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Amendement  1 

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

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

Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Thailand, met name de zaak Andy Hall 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

11.  verzoekt de EU en haar lidstaten 

met klem om, door middel van transparante 

monitoring en rapportering en in 

samenwerking met het maatschappelijk 

middenveld, ervoor te zorgen dat 

ondernemingen die op hun grondgebied 

zijn gevestigd en handel drijven met 

Thailand, de internationale normen op het 

gebied van de mensenrechten eerbiedigen, 

en is ingenomen met de steun die Andy 

Hall mocht ontvangen van de Finse retailer 

S Group; 

11.  verzoekt de EU en haar lidstaten 

met klem om de toegankelijkheid te 

verbeteren van databanken met 

douanegegevens over invoer naar de EU, 

inclusief de namen van de betrokken 

ondernemingen, de eindbestemmingen en 

de begunstigden, met als doel om, door 

middel van transparante monitoring en 

rapportering en in samenwerking met het 

maatschappelijk middenveld, ervoor te 

zorgen dat ondernemingen die op hun 

grondgebied zijn gevestigd en handel 

drijven met Thailand, de internationale 

normen op het gebied van de 

mensenrechten eerbiedigen, en is 

ingenomen met de steun die Andy Hall 

mocht ontvangen van de Finse retailer S 

Group; 

Or. en 
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Amendement  2 

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

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

Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Thailand, met name de zaak Andy Hall 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

11.  verzoekt de EU en haar lidstaten 

met klem om, door middel van transparante 

monitoring en rapportering en in 

samenwerking met het maatschappelijk 

middenveld, ervoor te zorgen dat 

ondernemingen die op hun grondgebied 

zijn gevestigd en handel drijven met 

Thailand, de internationale normen op het 

gebied van de mensenrechten eerbiedigen, 

en is ingenomen met de steun die Andy 

Hall mocht ontvangen van de Finse retailer 

S Group; 

11.  verzoekt de EU en haar lidstaten 

met klem om, door middel van transparante 

monitoring en rapportering en in 

samenwerking met het maatschappelijk 

middenveld, ervoor te zorgen dat 

ondernemingen die op hun grondgebied 

zijn gevestigd en handel drijven met 

Thailand, de internationale normen op het 

gebied van de mensenrechten eerbiedigen, 

en is ingenomen met de steun die Andy 

Hall mocht ontvangen van de Finse retailer 

S Group; roept de EU en haar lidstaten 

voorts op campagnes op te zetten om meer 

bij de burgers onder de aandacht te 

brengen waar en op welke manier hun 

producten voor dagelijks gebruik worden 

vervaardigd, en daarbij duidelijk de 

nadruk te leggen op de mensenrechten, 

normen voor bedrijfsvoering en de 

fundamentele normen van de 
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Wereldhandelsorganisatie; 

Or. en 
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Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Thailand, met name de zaak Andy Hall 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  11 bis.  verklaart stellig dat 

ondernemingen ter verantwoording 

moeten worden geroepen voor 

milieuschade en schendingen van de 

mensenrechten waarvoor zij 

verantwoordelijk zijn en dat de EU en de 

lidstaten dit als een kernbeginsel moeten 

uitdragen; roept alle partijen op actief 

deel te nemen aan de tweede zitting van de 

intergouvernementele werkgroep van de 

VN over de ontwikkeling van een 

internationaal juridisch bindend 

instrument voor de eerbiediging van de 

mensenrechten door transnationale en 

andere ondernemingen;  

Or. en 

 

 


