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 B8-1079/2016 }  
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Τροπολογία  1 

Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito 

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Marie-Christine Vergiat, 

Barbara Spinelli 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

σχετικά με την Ταϊλάνδη, και ιδίως την κατάσταση του Andy Hall 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 

μεριμνήσουν ώστε οι εταιρείες που 

εδρεύουν στο έδαφός τους και ασκούν 

εμπορικές δραστηριότητες στην Ταϊλάνδη 

να τηρούν τα διεθνή πρότυπα στον τομέα 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και τούτο 

μέσα από μια διαφανή παρακολούθηση και 

μέσα από την υποβολή εκθέσεων, σε 

συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, 

ενώ χαιρετίζει την υποστήριξη που η 

φινλανδική επιχείρηση λιανικού εμπορίου 

S Group προσφέρει στον Andy Hall· 

11. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 

αναπτύξουν περαιτέρω την 

προσβασιμότητα των βάσεων δεδομένων 

όσον αφορά τις πληροφορίες των 

τελωνείων σχετικά με τις εισαγωγές στην 

ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των 

ονομάτων των εμπλεκόμενων εταιρειών, 

του τελικού προορισμού και του 

αποδέκτη, ώστε οι εταιρείες που εδρεύουν 

στο έδαφός τους και ασκούν εμπορικές 

δραστηριότητες στην Ταϊλάνδη να τηρούν 

τα διεθνή πρότυπα στον τομέα των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και τούτο μέσα 

από μια διαφανή παρακολούθηση και μέσα 

από την υποβολή εκθέσεων, σε συνεργασία 

με την κοινωνία των πολιτών, ενώ 

χαιρετίζει την υποστήριξη που η 

φινλανδική επιχείρηση λιανικού εμπορίου 

S Group προσφέρει στον Andy Hall· 
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Τροπολογία  2 

Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito 

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Marie-Christine Vergiat, 

Barbara Spinelli 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

σχετικά με την Ταϊλάνδη, και ιδίως την κατάσταση του Andy Hall 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 

μεριμνήσουν ώστε οι εταιρείες που 

εδρεύουν στο έδαφός τους και ασκούν 

εμπορικές δραστηριότητες στην Ταϊλάνδη 

να τηρούν τα διεθνή πρότυπα στον τομέα 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και τούτο 

μέσα από μια διαφανή παρακολούθηση και 

μέσα από την υποβολή εκθέσεων, σε 

συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, 

ενώ χαιρετίζει την υποστήριξη που η 

φινλανδική επιχείρηση λιανικού εμπορίου 

S Group προσφέρει στον Andy Hall· 

11. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 

μεριμνήσουν ώστε οι εταιρείες που 

εδρεύουν στο έδαφός τους και ασκούν 

εμπορικές δραστηριότητες στην Ταϊλάνδη 

να τηρούν τα διεθνή πρότυπα στον τομέα 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και τούτο 

μέσα από μια διαφανή παρακολούθηση και 

μέσα από την υποβολή εκθέσεων, σε 

συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, 

ενώ χαιρετίζει την υποστήριξη που η 

φινλανδική επιχείρηση λιανικού εμπορίου 

S Group προσφέρει στον Andy Hall· ζητεί 

επίσης από την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 

αναλάβουν εκστρατείες 

ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά 

με τον τρόπο και τον τόπο όπου 

κατασκευάζονται τα καθημερινά τους 

προϊόντα, με σαφή εστίαση στα 

ανθρώπινα δικαιώματα, στα πρότυπα 

επαγγελματικής δεοντολογίας και στα 
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βασικά πρότυπα του Παγκοσμίου 

Οργανισμού Εμπορίου· 

Or. en 



 

AM\1106221EL.doc PE589.657v01-00 } 

 PE589.658v01-00 } 

 PE589.661v01-00 } 

 PE589.666v01-00 } 

 PE589.668v01-00 } 

 PE589.671v01-00 } 

 PE589.670v01-00 } RC1 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

5.10.2016  B8-1068/2016 }  

 B8-1069/2016 }  

 B8-1072/2016 }  

 B8-1077/2016 }  

 B8-1079/2016 }  
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Τροπολογία  3 

Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito 

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Marie-Christine Vergiat, 

Barbara Spinelli, Jean-Luc Mélenchon 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

σχετικά με την Ταϊλάνδη, και ιδίως την κατάσταση του Andy Hall 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  11α. πιστεύει θερμά ότι οι εταιρίες θα 

πρέπει να λογοδοτούν για κάθε 

περιβαλλοντική ζημιά και παραβίαση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την οποία 

φέρουν ευθύνη, και ότι η ΕΕ και τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν ώστε 

αυτό να αποτελεί βασική αρχή· καλεί όλα 

τα μέρη να συμμετάσχουν ενεργά στην 

προσεχή δεύτερη σύνοδο της 

διακυβερνητικής ομάδας εργασίας 

(IGWG) του ΟΗΕ για την ανάπτυξη ενός 

νομικά δεσμευτικού διεθνούς μέσου για 

τις διεθνικές εταιρείες (TNCs) και τις 

άλλες εμπορικές επιχειρήσεις, σε σχέση 

με τα ανθρώπινα δικαιώματα·  

Or. en 

 

 


