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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

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/Τροπ. 1 

Τροπολογία  1 

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

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

Kyllönen 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Καμπότζη 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Θ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 

με τις ΜΚΟ που δρουν επιτόπου και τη 

διαθέσιμη επίσημη τεκμηρίωση, 830 000 

άνθρωποι (δηλαδή το 6 % του πληθυσμού 

της χώρας) έχουν πληγεί από την αρπαγή 

εδαφών στην Καμπότζη μετά το 2000· 

ότι, μετά τον νόμο του 2001 σχετικά με 

την έγγειο ιδιοκτησία, ο οποίος επιτρέπει 

στο καμποτζιανό κράτος να παραχωρεί 

εδάφη υπό μορφή "έγγειας οικονομικής 

εκχώρησης", 2 εκατομμύρια εκτάρια, 

δηλαδή το 56 % των καλλιεργήσιμων 

εδαφών της χώρας πέρασαν στα χέρια 

ιδιωτικών εταιρειών· ότι η αρπαγή 

εδαφών έχει επιταχυνθεί περαιτέρω μετά 

το 2014· ότι, αυτά τα τελευταία χρόνια, 

περισσότερα από 75 000 εκτάρια γης 

παραχωρήθηκαν σε βιομηχάνους για την 

παραγωγή ζάχαρης στις επαρχίες Koh 

Kong, Kampong Speu και Oddar 

Meanchey· ότι χιλιάδες άνθρωποι έχουν 
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χάσει τα μέσα συντήρησής τους· 

Or. fr 
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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/Τροπ. 2 

Τροπολογία  2 

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

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

Kyllönen 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Καμπότζη 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 14 α. διαπιστώνει ότι οι πολιτικές των 

διεθνών οργανισμών, και ιδίως του ΔΝΤ, 

για την απορρόφηση της οικονομικής, 

κοινωνικής και χρηματοοικονομικής 

κρίσης, έχουν επιδεινώσει τις συνθήκες 

ζωής των πληθυσμών· διαπιστώνει ότι η 

εμπορική πολιτική της Ένωσης «Τα 

πάντα εκτός από όπλα» συνέβαλε σε 

μεγάλο βαθμό στη διαδικασία αύξησης 

των ανισοτήτων στη χώρα, ευνοώντας το 

φαινόμενο της αρπαγής εδαφών, που 

επέτρεψε σε πολυεθνικές επιχειρήσεις, 

και ιδίως ευρωπαϊκές, να σφετεριστούν 

τον τομέα της ζάχαρης· ζητεί η συμφωνία 

αυτή να αποτελέσει αντικείμενο εις βάθος 

μελέτης υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, ιδίως 

όσον αφορά τις οικονομικές εκχωρήσεις 

στον αγροτοβιομηχανικό τομέα της 

Καμπότζης, προκειμένου να ληφθούν τα 

απαραίτητα μέτρα, ιδίως δε η αναστολή 
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της συμφωνίας αυτής για τα προϊόντα επί 

των οποίων εντοπίζονται σαφώς 

παραβιάσεις· 

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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Τροπολογία  3 

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

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

Kyllönen 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Καμπότζη 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 β (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 14 β. εκτιμά ότι οι ευρωπαϊκές 

επιχειρήσεις έχουν βαριά ευθύνη για την 

σημερινή κατάσταση στην Καμπότζη, 

ιδίως στους τομείς της ζάχαρης και της 

υφαντουργίας· υποστηρίζει τις εργασίες 

της διακυβερνητικής ομάδας εργασίας 

του ΟΗΕ, εντολή της οποίας είναι "να 

επεξεργαστεί ένα νομικά δεσμευτικό 

διεθνές μέσο, προκειμένου να 

ρυθμίζονται, στο πλαίσιο του διεθνούς 

δικαίου των δικαιωμάτων του ανθρώπου, 

οι δραστηριότητες των διεθνικών 

εταιρειών και άλλων επιχειρήσεων"· 

ζητεί επιμόνως από τα θεσμικά όργανα 

της Ένωσης και από τα κράτη μέλη να 

συμμορφωθούν με αυτό το ψήφισμα και 

να καταβάλουν κάθε προσπάθεια προς 

τούτο λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα 

μέτρα προκειμένου να προλάβουν, να 

επιβάλουν κυρώσεις, να διερευνήσουν και 
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να αποζημιώσουν τα θύματα των 

καταχρήσεων που έχουν διαπραχθεί από 

τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τις 

θυγατρικές τους· ζητεί, κατά τον ίδιο 

τρόπο, οι επιχειρήσεις που είναι ένοχες ή 

συνένοχες για παραβιάσεις των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου να μην 

επωφελούνται πλέον από τελωνειακά 

πλεονεκτήματα και επιδοτήσεις που 

χορηγούνται από την Ένωση και τα 

κράτη μέλη της· 

Or. fr 

 

 


