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Pozmeňujúci návrh  1 

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

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

Barbara Spinelli 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

Thajsko, najmä situácia Andyho Halla 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 11 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. naliehavo vyzýva EÚ a jej členské 

štáty, aby prostredníctvom transparentného 

monitorovania a podávania správ a v 

spolupráci s občianskou spoločnosťou 

zabezpečili, že spoločnosti so sídlom na ich 

území, ktoré podnikajú v Thajsku, 

dodržiavajú medzinárodné normy v oblasti 

ľudských práv, a víta podporu, ktorú fínska 

maloobchodná skupina S Group poskytla 

Andymu Hallovi; 

11. naliehavo vyzýva EÚ a jej členské 

štáty, aby ďalej rozvíjali prístupnosť 

databáz týkajúcich sa colných informácií 

o dovoze do EÚ vrátane mien/názvov 

príslušných spoločností, konečných 

destinácií a adresátov tak, aby 

prostredníctvom transparentného 

monitorovania a podávania správ a v 

spolupráci s občianskou spoločnosťou 

zabezpečili, že spoločnosti so sídlom na ich 

území, ktoré podnikajú v Thajsku, 

dodržiavajú medzinárodné normy v oblasti 

ľudských práv, a víta podporu, ktorú fínska 

maloobchodná skupina S Group poskytla 

Andymu Hallovi; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  2 

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

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

Barbara Spinelli 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

Thajsko, najmä situácia Andyho Halla 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 11 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. naliehavo vyzýva EÚ a jej členské 

štáty, aby prostredníctvom transparentného 

monitorovania a podávania správ a v 

spolupráci s občianskou spoločnosťou 

zabezpečili, že spoločnosti so sídlom na ich 

území, ktoré podnikajú v Thajsku, 

dodržiavajú medzinárodné normy v oblasti 

ľudských práv, a víta podporu, ktorú fínska 

maloobchodná skupina S Group poskytla 

Andymu Hallovi; 

11. naliehavo vyzýva EÚ a jej členské 

štáty, aby prostredníctvom transparentného 

monitorovania a podávania správ a v 

spolupráci s občianskou spoločnosťou 

zabezpečili, že spoločnosti so sídlom na ich 

území, ktoré podnikajú v Thajsku, 

dodržiavajú medzinárodné normy v oblasti 

ľudských práv, a víta podporu, ktorú fínska 

maloobchodná skupina S Group poskytla 

Andymu Hallovi; ďalej žiada EÚ a 

členské štáty, aby začali kampane 

zamerané na zvyšovanie informovanosti 

občanov o tom ako a kde sú vyrábané 

produkty, ktoré každý deň používajú, s 

jasným zameraním na ľudské práva, 

normy podnikania a základné normy 

Svetovej obchodnej organizácie; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

Thajsko, najmä situácia Andyho Halla 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 11 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  11a. je pevne presvedčený, že spoločnosti 

by sa mali zodpovedať za akékoľvek 

environmentálne škody a porušovanie 

ľudských práv, za ktoré sú zodpovedné, a 

že EÚ a členské štáty by to mali 

presadzovať ako hlavnú zásadu; vyzýva 

všetky strany, aby sa aktívne zapojili do 

nadchádzajúcej druhej schôdze 

medzivládnej pracovnej skupiny OSN o 

medzinárodnom, právne záväznom 

nástroji týkajúcom sa nadnárodných 

korporácií a iných podnikov v spojení s 

ľudskými právami;  

Or. en 

 

 


