastowego sprecyzowania ; 
podkreśla, że konkretne zabezpieczenia dla 
społeczności lokalnych i tubylczych mają 
kluczowe znaczenie w tym procesie; 
podkreśla, że należy zwrócić szczególną 
uwagę na ilościową i jakościową analizę 
posiadania gruntu, własności aktywów i 
włączenia społecznego pod względem 
finansowym w sektorach, na które 
wpłynął handel, przy czym analiza ta 
powinna również uwzględniać kryterium 
płci; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wsparcia tych wysiłków 
za pomocą zasobów technicznych i 
ludzkich; w związku z tym zwraca uwagę 
na kluczowe znaczenie przyjęcia i 
egzekwowania przez Honduras 
prawodawstwa dotyczącego dobrowolnej, 
uprzedniej i świadomej zgody;
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Or. en

Poprawka 56
Gabriel Mato

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zdaje sobie sprawę z faktu, że 
kluczowe prawa własności gruntu w 
Hondurasie wymagają sprecyzowania w 
przyszłości oraz że potrzebne są konkretne 
zabezpieczenia dla społeczności lokalnych 
i tubylczych dotyczące posiadania gruntu;

10. zdaje sobie sprawę z faktu, że 
kluczowe prawa własności gruntu 
w Hondurasie wymagają sprecyzowania 
w przyszłości oraz że potrzebne są 
konkretne zabezpieczenia dla społeczności 
lokalnych i tubylczych dotyczące 
posiadania gruntu; wzywa rząd Hondurasu 
do przeznaczenia większych zasobów i 
wzmocnienia koordynacji 
zaangażowanych instytucji publicznych w 
celu poczynienia większych postępów w 
procesie legalizacji gruntów leśnych;

Or. es

Poprawka 57
Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zdaje sobie sprawę z faktu, że 
kluczowe prawa własności gruntu w 
Hondurasie wymagają sprecyzowania w 
przyszłości oraz że potrzebne są konkretne 
zabezpieczenia dla społeczności lokalnych 
i tubylczych dotyczące posiadania gruntu;

10. zdaje sobie sprawę z faktu, że 
kluczowe prawa własności gruntu 
w Hondurasie wymagają sprecyzowania 
w przyszłości oraz że potrzebne są 
konkretne zabezpieczenia dla społeczności 
lokalnych i tubylczych dotyczące 
posiadania gruntu; wzywa rząd 
Hondurasu, aby wykorzystał proces 
dobrowolnej umowy o partnerstwie do 
wyjaśnienia praw własności gruntu, w tym 
do uznania zwyczajowych praw do 
gruntów;
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Or. en

Poprawka 58
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. wzywa UE, aby zapewniła spójność 
dobrowolnej umowy o partnerstwie ze 
wszystkimi swoimi politykami, zwłaszcza w 
odniesieniu do ustanowienia solidnych, 
obowiązkowych ram należytej staranności 
dla przedsiębiorstw europejskich 
działających w państwach trzecich, w 
których to ramach nałożono by na te 
przedsiębiorstwa odpowiedzialność za 
szkody związane z ich działalnością w tych 
krajach oraz za skuteczne egzekwowanie 
klauzul praw człowieka w umowach 
handlowych;

Or. en

Poprawka 59
Dominik Tarczyński

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa rząd Hondurasu do 
wzmocnienia stref obserwacji i ochrony 
przeciwpożarowej lasów na terenach 
prywatnych; wzywa do wprowadzenia 
zarządzania łańcuchem dostaw w sektorze 
hodowli zwierząt oraz sektorach kawy i 
oleju palmowego, ponieważ ma to 
zasadnicze znaczenie dla zaradzenia 
podstawowym przyczynom wylesiania;

12. wzywa rząd Hondurasu do 
wzmocnienia stref obserwacji i ochrony 
przeciwpożarowej lasów; wzywa do 
wprowadzenia zarządzania łańcuchem 
dostaw w sektorze hodowli zwierząt oraz 
sektorach kawy i oleju palmowego, 
ponieważ ma to zasadnicze znaczenie dla 
zaradzenia podstawowym przyczynom 
wylesiania;

