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Grozījums Nr. 1
Karol Karski

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. konstatē, ka saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienību 21. pantu Savienībai ir 
jāveicina un jānostiprina cilvēktiesību un 
pamatbrīvību universālums un nedalāmība, 
kuras aizsargā ar Eiropas Cilvēktiesību un 
pamatbrīvību aizsardzības konvenciju 
(ECTK) un Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartu (“Harta”), lai 
nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību un tās 
ārējās darbības un citu politikas jomu 
saskanību;

1. konstatē, ka saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienību 21. pantu Savienībai ir 
jāveicina un jānostiprina cilvēktiesību un 
pamatbrīvību universālums un nedalāmība, 
kuras aizsargā ar Eiropas Cilvēktiesību un 
pamatbrīvību aizsardzības konvenciju 
(ECTK), lai nodrošinātu ilgtspējīgu 
attīstību un tās ārējās darbības un citu 
politikas jomu saskanību;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Karol Karski

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka pienācīga korporatīvā 
rūpība aizvien biežāk tiek iekļauta 
dalībvalstu juridiskajos standartos;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Miguel Urbán Crespo

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. konstatē, ka globalizācija ir 2. konstatē, ka globalizācija ir 
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sabiedrības padarījusi savstarpēji atkarīgas, 
ņemot vērā, ka jebkurš produkts tajās tiek 
izgatavots sarežģītās transnacionālās 
piegādes un vērtības ķēdēs un Eiropas 
uzņēmumu pieņemtie lēmumi ietekmē 
cilvēku spēju visā pasaulē izmantot 
cilvēktiesības un pamatbrīvības;

sabiedrības padarījusi savstarpēji atkarīgas, 
ņemot vērā, ka jebkurš produkts tajās tiek 
izgatavots sarežģītās transnacionālās 
piegādes un vērtības ķēdēs un Eiropas 
uzņēmumu pieņemtie lēmumi ietekmē 
cilvēku spēju visā pasaulē izmantot 
cilvēktiesības un pamatbrīvības; uzskata, 
ka uzņēmumi, kuru juridiskā vai fiziskā 
adrese ir ES vai kuri strādā ES tirgū, 
turpina radīt, sekmēt vai būt tieši saistīti 
ar cilvēktiesību pārkāpumiem (tostarp 
piespiedu darbu, seksuālu vardarbību un 
bērnu seksuālu izmantošanu) un 
kaitējumu videi savu darbību, vērtību 
ķēžu un uzņēmējdarbības attiecību 
rezultātā;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. konstatē, ka globalizācija ir 
sabiedrības padarījusi savstarpēji atkarīgas, 
ņemot vērā, ka jebkurš produkts tajās tiek 
izgatavots sarežģītās transnacionālās 
piegādes un vērtības ķēdēs un Eiropas 
uzņēmumu pieņemtie lēmumi ietekmē 
cilvēku spēju visā pasaulē izmantot 
cilvēktiesības un pamatbrīvības;

2. konstatē, ka globalizācija ir 
sabiedrības padarījusi savstarpēji atkarīgas, 
ņemot vērā, ka jebkurš produkts tajās tiek 
izgatavots sarežģītās transnacionālās 
piegādes un vērtības ķēdēs un Eiropas 
uzņēmumu pieņemtie lēmumi ietekmē 
cilvēku spēju visā pasaulē izmantot 
cilvēktiesības un pamatbrīvības; pauž 
nožēlu, ka globalizācija ir izraisījusi 
aizvien lielāku Eiropas valstu ekonomikas 
atkarību no medicīnas un farmācijas 
produktiem, ko īpaši ilustrēja Covid-19 
krīze attiecībā uz Ķīnu;

Or. fr

Grozījums Nr. 5
Heidi Hautala
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Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. konstatē, ka globalizācija ir 
sabiedrības padarījusi savstarpēji atkarīgas, 
ņemot vērā, ka jebkurš produkts tajās tiek 
izgatavots sarežģītās transnacionālās 
piegādes un vērtības ķēdēs un Eiropas 
uzņēmumu pieņemtie lēmumi ietekmē 
cilvēku spēju visā pasaulē izmantot 
cilvēktiesības un pamatbrīvības;

2. konstatē, ka globalizācija ir 
sabiedrības padarījusi savstarpēji atkarīgas, 
ņemot vērā, ka pieaugošs skaits produktu 
tiek izgatavots sarežģītās transnacionālās 
piegādes un vērtības ķēdēs un ES iekšējā 
tirgū strādājošu uzņēmumu pieņemtie 
lēmumi ietekmē cilvēku spēju visā pasaulē 
izmantot cilvēktiesības un pamatbrīvības;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Maria Arena

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. konstatē, ka globalizācija ir 
sabiedrības padarījusi savstarpēji atkarīgas, 
ņemot vērā, ka jebkurš produkts tajās tiek 
izgatavots sarežģītās transnacionālās 
piegādes un vērtības ķēdēs un Eiropas 
uzņēmumu pieņemtie lēmumi ietekmē 
cilvēku spēju visā pasaulē izmantot 
cilvēktiesības un pamatbrīvības;

2. konstatē, ka globalizācija ir 
sabiedrības padarījusi savstarpēji atkarīgas, 
ņemot vērā, ka jebkurš produkts tajās tiek 
izgatavots sarežģītās transnacionālās 
piegādes un vērtības ķēdēs un Eiropas 
uzņēmumu un finanšu iestāžu, kurām ir 
atļauts strādāt Savienībā, pieņemtie 
lēmumi ietekmē cilvēku spēju visā pasaulē 
izmantot cilvēktiesības un pamatbrīvības;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Karin Karlsbro, Petras Auštrevičius

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. konstatē, ka globalizācija ir 
sabiedrības padarījusi savstarpēji 
atkarīgas, ņemot vērā, ka jebkurš produkts 
tajās tiek izgatavots sarežģītās 
transnacionālās piegādes un vērtības 
ķēdēs un Eiropas uzņēmumu pieņemtie 
lēmumi ietekmē cilvēku spēju visā pasaulē 
izmantot cilvēktiesības un pamatbrīvības;

