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Predlog spremembe  1 

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

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

Kyllönen 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Skupni predlog resolucije 

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

Kambodža 

Skupni predlog resolucije 

Uvodna izjava I a (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ia. ker je bilo po poročanju nevladnih 

organizacij na terenu in po uradnih 

podatkih, ki so na voljo, v Kambodži 

zaradi prilaščanja zemlje od leta 2000 

prizadetih 830 000 ljudi (6 % 

prebivalstva); ker je od začetka veljavnosti 

zakona o lastništvu zemlje iz leta 2001, ki 

državi omogoča dodelitev zemljišč v obliki 

gospodarskih koncesij, v roke zasebnih 

podjetij prešlo 2 milijonov hektarjev ali 

56 % ornih zemljišč te države; ker od leta 

2014 prilaščanje zemljišč poteka še 

hitreje; ker je bilo v zadnjih letih v 

pokrajinah Koh Kong, Kampong Speu in 

Odar Meančej več kot 75 000 ha zemljišč 

namenjenih za industrijsko proizvodnjo 

sladkorja; ker je na tisoče ljudi izgubilo 

svoja sredstva za preživljanje; 

Or. fr 
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Predlog spremembe  2 

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

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

Kyllönen 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Skupni predlog resolucije 

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

Kambodža 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 14 a (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

 14a. ugotavlja, da so politike 

mednarodnih institucij za odpravo 

gospodarske, socialne in finančne krize 

(zlasti Mednarodnega denarnega sklada), 

še poslabšale življenjske pogoje ljudi; 

ugotavlja, da je trgovinski sporazum 

Unije, znan pod imenom Vse razen orožja, 

bistveno prispeval k povečanju neenakosti 

v državi s spodbujanjem pojava 

prilaščanja zemljišč, ki je 

multinacionalnim podjetjem, tudi 

evropskim, zlasti omogočil, da so si 

prilastila sektor sladkorja; zahteva 

poglobljeno študijo sporazuma pod 

okriljem OZN, zlasti koncesij v 

agroindustrijskem sektorju v Kambodži, 

da bi lahko sprejeli potrebne ukrepe, 

predvsem ukinitev tega sporazuma za 

proizvode, pri katerih so kršitve jasno 

ugotovljene; 
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Predlog spremembe  3 

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

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

Kyllönen 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Skupni predlog resolucije 

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

Kambodža 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 14 b (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

 14b. meni, da je odgovornost evropskih 

podjetij za trenutne razmere v Kambodži 

zelo velika, zlasti v sektorjih sladkorja in 

tekstila; podpira delo medvladne delovne 

skupine OZN, ki je pooblaščena za 

pripravo mednarodnega pravno 

zavezujočega instrumenta, s katerim bi v 

okviru mednarodnega prava človekovih 

pravic uredili delovanje transnacionalnih 

družb in drugih podjetij; poziva institucije 

Unije in države članice, naj spoštujejo 

resolucijo in si v celoti prizadevajo za 

izpolnitev njenega cilja ter sprejmejo vse 

ukrepe, ki so potrebni za preprečevanje, 

preiskovanje in sankcioniranje kršitev ter 

za plačilo odškodnin žrtvam zlorab, ki jih 

storijo evropska podjetja in njihove 

hčerinske družbe; obenem tudi zahteva, 

naj podjetja, ki kršijo človekove pravice 

ali so udeležene pri kršitvah, ne bodo več 



 

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

 PE582.768v01-00 } 

 PE582.771v01-00 } 

 PE582.776v01-00 } 

 PE582.780v01-00 } 

 PE582.783v01-00 } 

 PE582.784v01-00 } RC1 

SL Združena v raznolikosti SL 

upravičena do carinskih ugodnosti ter 

subvencij Unije in njenih držav članic; 

Or. fr 

 

 