Or. pl
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Poprawka 60
Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. przypomina o pilnej potrzebie 
ochrony obszarów zamieszkiwanych przez 
ludy tubylcze, w szczególności przez lud 
Tolupan, których osady zostały 
zniszczone, co zmusiło tych ludzi do 
migracji i miało straszliwe konsekwencje 
humanitarne;

Or. fr

Poprawka 61
Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Urmas Paet, Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, 
Jérémy Decerle, Barry Andrews, Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Dita 
Charanzová

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. uważa, że pomyślne negocjacje w 
sprawie tej dobrowolnej umowy o 
partnerstwie potwierdzają 
również znaczenie delegatur Unii w 
państwach trzecich;

Or. en

Poprawka 62
Dominik Tarczyński

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka



AM\1224614PL.docx 35/41 PE681.010v01-00

PL

13. wzywa do włączenia analizy 
dotyczącej płci w główny nurt wszystkich 
działań i projektów związanych z 
wdrażaniem dobrowolnej umowy o 
partnerstwie dotyczącej egzekwowania 
prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie 
leśnictwa;

skreśla się

Or. pl

Poprawka 63
Miapetra Kumpula-Natri

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa do włączenia analizy 
dotyczącej płci w główny nurt wszystkich 
działań i projektów związanych z 
wdrażaniem dobrowolnej umowy o 
partnerstwie dotyczącej egzekwowania 
prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie 
leśnictwa;

13. wzywa do włączenia analizy 
dotyczącej płci w główny nurt wszystkich 
działań i projektów związanych 
z wdrażaniem dobrowolnej umowy 
o partnerstwie dotyczącej egzekwowania 
prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie 
leśnictwa; wzywa do gromadzenia 
wystarczających i odpowiednich danych 
segregowanych według kryterium płci na 
temat wpływu handlu; wzywa UE i jej 
państwa członkowskie do uwzględnienia 
ocen skutków ex ante i ex post 
uwzględniających aspekt płci i 
przypomina, że powinny im towarzyszyć 
środki zapobiegające ewentualnym 
negatywnym skutkom lub je 
kompensujące;

Or. en

Poprawka 64
Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

13a. przypomina, że ochrona 
sygnalistów odgrywa główną rolę w 
ochronie środowiska i zwalczaniu 
wylesiania;

Or. fr

Poprawka 65
Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Číž

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zwraca się do Komisji, by 
regularnie składała Parlamentowi 
sprawozdania z wdrażania umowy, w tym 
na temat prac wspólnego komitetu ds. 
wdrażania umowy;

14. zwraca się do Komisji, by 
regularnie składała Parlamentowi 
sprawozdania z wdrażania umowy, w tym 
na temat prac wspólnego komitetu ds. 
wdrażania umowy, oraz apeluje do 
Komisji o aktywną współpracę z 
Parlamentem Europejskim w związku z 
jego udziałem w pracach tego komitetu;

Or. en

Poprawka 66
Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zwraca się do Komisji, by 
regularnie składała Parlamentowi 
sprawozdania z wdrażania umowy, w tym 
na temat prac wspólnego komitetu ds. 
wdrażania umowy;

14. zwraca się do Komisji, by 
regularnie składała Parlamentowi 
sprawozdania z wdrażania umowy, w tym 
na temat prac wspólnego komitetu ds. 
wdrażania umowy; zauważa, że Parlament 
Europejski może wysłać delegację, która 
będzie uczestniczyła w pracach wspólnego 
komitetu;
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Or. en

Poprawka 67
Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa państwa członkowskie UE 
do pełnego przestrzegania i wdrożenia 
unijnego rozporządzenia w sprawie 
drewna;

15. wzywa państwa członkowskie UE 
do pełnego przestrzegania, wdrożenia i 
egzekwowania unijnego rozporządzenia 
w sprawie drewna;

Or. en

Poprawka 68
Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Urmas Paet, Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, 
Jérémy Decerle, Barry Andrews, Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. zwraca się do Komisji, aby co roku 
składała Parlamentowi sprawozdanie z 
wdrażania dobrowolnej umowy o 
partnerstwie między UE a Hondurasem 
dotyczącej egzekwowania prawa, 
zarządzania i handlu w dziedzinie 
leśnictwa , w tym z prac wspólnego 
komitetu ds. wdrażania umowy, a także 
wzywa Komisję do rozważenia ulepszenia 
rozporządzenia w sprawie zezwoleń 
FLEGT podczas kolejnego przeglądu, aby 
umożliwić szybkie reagowanie na 
przypadki poważnych naruszeń 
zobowiązań wynikających z dobrowolnej 
umowy o partnerstwie;