2. konstatē, ka globālā ekonomikā 
pastāv savstarpēji atkarīgas attiecības starp 
sabiedrībām un daudzas vērtības ķēdes ir 
savstarpēji saistītas, un tas ir sniedzis 
izaugsmes un attīstības iespējas; tomēr 
daži produkti ar sarežģītām 
transnacionālām vērtības ķēdēm var 
ietekmēt cilvēku spēju visā pasaulē 
izmantot cilvēktiesības un pamatbrīvības;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Leopoldo López Gil

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. konstatē, ka globalizācija ir 
sabiedrības padarījusi savstarpēji atkarīgas, 
ņemot vērā, ka jebkurš produkts tajās tiek 
izgatavots sarežģītās transnacionālās 
piegādes un vērtības ķēdēs un Eiropas 
uzņēmumu pieņemtie lēmumi ietekmē 
cilvēku spēju visā pasaulē izmantot 
cilvēktiesības un pamatbrīvības;

2. konstatē, ka viena no globalizācijas 
priekšrocībām ir bijusi tautsaimniecības 
nozares attīstība, kas sabiedrības 
padarījusi savstarpēji atkarīgas, ņemot 
vērā, ka tās dažkārt ir savstarpēji saistītas 
sarežģītās transnacionālās piegādes un 
vērtības ķēdēs, kurās starptautisko 
uzņēmumu pieņemtie lēmumi ietekmē 
cilvēku spēju visā pasaulē izmantot savas 
cilvēktiesības un pamatbrīvības;

Or. es

Grozījums Nr. 9
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. konstatē, ka globalizācija ir 
sabiedrības padarījusi savstarpēji atkarīgas, 

2. konstatē, ka globalizācija ir 
sabiedrības padarījusi savstarpēji atkarīgas, 



AM\1215550LV.docx 7/139 PE658.828v02-00

LV

ņemot vērā, ka jebkurš produkts tajās tiek 
izgatavots sarežģītās transnacionālās 
piegādes un vērtības ķēdēs un Eiropas 
uzņēmumu pieņemtie lēmumi ietekmē 
cilvēku spēju visā pasaulē izmantot 
cilvēktiesības un pamatbrīvības;

ņemot vērā, ka jebkurš produkts tajās tiek 
izgatavots sarežģītās transnacionālās 
piegādes un vērtības ķēdēs;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Karin Karlsbro, Petras Auštrevičius

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver, ka demokrātija, kas 
aizsargā cilvēktiesības un pamatbrīvības, 
ir vienīgais valdības veids, kas atbilst 
ilgtspējīgai attīstībai; norāda, ka 
korupcija un pārredzamības trūkums 
būtiski iedragā cilvēktiesības; aicina 
Komisiju savās ārlietās, arī tirdzniecības 
un investīciju nolīgumos, vienmēr ietvert 
noteikumus un diskusijas par 
cilvēktiesību aizsardzību;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a norāda, ka ESAO ir parādījusi, ka 
uzņēmumi, kas savlaicīgi veica 
piesardzības pasākumus, ar kuriem 
novērš ar Covid-19 saistītās krīzes riskus 
tā, lai mazinātu tās nelabvēlīgo ietekmi uz 
darba ņēmējiem un piegādes ķēdēm, 
integrē ilgāka termiņa vērtību un 
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izturētspēju, uzlabojot savu īstermiņa 
izdzīvotspēju un savas atlabšanas izredzes 
vidējā termiņā un ilgtermiņā;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Fabio Massimo Castaldo

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a norāda, ka kā pasaules lielākajam 
tirdzniecības blokam ES būtu jāvada 
globālās debates par uzņēmumu 
pārskatatbildību, lai to sekmētu ne tikai 
ES, bet arī globālā līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Karin Karlsbro

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. pauž nožēlu par to, ka daudzi 
uzņēmumi, pieņemot lēmumus, 
galvenokārt vadās no zemāku izmaksu un 
lielākas peļņas apsvērumiem un 
nepietiekami ņem vērā negatīvo ietekmi, 
kāda uz cilvēktiesībām un vidi ir to 
globālo vērtības ķēžu zemākiem posmiem, 
kaut arī smagi cilvēktiesību pārkāpumi 
bieži tiek izdarīti primārās ražošanas 
līmenī, jo īpaši, iegādājoties izejvielas un 
izgatavojot produktus;

3. pauž nožēlu par to, ka cilvēktiesību 
pārkāpumi var tikt izdarīti primārās 
ražošanas līmenī, jo īpaši, iegādājoties 
izejvielas un izgatavojot produktus;

Or. en
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Grozījums Nr. 14
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. pauž nožēlu par to, ka daudzi 
uzņēmumi, pieņemot lēmumus, 
galvenokārt vadās no zemāku izmaksu un 
lielākas peļņas apsvērumiem un 
nepietiekami ņem vērā negatīvo ietekmi, 
kāda uz cilvēktiesībām un vidi ir to 
globālo vērtības ķēžu zemākiem posmiem, 
kaut arī smagi cilvēktiesību pārkāpumi 
bieži tiek izdarīti primārās ražošanas 
līmenī, jo īpaši, iegādājoties izejvielas un 
izgatavojot produktus;

