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BG Единство в многообразието BG 

8.6.2016  B8-0753/2016 }  

 B8-0756/2016 }  

 B8-0759/2016 }  

 B8-0764/2016 }  

 B8-0768/2016 }  

 B8-0771/2016 }  

 B8-0772/2016 } RC1/Am. 1 

Изменение  1 

Мари-Кристин Вержиа, Катержина Конечна, Лола Санчес Калдентей, Таня 

Гонсалес Пеняс, Мигел Урбан Креспо, Естефания Торес Мартинес, Шабиер 

Бенито Силуага, Меря Кюльонен 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

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

Камбоджа 

Предложение за обща резолюция 

Съображение И a (ново) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

 1а. като има предвид, че според 

неправителствените организации на 

място и наличните официални 

документи 830 000 души (6% от 

населението на страната) са били 

засегнати от изземването на земя в 

Камбоджа от 2000 г. насам; като има 

предвид, че тъй като законът от 2001 

г. относно собствеността върху 

земята, който дава право на 

правителството на Камбоджа да 

предоставя земя под формата на 

„икономическа концесия на земя“, 

2 милиона хектара, или 56% от 

обработваемите земи в страната, са 

преминали в ръцете на частни 

дружества; като има предвид, че 

заграбването на земи е още по-

интензивно от 2014 г. насам; като 

има предвид, че през последните 

години над 75 000 хектара земя са 
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били предоставени на промишлени 

предприятия за производството на 

захар в провинциите Кахконг, 

Кампонгспeу и Одармеанчеай; като 

има предвид, че хиляди хора са 

загубили препитанието си; 

Or. fr 
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BG Единство в многообразието BG 

 

8.6.2016  B8-0753/2016 }  

 B8-0756/2016 }  

 B8-0759/2016 }  

 B8-0764/2016 }  

 B8-0768/2016 }  

 B8-0771/2016 }  

 B8-0772/2016 } RC1/Am. 2 

Изменение  2 

Мари-Кристин Вержиа, Катержина Конечна, Лола Санчес Калдентей, Таня 

Гонсалес Пеняс, Мигел Урбан Креспо, Естефания Торес Мартинес, Шабиер 

Бенито Силуага, Меря Кюльонен 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

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

Камбоджа 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 14 a (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

 14а. отбелязва, че политиките на 

международните институции, 

включително МВФ, за преодоляване 

на икономическата, социалната и 

финансовата криза влошиха 

условията за живот на населението; 

отбелязва, че търговското 

споразумение на Съюза „Всичко освен 

оръжие“ до голяма степен допринесе 

за процеса на задълбочаване на 

неравенствата в страната, като 

създаде благоприятни условия за 

заграбването на земя, в резултат на 

което по-конкретно 

многонационалните дружества, 

включително от Европа, 

монополизираха сектора на захарта; 

призовава споразумението да бъде 

подложено на задълбочено проучване 

под егидата на ООН, по-специално по 
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отношение на икономическите 

концесии в селскостопанско-

промишления сектор в Камбоджа, за 

да се предприемат необходимите 

мерки, включително суспендиране на 

споразумението за продуктите, за 

които бъдат ясно установени 

нарушения; 

Or. fr 
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8.6.2016  B8-0753/2016 }  

 B8-0756/2016 }  

 B8-0759/2016 }  

 B8-0764/2016 }  

 B8-0768/2016 }  
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Изменение  3 

Мари-Кристин Вержиа, Катержина Конечна, Лола Санчес Калдентей, Таня 

Гонсалес Пеняс, Мигел Урбан Креспо, Естефания Торес Мартинес, Шабиер 

Бенито Силуага, Меря Кюльонен 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

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

Камбоджа 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 14 б (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

 14б. счита, че европейските 

дружества са до голяма степен 

отговорни за настоящото положение 

в Камбоджа, особено в сектора на 

захарта и в текстилния сектор; 

подкрепя работата на 

междуправителствената работна 

група на ООН с мандат да създаде 

правно обвързващ международен 

инструмент, който да регулира, в 

рамките на международното право за 

правата на човека, дейността на 

транснационалните корпорации и 

други стопански предприятия; 

настоятелно призовава 

институциите на Съюза и 

държавите членки да вземат под 

внимание настоящата резолюция и да 

работят пълноценно за постигането 

на тази цел, като вземат всички 



 

AM\1097611BG.doc PE596.919v01-00 } 

 PE582.768v01-00 } 

 PE582.771v01-00 } 

 PE582.776v01-00 } 

 PE582.780v01-00 } 

 PE582.783v01-00 } 

 PE582.784v01-00 } RC1 

BG Единство в многообразието BG 

необходими мерки за 

предотвратяване, наказване, 

разследване и обезщетяване на 

жертвите на нарушения, извършени 

от европейски дружества и техни 

дъщерни дружества; призовава също 

виновните дружества или 

дружествата, които са съучастници 

в нарушения на правата на човека, да 

престанат да се ползват от 

митническите облекчения, 

предоставяни от Съюза и от 

неговите държави членки; 

Or. fr 

 

 