Or. en
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Poprawka 69
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. wyraża ubolewanie, że naruszenia 
praw człowieka i ataki na obrońców praw 
człowieka, w tym wymuszone zaginięcia i 
zabójstwa, powtarzają się i często 
pozostają bezkarne; uważa, że UE 
powinna przyczynić się do poprawy 
zdolności operacyjnych honduraskiego 
mechanizmu ochrony obrońców praw 
człowieka;

Or. en

Poprawka 70
Jörgen Warborn, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. podkreśla, że dobrowolne umowy o 
partnerstwie stanowią ważne ramy 
prawne dla UE i jej państw partnerskich, 
możliwe dzięki dobrej współpracy i 
zaangażowaniu zainteresowanych państw; 
podkreśla w związku z tym, że należy 
promować nowe dobrowolne umowy o 
partnerstwie z dodatkowymi partnerami;

Or. en

Poprawka 71
Jörgen Warborn, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Projekt rezolucji
Ustęp 16 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

16b. uznaje, że dobrowolna umowa o 
partnerstwie z Hondurasem oraz z innymi 
krajami dowodzi, że umowy handlowe 
mogą funkcjonować bez gróźb nałożenia 
sankcji, ponieważ można w nich 
przewidzieć różne środki kontroli i 
współpracy;

Or. en

Poprawka 72
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt rezolucji
Ustęp 16 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16b. wzywa Komisję do zwiększenia 
liczby wzmianek o ochronie i gwarancjach 
praw człowieka we wszystkich umowach o 
wolnym handlu (FTA) i układach o 
stowarzyszeniu z państwami trzecimi;

Or. en

Poprawka 73
Jörgen Warborn, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Projekt rezolucji
Ustęp 16 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16c. podkreśla, jak ważne dla 
gospodarki Hondurasu są miejsca pracy w 
sektorze leśnym i zatrudnienie na 
obszarach wiejskich, i że należy to 
uwzględnić przy wdrażaniu umowy; w 
związku z tym uważa, że Komisja i władze 
Hondurasu powinny przeprowadzić 
wyczerpującą ocenę wpływu dobrowolnej 
umowy o partnerstwie na pracowników i 
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drobnych producentów tego sektora, na 
których może mieć wpływ zwiększona 
kontrola pozyskiwania drewna; zwraca się 
do Komisji o promowanie i wspieranie 
programów przekwalifikowywania tych 
pracowników i producentów, by mogli 
pracować w innych sektorach;

Or. en

Poprawka 74
Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Urmas Paet, Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, 
Jérémy Decerle, Barry Andrews, Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Dita 
Charanzová

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. wspiera Komisję Europejską w 
poszukiwaniu dodatkowych potencjalnych 
partnerów dla przyszłych dobrowolnych 
umów o partnerstwie w ramach FLEGT;

Or. en

Poprawka 75
Miapetra Kumpula-Natri

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. wyraża głębokie zaniepokojenie 
zmianą ustawy o aborcji w Hondurasie i w 
niektórych państwach członkowskich UE;

Or. en

Poprawka 76
Miapetra Kumpula-Natri
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Projekt rezolucji
Ustęp 17 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17b. podkreśla, że należy uzupełnić 
dobrowolną umowę o partnerstwie 
zarówno horyzontalnymi, jak i 
odnoszącymi się do towarów 
stwarzających zagrożenie dla lasów 
unijnymi przepisami dotyczącymi 
należytej staranności; zwraca uwagę na 
znaczenie Hondurasu jako ważnego 
światowego producenta kawy;

Or. en

Poprawka 77
Miapetra Kumpula-Natri

Projekt rezolucji
Ustęp 17 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17c. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
definicja legalności obejmuje wymóg 
przestrzegania przez podmioty 
gospodarcze przepisów prawa pracy 
Hondurasu; postrzega dobrowolną 
umowę o partnerstwie jako narzędzie 
promowania godnej pracy; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
zainicjowania projektów współpracy na 
rzecz rozwoju w celu promowania godnej 
pracy, w tym z MOP;

Or. en