3. atgādina, ka jebkurā tirgus 
ekonomikā uzņēmumus motivē iespēja gūt 
peļņu, kas nozīmē tādas situācijas 
sasniegšanu, kurā kopējie ieņēmumi 
pārsniedz kopējās izmaksas, un tas ir 
pamatā uzņēmumu spējai nodarbināt 
cilvēkus un maksāt pienācīgas algas, kas 
savukārt ļauj valsts iestādēm iekasēt 
nodokļus, tādēļ ekonomikas peļņas 
gūšanu var uzskatīt par mūsu sociālās 
tirgus ekonomikas, sociālās labklājības un 
ekonomikas progresa pamatu; tomēr 
norāda, ka konkrētu uzņēmumu 
uzņēmējdarbības lēmumos var netikt 
pienācīgi ņemtas vērā īstermiņa peļņas 
gūšanas ilgtermiņa izmaksas, piemēram, 
darba apstākļi un vides standarti, kam var 
būt ietekme uz cilvēktiesībām un vidi to 
globālo vērtības ķēžu zemākos posmos, 
savukārt cilvēktiesību pārkāpumi bieži tiek 
izdarīti primārās ražošanas līmenī, jo īpaši, 
iegādājoties izejvielas un izgatavojot 
produktus;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Miguel Urbán Crespo

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. pauž nožēlu par to, ka daudzi 
uzņēmumi, pieņemot lēmumus, 
galvenokārt vadās no zemāku izmaksu un 
lielākas peļņas apsvērumiem un 
nepietiekami ņem vērā negatīvo ietekmi, 

3. pauž nožēlu par to, ka daudzi 
uzņēmumi, pieņemot lēmumus, 
galvenokārt vadās no zemāku izmaksu un 
lielākas peļņas apsvērumiem, kas noved 
pie lejupēja spiediena uz piegādātājiem un 
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kāda uz cilvēktiesībām un vidi ir to globālo 
vērtības ķēžu zemākiem posmiem, kaut arī 
smagi cilvēktiesību pārkāpumi bieži tiek 
izdarīti primārās ražošanas līmenī, jo īpaši, 
iegādājoties izejvielas un izgatavojot 
produktus;

ražotājiem samaksātajām cenām, un 
nepietiekami ņem vērā negatīvo ietekmi, 
kāda uz cilvēktiesībām un vidi ir to globālo 
vērtības ķēžu zemākiem posmiem, kaut arī 
smagi cilvēktiesību pārkāpumi bieži tiek 
izdarīti primārās ražošanas līmenī, jo īpaši, 
iegādājoties izejvielas un izgatavojot 
produktus;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Janina Ochojska

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. pauž nožēlu par to, ka daudzi 
uzņēmumi, pieņemot lēmumus, 
galvenokārt vadās no zemāku izmaksu un 
lielākas peļņas apsvērumiem un 
nepietiekami ņem vērā negatīvo ietekmi, 
kāda uz cilvēktiesībām un vidi ir to globālo 
vērtības ķēžu zemākiem posmiem, kaut arī 
smagi cilvēktiesību pārkāpumi bieži tiek 
izdarīti primārās ražošanas līmenī, jo īpaši, 
iegādājoties izejvielas un izgatavojot 
produktus;

3. pauž nožēlu par to, ka daudzi 
uzņēmumi, pieņemot lēmumus, 
galvenokārt vadās no zemāku izmaksu un 
lielākas peļņas apsvērumiem un 
nepietiekami ņem vērā negatīvo ietekmi, 
kāda uz cilvēktiesībām un vidi ir to globālo 
vērtības ķēžu zemākiem posmiem, kaut arī 
smagi cilvēktiesību pārkāpumi bieži tiek 
izdarīti primārās ražošanas līmenī, jo īpaši, 
iegādājoties izejvielas un izgatavojot 
produktus garai virknei nozaru, it sevišķi 
tekstilrūpniecībai;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Maria Arena

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. pauž nožēlu par to, ka daudzi 
uzņēmumi, pieņemot lēmumus, 
galvenokārt vadās no zemāku izmaksu un 

3. pauž nožēlu par to, ka daudzi 
uzņēmumi un finanšu iestādes, pieņemot 
lēmumus, galvenokārt vadās no zemāku 



AM\1215550LV.docx 11/139 PE658.828v02-00

LV

lielākas peļņas apsvērumiem un 
nepietiekami ņem vērā negatīvo ietekmi, 
kāda uz cilvēktiesībām un vidi ir to globālo 
vērtības ķēžu zemākiem posmiem, kaut arī 
smagi cilvēktiesību pārkāpumi bieži tiek 
izdarīti primārās ražošanas līmenī, jo īpaši, 
iegādājoties izejvielas un izgatavojot 
produktus;

izmaksu un lielākas peļņas apsvērumiem 
un nepietiekami ņem vērā negatīvo 
ietekmi, kāda uz cilvēktiesībām un vidi ir 
to globālo vērtības ķēžu zemākiem 
posmiem, kaut arī smagi cilvēktiesību 
pārkāpumi bieži tiek izdarīti primārās 
ražošanas līmenī, jo īpaši, iegādājoties 
izejvielas un izgatavojot produktus;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Leopoldo López Gil

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. pauž nožēlu par to, ka daudzi 
uzņēmumi, pieņemot lēmumus, 
galvenokārt vadās no zemāku izmaksu un 
lielākas peļņas apsvērumiem un 
nepietiekami ņem vērā negatīvo ietekmi, 
kāda uz cilvēktiesībām un vidi ir to globālo 
vērtības ķēžu zemākiem posmiem, kaut arī 
smagi cilvēktiesību pārkāpumi bieži tiek 
izdarīti primārās ražošanas līmenī, jo īpaši, 
iegādājoties izejvielas un izgatavojot 
produktus;

3. pauž nožēlu par to, ka daži 
uzņēmumi, pieņemot lēmumus, 
galvenokārt vadās no zemāku izmaksu un 
lielākas peļņas apsvērumiem un 
nepietiekami ņem vērā negatīvo ietekmi, 
kāda uz cilvēktiesībām un vidi ir to globālo 
vērtības ķēžu zemākiem posmiem, kaut arī 
smagi cilvēktiesību pārkāpumi bieži tiek 
izdarīti primārās ražošanas līmenī, jo īpaši, 
iegādājoties izejvielas un izgatavojot 
produktus;

