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Grozījums Nr.  1 

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

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

Barbara Spinelli 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

par Taizemi, it īpaši Andy Hall lietu 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

11. punkts 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

11. mudina ES un tās dalībvalstis ar 

pārredzamu uzraudzību un ziņošanu un 

sadarbībā ar pilsonisko sabiedrību 

nodrošināt, ka to teritorijā reģistrēti 

uzņēmumi, kas veic uzņēmējdarbību 

Taizemē, ievēro starptautiskos 

cilvēktiesību standartus, un pauž 

gandarījumu par Somijas 

mazumtirdzniecības uzņēmuma “S Group” 

sniegto atbalstu A. Hall; 

11. mudina ES un tās dalībvalstis turpināt 

uzlabot pieejamību tām datubāzēm, kurās 

ir muitas informācija par importu uz ES, 

tostarp iesaistīto uzņēmumu nosaukumi, 

galamērķi un saņēmēji, lai ar pārredzamu 

uzraudzību un ziņošanu un sadarbībā ar 

pilsonisko sabiedrību nodrošinātu, ka to 

teritorijā reģistrēti uzņēmumi, kas veic 

uzņēmējdarbību Taizemē, ievēro 

starptautiskos cilvēktiesību standartus, un 

pauž gandarījumu par Somijas 

mazumtirdzniecības uzņēmuma “S Group” 

sniegto atbalstu A. Hall; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  2 

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

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

Barbara Spinelli 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

par Taizemi, it īpaši Andy Hall lietu 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

11. punkts 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

11. mudina ES un tās dalībvalstis ar 

pārredzamu uzraudzību un ziņošanu un 

sadarbībā ar pilsonisko sabiedrību 

nodrošināt, ka to teritorijā reģistrēti 

uzņēmumi, kas veic uzņēmējdarbību 

Taizemē, ievēro starptautiskos 

cilvēktiesību standartus, un pauž 

gandarījumu par Somijas 

mazumtirdzniecības uzņēmuma “S Group” 

sniegto atbalstu A. Hall; 

11. mudina ES un tās dalībvalstis ar 

pārredzamu uzraudzību un ziņošanu un 

sadarbībā ar pilsonisko sabiedrību 

nodrošinātu, ka to teritorijā reģistrēti 

uzņēmumi, kas veic uzņēmējdarbību 

Taizemē, ievēro starptautiskos 

cilvēktiesību standartus, un pauž 

gandarījumu par Somijas 

mazumtirdzniecības uzņēmuma “S Group” 

sniegto atbalstu A. Hall; turklāt aicina ES 

un dalībvalstis uzsākt kampaņas, kuru 

mērķis ir paaugstināt iedzīvotāju izpratni 

par to, kā un kur tiek ražoti viņu ikdienas 

patēriņa produkti, īpašu uzmanību 

pievēršot cilvēktiesību, uzņēmējdarbības 

standartu un Pasaules tirdzniecības 

organizācijas pamatstandartu 

ievērošanai; 

Or. en 



 

AM\1106221LV.docx PE589.657v01-00 } 

 PE589.658v01-00 } 

 PE589.661v01-00 } 

 PE589.666v01-00 } 

 PE589.668v01-00 } 

 PE589.671v01-00 } 

 PE589.670v01-00 } RC1 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

5.10.2016  B8-1068/2016 }  

 B8-1069/2016 }  

 B8-1072/2016 }  

 B8-1077/2016 }  

 B8-1079/2016 }  

 B8-1082/2016 }  

 B8-1081/2016 } RC1/Groz. 3 

Grozījums Nr.  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 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

par Taizemi, it īpaši Andy Hall lietu 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

11.a punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  11.a pauž stingru pārliecību, ka 

uzņēmumus vajadzētu saukt pie atbildības 

par jebkādu to nodarītu kaitējumu videi 

un cilvēktiesību pārkāpumiem, un ka ES 

un dalībvalstīm to vajadzētu atbalstīt kā 

pamatprincipu; aicina visas iesaistītās 

puses aktīvi piedalīties gaidāmajā ANO 

otrajā starpvaldību darba grupā (IGWG), 

kura strādā pie starptautiska juridiski 

saistoša instrumenta transnacionālajām 

korporācijām (TNC) un citiem 

uzņēmumiem saistībā ar cilvēktiesībām;  

Or. en 

 

 


