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Poprawka  1 

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

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

Barbara Spinelli 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

w sprawie Tajlandii, w szczególności sprawy Andy’ego Halla 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

11. wzywa UE i jej państwa członkowskie, 

by zagwarantowały, że przedsiębiorstwa z 

siedzibą na ich terytoriach, które prowadzą 

działalność w Tajlandii przestrzegały 

międzynarodowych standardów praw 

człowieka dzięki przejrzystemu systemowi 

monitorowania i sprawozdawczości i we 

współpracy ze społeczeństwem 

obywatelskim, oraz z zadowoleniem 

przyjmuje wsparcie, jakiego udzieliła 

Andy’emu Hallowi fińska grupa detalistów 

S-Ryhmä; 

11. wzywa UE i jej państwa członkowskie, 

by w dalszym ciągu pracowały nad 

dostępnością baz danych zawierających 

informacje celne dotyczące towarów 

przywożonych do UE, w tym nazwy firm, 

punkty docelowe i odbiorcy, co 

zagwarantuje, że przedsiębiorstwa z 

siedzibą na ich terytoriach, które prowadzą 

działalność w Tajlandii będą przestrzegały 

międzynarodowych standardów praw 

człowieka dzięki przejrzystemu systemowi 

monitorowania i sprawozdawczości i we 

współpracy ze społeczeństwem 

obywatelskim, oraz z zadowoleniem 

przyjmuje wsparcie, jakiego udzieliła 

Andy’emu Hallowi fińska grupa detalistów 

S-Ryhmä; 

Or. en 
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Poprawka  2 

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

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

Barbara Spinelli 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

w sprawie Tajlandii, w szczególności sprawy Andy’ego Halla 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

11. wzywa UE i jej państwa członkowskie, 

by zagwarantowały, że przedsiębiorstwa z 

siedzibą na ich terytoriach, które prowadzą 

działalność w Tajlandii przestrzegały 

międzynarodowych standardów praw 

człowieka dzięki przejrzystemu systemowi 

monitorowania i sprawozdawczości i we 

współpracy ze społeczeństwem 

obywatelskim, oraz z zadowoleniem 

przyjmuje wsparcie, jakiego udzieliła 

Andy’emu Hallowi fińska grupa detalistów 

S-Ryhmä; 

11. wzywa UE i jej państwa członkowskie, 

by zagwarantowały, że przedsiębiorstwa z 

siedzibą na ich terytoriach, które prowadzą 

działalność w Tajlandii przestrzegały 

międzynarodowych standardów praw 

człowieka dzięki przejrzystemu systemowi 

monitorowania i sprawozdawczości i we 

współpracy ze społeczeństwem 

obywatelskim, oraz z zadowoleniem 

przyjmuje wsparcie, jakiego udzieliła 

Andy’emu Hallowi fińska grupa detalistów 

S-Ryhmä; apeluje także do UE i państw 

członkowskich o rozpoczęcie kampanii 

uświadamiających obywatelom jak i gdzie 

produkowane są produkty ich 

codziennego użytku, z wyraźnym 

naciskiem na prawa człowieka, standardy 

biznesowe i podstawowe normy Światowej 

Organizacji Handlu; 
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Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

w sprawie Tajlandii, w szczególności sprawy Andy’ego Halla 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 11 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  11a. jest głęboko przekonany, że 

przedsiębiorstwa powinny być rozliczane 

za szkody wyrządzone środowisku i 

przypadki łamania praw człowieka, za 

które są odpowiedzialne, oraz że UE i 

państwa członkowskie powinny traktować 

to jako podstawową zasadę; apeluje do 

stron o aktywny udział w nadchodzącej 

drugiej sesji międzyrządowej grupy 

roboczej ONZ w sprawie prawnie 

wiążącego międzynarodowego 

instrumentu dotyczącego korporacji 

transnarodowych i innych przedsiębiorstw 

pod kątem praw człowieka;  

Or. en 

 

 