Or. es

Grozījums Nr. 19
Karol Karski

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. pauž nožēlu par to, ka daudzi 
uzņēmumi, pieņemot lēmumus, 
galvenokārt vadās no zemāku izmaksu un 
lielākas peļņas apsvērumiem un 

3. pauž nožēlu par to, ka daudzi 
uzņēmumi, pieņemot lēmumus, bieži vadās 
no zemāku izmaksu un lielākas peļņas 
apsvērumiem un nepietiekami ņem vērā 
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nepietiekami ņem vērā negatīvo ietekmi, 
kāda uz cilvēktiesībām un vidi ir to globālo 
vērtības ķēžu zemākiem posmiem, kaut arī 
smagi cilvēktiesību pārkāpumi bieži tiek 
izdarīti primārās ražošanas līmenī, jo īpaši, 
iegādājoties izejvielas un izgatavojot 
produktus;

negatīvo ietekmi, kāda uz cilvēktiesībām 
un vidi ir to globālo vērtības ķēžu 
zemākiem posmiem, kaut arī smagi 
cilvēktiesību pārkāpumi bieži tiek izdarīti 
primārās ražošanas līmenī, jo īpaši, 
iegādājoties izejvielas un izgatavojot 
produktus;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Heidi Hautala
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a izjūt aizvien lielākas bažas saistībā 
ar uzņēmējdarbību ietekmi uz 
cilvēktiesībām trešās valstīs, it sevišķi 
ieguves rūpniecībā, liela mēroga 
lauksaimniecības uzņēmumu iegādēs un 
attīstības projektos, kas skar 
pirmiedzīvotājus, vietējās kopienas un 
cilvēktiesību un vides aizstāvjus; pauž 
nožēlu par to, ka aizvien biežāk tiek 
draudēts un uzbrukts pirmiedzīvotājiem 
un cilvēktiesību un vides aizstāvjiem, kas 
aizsargā tradicionālas senču zemes un 
resursus; uzsver, ka ANO īpašais 
referents jautājumos par pirmiedzīvotāju 
tautu tiesībām nesen norādīja, ka ir 
svarīgi nostiprināt privātu uzņēmumu 
regulējumu;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

3.a atzīst, ka Eiropas iedzīvotāji kā 
Eiropas iekšējā tirgus aktīvi patērētāji 
aizvien vairāk pieprasa, lai uzņēmumi 
aktīvi ņemtu vērā savu saimniecisko 
darbību pilnu spektru un īstenotu efektīvu 
uzņēmumu sociālās atbildības politiku; 
norāda, ka aizvien lielāks skaits 
patērētāju lemj par produktu un 
pakalpojumu iegādi no uzņēmumiem, 
balstoties uz šo uzņēmumu sociālās 
atbildības rādītājiem un ilgtspējas 
kritērijiem;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Karol Karski

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka pēdējos gados ir 
īstenotas vairākas brīvprātīgas iniciatīvas 
un darbības, it sevišķi no mazu un vidēju 
ES uzņēmumu puses, un ka tās īstenotas 
ar mērķi uzlabot pienācīgas korporatīvās 
rūpības klimatu visā Savienībā; uzsver, ka 
ir svarīgi atbalstīt uzņēmumus šajā 
procesā;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b atzinīgi vērtē to, ka aizvien lielāks 
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skaits uzņēmumu integrē pienācīgu 
rūpību un uzņēmumu sociālo atbildību kā 
savu lēmumu neatņemamu daļu, un 
uzsver, ka šāda pieeja ir ne tikai morāli 
atbilstīga, bet galu galā ir arī 
ekonomiskāka ilgtermiņa pieeja;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Atzinuma projekts
3.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.c norāda, ka uzņēmējdarbības 
modeļu izmaiņu un pieaugošas publiskās 
kontroles rezultātā ir būtiski uzlabotas 
konkrētu darba ņēmēju cilvēktiesību 
situācijas; tomēr uzsver, ka ir jādara vēl 
vairāk;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. ir ļoti nobažījies par ekspluatāciju 
un pazemojumiem, no kuriem cilvēki 
nemitīgi cieš tādas piespiedu darba 
sistēmas dēļ, kas skar 25 miljonus cilvēku 
un no kuras privātais sektors 2019. gadā 
visā pasaulē guva peļņu 150 miljardu 
dolāru apmērā; ar bažām konstatē, ka 
pašlaik bērnu darbā ir nodarbināti 
aptuveni 152 miljoni bērnu, no kuriem 
72 miljoni strādā kaitīgos apstākļos;

4. ir ļoti nobažījies par ekspluatāciju 
un pazemojumiem, no kuriem cilvēki 
nemitīgi cieš tādas piespiedu darba 
sistēmas dēļ, kas skar miljoniem cilvēku; 
šajā kontekstā norāda arī uz 
nepieņemamo situāciju saistībā ar bērnu 
darbu, kas, kā liecina ANO avoti, skar 
miljoniem bērnu vecumā līdz 18 gadiem 
visā pasaulē; norāda uz uzņēmumu īpašo 
pienākumu aizsargāt it sevišķi bērnus un 
nepieļaut bērnu darbu;
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Or. en

Grozījums Nr. 26
Janina Ochojska

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. ir ļoti nobažījies par ekspluatāciju 
un pazemojumiem, no kuriem cilvēki 
nemitīgi cieš tādas piespiedu darba 
sistēmas dēļ, kas skar 25 miljonus cilvēku 
un no kuras privātais sektors 2019. gadā 
visā pasaulē guva peļņu 150 miljardu 
dolāru apmērā; ar bažām konstatē, ka 
pašlaik bērnu darbā ir nodarbināti aptuveni 
152 miljoni bērnu, no kuriem 72 miljoni 
strādā kaitīgos apstākļos;

