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Amendamentul  1 

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

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

Kyllönen 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Cambodgia 

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul Ia (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 Ia. întrucât, potrivit ONG-urilor locale și 

documentației oficiale disponibile, după 

anul 2000, în Cambodgia au fost afectate 

de fenomenul de acaparare a terenurilor 

830.000 de persoane (adică 6 % din 

populația țării); întrucât, în urma legii din 

2001 privind proprietatea funciară, care îi 

permite statului cambodgian să atribuie 

terenuri sub formă de "concesiune 

funciară economică", 2 milioane de 

hectare, adică 56 % din terenul arabil al 

țării au ajuns în mâinile societăților 

private; întrucât acapararea pământului 

s-a accelerat și mai mult după 2014; 

întrucât, în acești din urmă ani, peste 

75.000 de hectare de pământ le-au fost 

acordate întreprinderilor industriale de 

fabricarea zahărului, în provinciile Koh 

Kong, Kampong Speu și d'Oddar 

Meanchey; întrucât mii de persoane și-au 

pierdut mijloacele de subzistență; 
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Amendamentul  2 

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

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

Kyllönen 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Cambodgia 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 14 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 14a. constată că politicile instituțiilor 

internaționale, în special ale FMI, 

practicate în vederea combaterii crizei 

economice, sociale și financiare au dus la 

agravarea traiului populațiilor; constată 

că acordul comercial al Uniunii "Totul, 

în afară de arme" a contribuit, în mare 

măsură, la procesul de adâncire a 

inegalităților din țară, favorizând 

fenomenul de acaparare a terenurilor 

care le-a permis mai ales companiilor 

multinaționale, în special celor europene, 

să acapareze sectorul producției de zahăr; 

cere ca acest acord să facă obiectul unui 

studiu aprofundat, efectuat sub egida 

ONU, axat în principal asupra 

concesiunilor economice din sectorul 

agro-industrial din Cambodgia, cu scopul 

de a lua măsurile necesare, în special 

suspendarea acestui acord pentru 
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produsele în cazul cărora au fost 

identificate încălcări evidente; 

Or. fr 
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Amendamentul  3 

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

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

Kyllönen 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Cambodgia 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 14 b (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 14b. apreciază că întreprinderile europene 

sunt răspunzătoare, în mare măsură, 

pentru crearea situației actuale din 

Cambodgia, în special în sectoarele 

producției zahărului și a textilelor; 

sprijină activitatea Grupului de lucru 

interguvernamental al ONU, al cărui 

mandat este acela de a „elaborarea un 

instrument internațional obligatoriu din 

punct de vedere juridic pentru a 

reglementa, în dreptul internațional al 

drepturilor omului, activitățile 

corporațiilor transnaționale și ale altor 

întreprinderi"; le cere insistent 

instituțiilor Uniunii și statelor membre să 

se conformeze acestei rezoluții și să 

acționeze ferm în vederea atingerii acestui 

obiectiv, luând toate măsurile care se 

impun pentru a preveni, sancționa, 

cerceta și despăgubi victimele abuzurilor 
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comise de companiile europene și de 

filialele lor; cere, de asemenea, ca 

întreprinderilor vinovate sau care au fost 

complice la încălcări ale drepturilor 

omului să nu mai beneficieze de 

facilitățile vamale și de subvențiile 

atribuite de Uniunea Europeană și de 

statele sale membre; 

Or. fr 

 

 


