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Τροπολογία  4 

Reinhard Bütikofer, Barbara Lochbihler 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL, EFD 

Κατάσταση των υπερασπιστών των δικαιωµάτων και των ακτιβιστών της αντιπολίτευσης 

στην Καµπότζη και το Λάος 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη IB α (νέα)  

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 ΙΒα. λαµβάνοντας υπόψη ότι η 
κατάσταση της υφαντουργικής 
βιοµηχανίας στην Καµπότζη είναι 
παρόµοια µε άλλες χώρες, µε παγκοσµίως 
αυξανόµενο κόστος αµοιβών, υλικού και 
ενέργειας, το οποίο δεν αντανακλάται 
στις τιµές που καταβάλλουν οι 
καταναλωτές στην Ευρώπη και αλλού· 
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Τροπολογία  5 

Reinhard Bütikofer, Barbara Lochbihler 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL, EFD 

Κατάσταση των υπερασπιστών των δικαιωµάτων και των ακτιβιστών της αντιπολίτευσης 

στην Καµπότζη και το Λάος 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη IB β (νέα)  

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 ΙΒβ. λαµβάνοντας υπόψη ότι πολλές 
διεθνείς εταιρείες, συµπεριλαµβανοµένων 
ευρωπαϊκών, καταγγέλλεται ότι έχουν 
εµπλακεί σε παραβιάσεις δικαιωµάτων 
γης, ιδίως στον τοµέα της ζάχαρης, και 
λαµβάνοντας υπόψη ότι τον Νοέµβριο 
του 2013 η Coca-Cola δεσµεύθηκε να 
επιδεικνύει µηδενική ανοχή στις 
εκδιώξεις ανθρώπων από τη γη τους 
χωρίς αποζηµίωση· 

Or. en 



 

AM\1015540EL.doc PE527.223v01-00 } 

 PE527.225v01-00 } 

 PE527.229v01-00 } 

 PE527.232v01-00 } 

 PE527.234v01-00 } 

 PE527.236v01-00 } 

 PE527.239v01-00 } RC1 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

15.1.2014  B7-0033/2014 }  

 B7-0035/2014 }  

 B7-0039/2014 }  

 B7-0042/2014 }  

 B7-0044/2014 }  

 B7-0046/2014 }  

 B7-0049/2014 } RC1/Am. 6 

Τροπολογία  6 

Reinhard Bütikofer, Barbara Lochbihler 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL, EFD 

Κατάσταση των υπερασπιστών των δικαιωµάτων και των ακτιβιστών της αντιπολίτευσης 

στην Καµπότζη και το Λάος 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 13 α (νέα)  

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 13a. χαιρετίζει πρωτοβουλίες όπως αυτή 
που δροµολογήθηκε πρόσφατα από την 
πρωτοβουλία Garment Industries 
Transparency Initiative (GITI), η οποία 
έγκειται στην κοινή προσέγγιση 
κυβερνήσεως, του τοµέα επιχειρήσεων 
και της κοινωνίας των πολιτών τόσο στις 
παραγωγές όσο και στις καταναλώτριες 
χώρες και αποσκοπεί στην επίτευξη 
συµφωνίας για ολοκληρωµένες, από 
κοινού εποπτευόµενες εργασιακές 
προδιαγραφές· 

Or. en 
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Τροπολογία  7 

Reinhard Bütikofer, Barbara Lochbihler 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL, EFD 

Κατάσταση των υπερασπιστών των δικαιωµάτων και των ακτιβιστών της αντιπολίτευσης 

στην Καµπότζη και το Λάος 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 13 β (νέα)  

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 13β. καλεί τα όργανα της ΕΕ, τα κράτη 
µέλη και τις ευρωπαϊκές και πολυεθνικές 
εταιρείες να στηρίξουν ενεργά αυτήν και 
παρόµοιες πρωτοβουλίες και να 
δεσµευθούν σε δεοντολογικά και 
κοινωνικά υπεύθυνες εταιρικές 
πρακτικές, συµπεριλαµβανοµένων της 
διασφαλίσεως δίκαιων εργασιακών 
προδιαγραφών και βιοτικού επιπέδου, της 
αναγνωρίσεως του δικαιώµατος στον 
συνδικαλισµό και στη συµµετοχή σε 
συλλογικές διαπραγµατεύσεις και της 
κατοχυρώσεως ασφαλών και ανθρώπινων 
συνθηκών εργασίας για όλους τους 
εργαζοµένους·  

Or. en 
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Τροπολογία  8 

Reinhard Bütikofer, Barbara Lochbihler 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

Cecilia Wikström 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL, EFD 

Κατάσταση των υπερασπιστών των δικαιωµάτων και των ακτιβιστών της αντιπολίτευσης 

στην Καµπότζη και το Λάος 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 13 γ (νέα)  

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 13γ. καλεί την Επιτροπή να δώσει 
επειγόντως συνέχεια στα πορίσµατα της 
πρόσφατης εκτίµησης επιπτώσεων στα 
ανθρώπινα δικαιώµατα από τη λειτουργία 
της πρωτοβουλίας «Τα Πάντα εκτός από 
Όπλα» στην Καµπότζη και να εξετάσουν 
το ενδεχόµενο να περιλαµβάνεται στα 
κριτήρια για τους εξαγωγείς από λιγότερο 
ανεπτυγµένες χώρες οι οποίοι ζητούν να 
επωφεληθούν από την εν λόγω 
πρωτοβουλία η υποχρέωση να δηλώνουν 
υπεύθυνα ότι δεν έχουν εκδιώξει 
ανθρώπους από τη γη και το σπίτι τους 
χωρίς επαρκή αποζηµίωση·  

Or. en 

 

 