4. ir ļoti nobažījies par ekspluatāciju 
un pazemojumiem, no kuriem cilvēki 
nemitīgi cieš tādas piespiedu darba 
sistēmas dēļ, kas skar 25 miljonus cilvēku 
un no kuras privātais sektors 2019. gadā 
visā pasaulē guva peļņu 150 miljardu 
dolāru apmērā; ar bažām konstatē, ka 
pašlaik bērnu darbā ir nodarbināti aptuveni 
152 miljoni bērnu, no kuriem 72 miljoni 
strādā kaitīgos apstākļos, un daudzi no 
tiem tiek piespiesti strādāt ar vardarbības, 
psiholoģiskas vardarbības, šantāžas un 
citu nelikumīgu pieeju palīdzību, ko 
izmanto pret šiem bērniem;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Karin Karlsbro, Petras Auštrevičius

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. ir ļoti nobažījies par ekspluatāciju 
un pazemojumiem, no kuriem cilvēki 
nemitīgi cieš tādas piespiedu darba 
sistēmas dēļ, kas skar 25 miljonus cilvēku 
un no kuras privātais sektors 2019. gadā 
visā pasaulē guva peļņu 150 miljardu 
dolāru apmērā; ar bažām konstatē, ka 
pašlaik bērnu darbā ir nodarbināti 
aptuveni 152 miljoni bērnu, no kuriem 
72 miljoni strādā kaitīgos apstākļos;

4. ir ļoti nobažījies par ekspluatāciju 
un pazemojumiem, no kuriem cilvēki 
nemitīgi cieš piespiedu darba sistēmas un 
verdzībai līdzīgas prakses dēļ; it sevišķi 
pauž bažas par bērnu darba apmēru 
pasaulē;
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Or. en

Grozījums Nr. 28
Gabriel Mato

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. ir ļoti nobažījies par ekspluatāciju 
un pazemojumiem, no kuriem cilvēki 
nemitīgi cieš tādas piespiedu darba 
sistēmas dēļ, kas skar 25 miljonus cilvēku 
un no kuras privātais sektors 2019. gadā 
visā pasaulē guva peļņu 150 miljardu 
dolāru apmērā; ar bažām konstatē, ka 
pašlaik bērnu darbā ir nodarbināti aptuveni 
152 miljoni bērnu, no kuriem 72 miljoni 
strādā kaitīgos apstākļos;

4. ir ļoti nobažījies par ekspluatāciju 
un pazemojumiem, no kuriem cilvēki 
nemitīgi cieš tādas piespiedu darba 
sistēmas dēļ, kas skar miljoniem cilvēku un 
no kuras daži uzņēmumi, organizācijas 
un/vai personas, gan valsts, gan privātajā 
sektorā, 2019. gadā visā pasaulē ir varējuši 
gūt labumu; ar bažām konstatē, ka pašlaik 
bērnu darbā ir nodarbināti aptuveni 
152 miljoni bērnu, no kuriem 72 miljoni 
strādā kaitīgos apstākļos;

Or. es

Grozījums Nr. 29
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a atzinīgi vērtē uzņēmumu 
intensīvākus centienus uzņēmumu 
sociālās atbildības un ilgtspējas darbību 
jomā, apmācībās par ietekmi uz 
cilvēktiesībām un vidi un iekšējās 
revīzijās, kā rezultātā tiek publiskoti 
neētiskas prakses gadījumi un aktīvi 
popularizēti vides problēmjautājumi un 
kas ir apliecinājuši savu pozitīvo ietekmi, 
piemēram, palīdzot samazināt bērnu 
darbu un piespiedu darbu piegādes ķēdēs; 
norāda uz tādiem labas prakses 
piemēriem kā labāk informēti ieguldītāju 
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investīciju lēmumi, pamatojoties uz 
pārvaldību, kas atbilst vidiskajiem, 
sociālajiem un korporatīvajiem 
pārvaldības principiem;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Heidi Hautala
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a pauž nožēlu par to, ka nereti tiek 
kavēta biedrošanās brīvība un darba 
koplīguma slēgšanas sarunas, it sevišķi 
eksporta pārstrādes zonās; norāda, ka pat 
gadījumos, kad eksporta pārstrādes zonās 
ir atļautas arodbiedrību darbības vai kad 
darba ņēmējiem ir atļauts iestāties 
arodbiedrībās, biedrošanās un darba 
koplīguma slēgšanas sarunu mēģinājumi 
praksē joprojām tiek kavēti; uzsver, ka 
pieaugošā skaitā valstu, it sevišķi eksporta 
pārstrādes zonās, lielas bažas joprojām 
rada citi ar darbu saistīti 
problēmjautājumi, piemēram, 
nepietiekamas valsts darba inspekcijas, 
ierobežotas tiesības uz tiesisko 
aizsardzību, pārmērīgas darba stundas, 
zemas algas, vīriešu un sieviešu darba 
samaksas atšķirība un cita veida 
diskriminācija dzimuma dēļ;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Atzinuma projekts
6. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka tiesības uz efektīvu 
tiesību aizsardzību un taisnīgu tiesu ir 
cilvēka pamattiesības, kas ir nostiprinātas 
Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 
(VCD) 8. pantā, Starptautiskā pakta par 
pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 
(ICCPR) 2. panta 3. punktā, kā arī ECTK 
6. un 13. pantā un Hartas 47. pantā; uzsver, 
ka Savienībai, pildot savu apņemšanos 
veicināt, aizsargāt un īstenot cilvēktiesības 
visā pasaulē, saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2011/36/ES1 un Direktīvu 
2012/29/ES2 ir jāsekmē to personu 
tiesības, kas ir cietušas ar uzņēmējdarbību 
saistītos cilvēktiesību pārkāpumos vai no 
trešās valstīs izdarītiem krimināli 
sodāmiem nodarījumiem;

6. uzsver, ka tiesības uz efektīvu 
tiesību aizsardzību un taisnīgu tiesu ir 
cilvēka pamattiesības, kas ir nostiprinātas 
Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 
(VCD) 8. pantā, Starptautiskā pakta par 
pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 
(ICCPR) 2. panta 3. punktā, kā arī ECTK 
6. un 13. pantā un Hartas 47. pantā; uzsver, 
ka Savienībai, pildot savu apņemšanos 
veicināt, aizsargāt un īstenot cilvēktiesības 
visā pasaulē, saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2011/36/ES1 un Direktīvu 
2012/29/ES2 būtu jāpalīdz sekmēt to 
personu tiesības, kas ir cietušas ar 
uzņēmējdarbību saistītos cilvēktiesību 
pārkāpumos vai no trešās valstīs izdarītiem 
krimināli sodāmiem nodarījumiem;

_________________ _________________
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2011/36/ES (2011. gada 
5. aprīlis) par cilvēku tirdzniecības 
novēršanu un apkarošanu un cietušo 
aizsardzību, un ar kuru aizstāj Padomes 
Pamatlēmumu 2002/629/TI (OV L 101, 
15.4.2011., 1. lpp.).

