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Pozměňovací návrh  1 

Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Tania González 

Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Merja 

Kyllönen 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

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

Kambodža 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění I a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ia. vzhledem k tomu, že podle nevládních 

organizací zabývajících se půdním 

fondem a úřední dokumentace, která je k 

dispozici, se zabírání půdy v Kambodži od 

roku 2000 dotklo 830 000 osob (tj. 6 % 

obyvatelstva země); že od zákona z roku 

2001 o vlastnictví půdy, který umožňuje 

kambodžskému státu přidělovat pozemky 

ve formě „ekonomické koncese půdy“, 

přešly do vlastnictví soukromých 

společností 2 miliony hektarů, tj. 56 % 

orné půdy v zemi;  že od roku 2014 se 

tempo zabírání půdy ještě zrychlilo; že v 

posledních letech bylo průmyslovým 

podnikům přiděleno k výrobě cukru 75 

000 hektarů půdy v provinciích Koh 

Kong, Kampong Speu a Oddar 

Meanchey; že tisíce lidí přišly o 

prostředek své obživy; 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  2 

Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Tania González 

Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Merja 

Kyllönen 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

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

Kambodža 

Společný návrh usnesení 

Bod 14 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 14a. konstatuje, že politiky mezinárodních 

institucí, zejména MMF, ve snaze 

překonat hospodářskou, sociální a 

finanční krizi zhoršily životní podmínky 

obyvatel; konstatuje, že obchodní dohoda 

Unie „Vše kromě zbraní“ se ve velké míře 

podílela na procesu prohlubování 

nerovností v zemi, který nahrává 

fenoménu zabírání půdy, který umožnil 

zejména nadnárodním společnostem, 

konkrétně evropským, ovládnout odvětví 

výroby cukru; žádá, aby tato dohoda byla 

předmětem podrobné studie pod záštitou 

OSN, zejména pokud jde o ekonomické 

koncese v zemědělsko-průmyslovém 

sektoru v Kambodži, aby byla přijata 

nezbytná opatření, zejména pozastavení 

platnosti této dohody pro výrobky, u 

kterých jsou jednoznačně zjištěna 

porušení právních předpisů; 
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Pozměňovací návrh  3 

Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Tania González 

Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Merja 

Kyllönen 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

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

Kambodža 

Společný návrh usnesení 

Bod 14 b (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 14b. domnívá se, že na evropských 

podnicích leží těžké břímě odpovědnosti za 

současnou situaci v Kambodži, zejména ve 

výrobě cukru a v textilním průmyslu; 

podporuje činnost mezivládní pracovní 

skupiny OSN, která je pověřena 

„vypracováním mezinárodního právně 

závazného nástroje, který by v rámci 

mezinárodního práva v oblasti lidských 

práv upravoval činnost nadnárodních 

společností a dalších podniků“; naléhavě 

žádá instituce Unie a členské státy, aby 

postupovaly v souladu s příslušnou 

rezolucí OSN a s plným nasazením 

pracovaly na plnění tohoto cíle tím, že 

přijmou veškerá opatření nezbytná k 

tomu, aby bylo zamezeno protiprávním 

aktům, kterých se dopouštějí evropské 

podniky a jejich pobočky, aby byly tyto 

akty postihovány, vyšetřovány a aby jejich 
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oběti byly odškodněny; stejně tak žádá, 

aby podniky, které se dopouštějí 

porušování lidských práv nebo se na něm 

podílejí, již nepožívaly celních zvýhodnění 

a nedostávaly dotace od Unie a členských 

států; 

Or. fr 

 

 


