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BG Единство в многообразието BG 

5.10.2016  B8-1068/2016 }  

 B8-1069/2016 }  

 B8-1072/2016 }  

 B8-1077/2016 }  

 B8-1079/2016 }  

 B8-1082/2019 }  

 B8-1081/2016 } RC1/Am. 1 

Изменение  1 

Лола Санчес Калдентей, Таня Гонсалес Пеняс, Мигел Урбан Креспо, Шабиер 

Бенито Силуага, Естефания Торес Мартинес, Катержина Конечна, Мари-Кристин 

Вержиа, Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

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

Тайланд, и по-специално положението на Анди Хол 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 11 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

11. настоятелно призовава ЕС и 

неговите държави членки да гарантират, 

че дружествата, които са установени на 

тяхна територия и извършват стопанска 

дейност в Тайланд, спазват 

международните стандарти в областта 

на правата на човека чрез прозрачен 

мониторинг и докладване, в 

сътрудничество с гражданското 

общество, и приветства подкрепата, 

която финландската търговска група „S 

Group“ оказа на Анди Хол; 

11. настоятелно призовава ЕС и 

неговите държави членки да развият 

допълнително достъпа до бази данни 

относно митническата информация 

за вноса в ЕС, включително имената 

на участващите дружества, 

крайните местоназначения и 

получателите, така че да гарантират, 

че дружествата, които са установени на 

тяхна територия и извършват стопанска 

дейност в Тайланд, спазват 

международните стандарти в областта 

на правата на човека чрез прозрачен 

мониторинг и докладване, в 

сътрудничество с гражданското 

общество, и приветства подкрепата, 

която финландската търговска група „S 

Group“ оказа на Анди Хол; 

Or. en 
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5.10.2016  B8-1068/2016 }  

 B8-1069/2016 }  

 B8-1072/2016 }  

 B8-1077/2016 }  

 B8-1079/2016 }  

 B8-1082/2019 }  

 B8-1081/2016 } RC1/Am. 2 

Изменение  2 

Лола Санчес Калдентей, Таня Гонсалес Пеняс, Мигел Урбан Креспо, Шабиер 

Бенито Силуага, Естефания Торес Мартинес, Катержина Конечна, Мари-Кристин 

Вержиа, Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

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

Тайланд, и по-специално положението на Анди Хол 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 11 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

11. настоятелно призовава ЕС и 

неговите държави членки да гарантират, 

че дружествата, които са установени на 

тяхна територия и извършват стопанска 

дейност в Тайланд, спазват 

международните стандарти в областта 

на правата на човека чрез прозрачен 

мониторинг и докладване, в 

сътрудничество с гражданското 

общество, и приветства подкрепата, 

която финландската търговска група „S 

Group“ оказа на Анди Хол; 

11. настоятелно призовава ЕС и 

неговите държави членки да гарантират, 

че дружествата, които са установени на 

тяхна територия и извършват стопанска 

дейност в Тайланд, спазват 

международните стандарти в областта 

на правата на човека чрез прозрачен 

мониторинг и докладване, в 

сътрудничество с гражданското 

общество, и приветства подкрепата, 

която финландската търговска група „S 

Group“ оказа на Анди Хол; освен това 

призовава ЕС и държавите членки да 

стартират кампании, насочени към 

повишаване на осведомеността на 

гражданите относно това как и къде 

се произвеждат техните продукти за 

ежедневна употреба, с ясна 

насоченост на вниманието върху 

правата на човека, търговските 
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стандарти и основните стандарти 

на Световната търговска 

организация; 

Or. en 
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5.10.2016  B8-1068/2016 }  

 B8-1069/2016 }  

 B8-1072/2016 }  

 B8-1077/2016 }  

 B8-1079/2016 }  

 B8-1082/2019 }  

 B8-1081/2016 } RC1/Am. 3 

Изменение  3 

Лола Санчес Калдентей, Таня Гонсалес Пеняс, Мигел Урбан Креспо, Шабиер 

Бенито Силуага, Естефания Торес Мартинес, Катержина Конечна, Мари-Кристин 

Вержиа, Барбара Спинели, Жан-Люк Меланшон 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

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

Тайланд, и по-специално положението на Анди Хол 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 11 a (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

  11a. изразява твърдо убеждение, че 

предприятията следва да бъдат 

подвеждани под отговорност за 

екологичните щети и нарушенията 

на правата на човека, причинени от 

тях, и че ЕС и държавите членки 

следва да защитават това като 

основен принцип; призовава всички 

страни да вземат активно участие в 

предстоящата втора сесия на 

междуправителствената работна 

група (IGWG) на ООН  за 

разработването на международен 

правно обвързващ инструмент по 

отношение на транснационалните 

корпорации и други стопански 

предприятия във връзка с правата на 

човека;  

Or. en 
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