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2011/36/ES (2011. gada 
5. aprīlis) par cilvēku tirdzniecības 
novēršanu un apkarošanu un cietušo 
aizsardzību, un ar kuru aizstāj Padomes 
Pamatlēmumu 2002/629/TI (OV L 101, 
15.4.2011., 1. lpp.).

2 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2012/29/ES (2012. gada 
25. oktobris), ar ko nosaka noziegumos 
cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības 
minimālos standartus un aizstāj Padomes 
Pamatlēmumu 2001/220/TI (OV L 315, 
14.11.2012., 57. lpp.).

2 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2012/29/ES (2012. gada 
25. oktobris), ar ko nosaka noziegumos 
cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības 
minimālos standartus un aizstāj Padomes 
Pamatlēmumu 2001/220/TI (OV L 315, 
14.11.2012., 57. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 32
György Hölvényi, Kinga Gál

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums
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6. uzsver, ka tiesības uz efektīvu 
tiesību aizsardzību un taisnīgu tiesu ir 
cilvēka pamattiesības, kas ir nostiprinātas 
Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 
(VCD) 8. pantā, Starptautiskā pakta par 
pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 
(ICCPR) 2. panta 3. punktā, kā arī ECTK 
6. un 13. pantā un Hartas 47. pantā; uzsver, 
ka Savienībai, pildot savu apņemšanos 
veicināt, aizsargāt un īstenot cilvēktiesības 
visā pasaulē, saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2011/36/ES1 un Direktīvu 
2012/29/ES2 ir jāsekmē to personu tiesības, 
kas ir cietušas ar uzņēmējdarbību saistītos 
cilvēktiesību pārkāpumos vai no trešās 
valstīs izdarītiem krimināli sodāmiem 
nodarījumiem;

6. uzsver, ka tiesības uz efektīvu 
tiesību aizsardzību un taisnīgu tiesu ir 
cilvēka pamattiesības, kas ir nostiprinātas 
Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 
(VCD) 8. pantā, Starptautiskā pakta par 
pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 
(ICCPR) 2. panta 3. punktā, kā arī ECTK 
6. un 13. pantā un Hartas 47. pantā; uzsver, 
ka Savienībai, pildot savu apņemšanos 
veicināt, aizsargāt un īstenot cilvēktiesības 
visā pasaulē, saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2011/36/ES1 un Direktīvu 
2012/29/ES2 ir jāsekmē to personu tiesības, 
kas ir cietušas ar uzņēmējdarbību saistītos 
starptautiski juridiski saistošu 
cilvēktiesību pārkāpumos, kas balstās uz 
cilvēka cieņu, vai no trešās valstīs 
izdarītiem krimināli sodāmiem 
nodarījumiem;

_________________ _________________
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2011/36/ES (2011. gada 
5. aprīlis) par cilvēku tirdzniecības 
novēršanu un apkarošanu un cietušo 
aizsardzību, un ar kuru aizstāj Padomes 
Pamatlēmumu 2002/629/TI (OV L 101, 
15.4.2011., 1. lpp.).

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2011/36/ES (2011. gada 
5. aprīlis) par cilvēku tirdzniecības 
novēršanu un apkarošanu un cietušo 
aizsardzību, un ar kuru aizstāj Padomes 
Pamatlēmumu 2002/629/TI (OV L 101, 
15.4.2011., 1. lpp.).

2 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2012/29/ES (2012. gada 
25. oktobris), ar ko nosaka noziegumos 
cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības 
minimālos standartus un aizstāj Padomes 
Pamatlēmumu 2001/220/TI (OV L 315, 
14.11.2012., 57. lpp.).

2 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2012/29/ES (2012. gada 
25. oktobris), ar ko nosaka noziegumos 
cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības 
minimālos standartus un aizstāj Padomes 
Pamatlēmumu 2001/220/TI (OV L 315, 
14.11.2012., 57. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 33
Janina Ochojska

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums
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6.a uzsver, ka tiesības strādāt, 
nodarbinātības brīva izvēle un 
atalgojums, kas darbiniekam un viņa 
ģimenei nodrošina cilvēka cienīgu iztiku, 
ir pamata cilvēktiesības, kuras noteiktas 
Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 
23. pantā;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Michael Gahler

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver, ka Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Vadošajos principos 
uzņēmējdarbībai un cilvēktiesībām 
(UNGP) ir īpaši akcentēts valstu 
pienākums aizsargāt pret cilvēktiesību 
pārkāpumiem, kurus trešās personas, 
tostarp uzņēmumi, ir izdarījuši to teritorijā, 
jurisdikcijās vai abās; papildus tam uzsver, 
ka neatkarīgi no valstu spējas un gatavības 
pildīt savas saistības cilvēktiesību jomā, 
uzņēmumiem ir pienākums ievērot 
cilvēktiesības, lai kur tie arī nedarbotos, un 
novērst tādas darbības negatīvu ietekmi uz 
cilvēktiesībām, ar kuru minētie uzņēmumi 
ir saistīti, tostarp, radot iespējas nodrošināt 
tiesiskās aizsardzības līdzekļus cietušajiem;

