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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

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 

Módosítás  1 

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

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

Barbara Spinelli 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

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

Thaiföld, különösen Andy Hall helyzete 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

11 bekezdés 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

11. nyomatékosan kéri az Uniót és 

tagállamait, hogy átlátható nyomon követés 

és jelentéstétel révén, a civil társadalommal 

együttműködve biztosítsák, hogy a 

területükön letelepedett, Thaiföldön üzleti 

tevékenységet folytató társaságok 

tiszteletben tartsák a nemzetközi emberi 

jogi normákat, és üdvözli, hogy a finn 

kiskereskedelmi S-csoport támogatást 

nyújtott Andy Hall számára; 

11. nyomatékosan kéri az Uniót és 

tagállamait, hogy fejlessze tovább az 

Unióba irányuló importtal kapcsolatos 

váminformációkat – többek között az 

érintett társaságok, a végső rendeltetési 

hely és a címzett nevét – tartalmazó 

adatbázisok hozzáférhetőségét annak 

érdekében, hogy átlátható nyomon követés 

és jelentéstétel révén, a civil társadalommal 

együttműködve biztosítsák, hogy a 

területükön letelepedett, Thaiföldön üzleti 

tevékenységet folytató társaságok 

tiszteletben tartsák a nemzetközi emberi 

jogi normákat, és üdvözli, hogy a finn 

kiskereskedelmi S-csoport támogatást 

nyújtott Andy Hall számára; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

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 

Módosítás  2 

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

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

Barbara Spinelli 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

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

Thaiföld, különösen Andy Hall helyzete 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

11 bekezdés 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

11. nyomatékosan kéri az Uniót és 

tagállamait, hogy átlátható nyomon követés 

és jelentéstétel révén, a civil társadalommal 

együttműködve biztosítsák, hogy a 

területükön letelepedett, Thaiföldön üzleti 

tevékenységet folytató társaságok 

tiszteletben tartsák a nemzetközi emberi 

jogi normákat, és üdvözli, hogy a finn 

kiskereskedelmi S-csoport támogatást 

nyújtott Andy Hall számára; 

11. nyomatékosan kéri az Uniót és 

tagállamait, hogy átlátható nyomon követés 

és jelentéstétel révén, a civil társadalommal 

együttműködve biztosítsák, hogy a 

területükön letelepedett, Thaiföldön üzleti 

tevékenységet folytató társaságok 

tiszteletben tartsák a nemzetközi emberi 

jogi normákat, és üdvözli, hogy a finn 

kiskereskedelmi S-csoport támogatást 

nyújtott Andy Hall számára; felhívja 

továbbá az Uniót és tagállamait, hogy 

indítsanak a polgárok azzal kapcsolatos 

tudatosságának növelését célzó 

kampányokat, hogy az általuk használt 

hétköznapi termékeket milyen módon és 

hol állítják elő, a hangsúlyt egyértelműen 

az emberi jogokra, az üzletviteli normákra 

és a Kereskedelmi Világszervezet alapvető 

normáira helyezve; 
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Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

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 

Módosítás  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 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

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

Thaiföld, különösen Andy Hall helyzete 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

11 a bekezdés (új) 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  11a. meggyőződése, hogy a társaságoknak 

elszámoltathatóknak kell lenniük azokért 

a környezeti károkért és emberi jogi 

visszaélésekért, amelyekért felelősek, 

továbbá hogy az Uniónak és a 

tagállamoknak ezt alapvető elvként 

tiszteletben kellene tartaniuk; felhívja az 

összes felet, hogy tevékenyen vegyen részt 

az ENSZ azon kormányközi 

munkacsoportjának soron következő 

második ülésén, amely az emberi jogok 

tekintetében egy, a transznacionális 

vállalatokra és más üzleti vállalkozásokra 

vonatkozó, jogilag kötelező nemzetközi 

eszköz kidolgozásával foglalkozik;  

Or. en 

 

 