7. uzsver, ka Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Vadošajos principos 
uzņēmējdarbībai un cilvēktiesībām 
(UNGP) ir īpaši akcentēts valstu 
pienākums aizsargāt pret cilvēktiesību 
pārkāpumiem, kurus trešās personas, 
tostarp uzņēmumi, ir izdarījuši to teritorijā, 
jurisdikcijās vai abās; pauž nožēlu par to, 
ka dažas valstis nepilda savas attiecīgās 
cilvēktiesību saistības; papildus tam 
uzsver, ka neatkarīgi no valstu spējas un 
gatavības pildīt savas saistības 
cilvēktiesību jomā, uzņēmumiem ir 
pienākums ievērot cilvēktiesības, lai kur tie 
arī nedarbotos, un novērst tādas darbības 
negatīvu ietekmi uz cilvēktiesībām, ar kuru 
minētie uzņēmumi ir saistīti, tostarp radot 
iespējas nodrošināt tiesiskās aizsardzības 
līdzekļus cietušajiem;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky

Atzinuma projekts
7. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver, ka Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Vadošajos principos 
uzņēmējdarbībai un cilvēktiesībām 
(UNGP) ir īpaši akcentēts valstu 
pienākums aizsargāt pret cilvēktiesību 
pārkāpumiem, kurus trešās personas, 
tostarp uzņēmumi, ir izdarījuši to teritorijā, 
jurisdikcijās vai abās; papildus tam uzsver, 
ka neatkarīgi no valstu spējas un gatavības 
pildīt savas saistības cilvēktiesību jomā, 
uzņēmumiem ir pienākums ievērot 
cilvēktiesības, lai kur tie arī nedarbotos, un 
novērst tādas darbības negatīvu ietekmi uz 
cilvēktiesībām, ar kuru minētie uzņēmumi 
ir saistīti, tostarp, radot iespējas nodrošināt 
tiesiskās aizsardzības līdzekļus cietušajiem;

7. uzsver, ka Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Vadošajos principos 
uzņēmējdarbībai un cilvēktiesībām 
(UNGP) ir īpaši akcentēts valstu 
pienākums aizsargāt pret cilvēktiesību 
pārkāpumiem, kurus trešās personas, 
tostarp uzņēmumi, ir izdarījuši to teritorijā, 
jurisdikcijās vai abās; papildus tam uzsver, 
ka neatkarīgi no valstu spējas un gatavības 
pildīt savas saistības cilvēktiesību jomā, 
uzņēmumiem ir pienākums ievērot 
cilvēktiesības, lai kur tie arī nedarbotos, un 
novērst tādas darbības negatīvu ietekmi uz 
cilvēktiesībām, ar kuru minētie uzņēmumi 
ir saistīti, tostarp, radot iespējas nodrošināt 
tiesiskās aizsardzības līdzekļus cietušajiem; 
tomēr apzinās, ka šajā jomā uzņēmumi 
nevar aizstāt valstu suverēnās un 
regulatīvās pilnvaras;

Or. fr

Grozījums Nr. 36
György Hölvényi, Kinga Gál

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver, ka Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Vadošajos principos 
uzņēmējdarbībai un cilvēktiesībām 
(UNGP) ir īpaši akcentēts valstu 
pienākums aizsargāt pret cilvēktiesību 
pārkāpumiem, kurus trešās personas, 
tostarp uzņēmumi, ir izdarījuši to teritorijā, 
jurisdikcijās vai abās; papildus tam uzsver, 
ka neatkarīgi no valstu spējas un gatavības 
pildīt savas saistības cilvēktiesību jomā, 
uzņēmumiem ir pienākums ievērot 
cilvēktiesības, lai kur tie arī nedarbotos, un 
novērst tādas darbības negatīvu ietekmi uz 
cilvēktiesībām, ar kuru minētie uzņēmumi 

7. uzsver, ka Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Vadošajos principos 
uzņēmējdarbībai un cilvēktiesībām 
(UNGP) ir īpaši akcentēts valstu 
pienākums aizsargāt pret cilvēktiesību 
pārkāpumiem, kurus trešās personas, 
tostarp uzņēmumi, ir izdarījuši to teritorijā, 
jurisdikcijās vai abās; papildus tam uzsver, 
ka neatkarīgi no valstu spējas un gatavības 
pildīt savas saistības cilvēktiesību jomā, 
uzņēmumiem ir pienākums ievērot 
starptautiski juridiski saistošas 
cilvēktiesības, lai kur tie arī nedarbotos, un 
novērst jebkādus negatīvus cilvēktiesību 
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ir saistīti, tostarp, radot iespējas nodrošināt 
tiesiskās aizsardzības līdzekļus cietušajiem;

pārkāpumus, ko minētie uzņēmumi ir 
pieļāvuši, tostarp radot iespējas nodrošināt 
tiesiskās aizsardzības līdzekļus cietušajiem;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Emmanuel Maurel

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a tādēļ aicina šo pienākumu ar 
tādiem pašiem nosacījumiem piemērot arī 
ārvalstu uzņēmumiem, kuri vēlas piekļūt 
iekšējam tirgum; vajadzības gadījumā 
pieprasa, lai attiecīgajam importam tiktu 
piemēroti papildu nodokļi atkarībā no tā, 
cik smagi ir pārkāpts pienācīgas rūpības 
pienākums; aicina aizliegt piekļuvi tirgum 
tiem produktiem, ar kuriem finansē 
noziedzniekus un tīklus, kas pārkāpj 
cilvēktiesības;

Or. fr

Grozījums Nr. 38
Miguel Urbán Crespo

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a norāda, ka Eiropas Savienības 
Padome ir skaidri atzinusi, ka 
cilvēktiesību ievērošana no uzņēmumu 
puses visā to uzņēmējdarbībā un vērtību 
un piegādes ķēdēs ir neaizstājams līdzeklis 
ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai;

Or. en
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Grozījums Nr. 39
Miguel Urbán Crespo

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. norāda, ka ESAO pamatnostādnēs 
daudznacionāliem uzņēmumiem un 
pienācīgas rūpības pamatnostādnēs 
atbildīgai uzņēmējdarbībai ir sīkāk 
aprakstīts, kā uzņēmumi var nepieļaut 
negatīvu ietekmi, kas ir saistīta ar darba 
ņēmējiem, cilvēktiesībām, vidi, korupciju, 
patērētājiem un korporatīvo pārvaldību un 
kas var būt saistīta ar to darbību, piegādes 
ķēdēm un citām uzņēmējdarbības 
attiecībām, un kā minēto ietekmi novērst; 
uzskata, ka Savienības tiesību akti ir 
pakāpeniski un konstruktīvi jāizstrādā, 
balstoties uz UNGP un ESAO 
norādījumiem;

8. norāda, ka ESAO pamatnostādnēs 
daudznacionāliem uzņēmumiem un 
pienācīgas rūpības pamatnostādnēs 
atbildīgai uzņēmējdarbībai ir sīkāk 
aprakstīts, kā uzņēmumi var nepieļaut 
negatīvu ietekmi, kas ir saistīta ar darba 
ņēmējiem, cilvēktiesībām, vidi, korupciju, 
patērētājiem un korporatīvo pārvaldību un 
kas var būt saistīta ar to darbību, piegādes 
ķēdēm un citām uzņēmējdarbības 
attiecībām, un kā minēto ietekmi novērst; 
atgādina, ka augsta riska nozarēm būs 
vajadzīgas īpašas procedūras un 
pienākumi, kas atbilst ESAO pieejai, kura 
paredz konkrētu nozaru pamatnostādņu 
publicēšanu; uzskata, ka Savienības 
tiesību akti ir pakāpeniski un konstruktīvi 
jāizstrādā, balstoties uz UNGP un ESAO 
norādījumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Karol Karski

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. norāda, ka ESAO pamatnostādnēs 
daudznacionāliem uzņēmumiem un 
pienācīgas rūpības pamatnostādnēs 
atbildīgai uzņēmējdarbībai ir sīkāk 
aprakstīts, kā uzņēmumi var nepieļaut 
negatīvu ietekmi, kas ir saistīta ar darba 
ņēmējiem, cilvēktiesībām, vidi, korupciju, 

8. norāda, ka ESAO pamatnostādnēs 
daudznacionāliem uzņēmumiem un 
pienācīgas rūpības pamatnostādnēs 
atbildīgai uzņēmējdarbībai ir sīkāk 
aprakstīts, kā uzņēmumi var nepieļaut 
negatīvu ietekmi, kas ir saistīta ar darba 
ņēmējiem, cilvēktiesībām, vidi, korupciju, 
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patērētājiem un korporatīvo pārvaldību un 
kas var būt saistīta ar to darbību, piegādes 
ķēdēm un citām uzņēmējdarbības 
attiecībām, un kā minēto ietekmi novērst; 
uzskata, ka Savienības tiesību akti ir 
pakāpeniski un konstruktīvi jāizstrādā, 
balstoties uz UNGP un ESAO 
norādījumiem;

patērētājiem un korporatīvo pārvaldību un 
kas var būt saistīta ar to darbību, piegādes 
ķēdēm un citām uzņēmējdarbības 
attiecībām, un kā minēto ietekmi novērst; 
atgādina, ka, uzraugot tirgus tendences, ir 
svarīgi regulāri pārskatīt pienācīgas 
rūpības regulējuma piemērošanu 
uzņēmumos un dalībvalstīs; aicina sniegt 
īpašu tehnisko palīdzību mūsu 
uzņēmumiem, it sevišķi MVU, lai tie 
varētu pēc iespējas efektīvāk un 
lietderīgāk ievērot pienācīgas rūpības 
prasības;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Heidi Hautala
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a pilnībā atbalsta beztermiņa 
starpvaldību darba grupas jautājumos par 
transnacionālām korporācijām un citiem 
uzņēmumiem cilvēktiesību kontekstā 
darbu un notiekošās sarunas, lai 
izstrādātu saistošu ANO instrumentu 
nolūkā starptautiskajās cilvēktiesībās 
reglamentēt transnacionālu korporāciju 
un citu uzņēmumu darbības; atzinīgi vērtē 
tirdzniecības komisāra amata kandidāta 
Valda Dombrovska paziņojumu 
2020. gada 2. oktobrī par to, ka ES 
atkārtoti iesaistīsies šajā procesā; uzsver, 
ka Komisijai un ES dalībvalstīm ir svarīgi 
proaktīvi un jēgpilni piedalīties šajā 
procesā, atgādinot par ES apņemšanos 
rast daudzpusējus risinājumus kopīgām 
problēmām;

Or. en
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Grozījums Nr. 42
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a atzīmē, ka 2014. gadā ANO 
Cilvēktiesību padome pieņēma rezolūciju, 
izveidojot beztermiņa starpvaldību darba 
grupu, kura ir pilnvarota izstrādāt 
starptautiski saistošu instrumentu par 
transnacionālām korporācijām un citiem 
uzņēmumiem cilvēktiesību kontekstā;

Or. en

Grozījums Nr. 43
Emmanuel Maurel

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a aicina nostiprināt piegādes ķēžu 
izsekojamību, kas izveidota, pamatojoties 
uz Eiropas Muitas kodeksa noteikumiem 
par preču izcelsmi;

Or. fr

Grozījums Nr. 44
Emmanuel Maurel

Atzinuma projekts
8.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.b aicina tirdzniecības noteikumos 
paredzēt Eiropas Savienības pamatvērtību 
ievērošanu;
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Or. fr

Grozījums Nr. 45
Karin Karlsbro

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. norāda, ka korupcija tiesvedībā var 
postoši ietekmēt likumīgu tiesvedību un 
tiesu godīgumu un pašos pamatos pārkāpt 
pamattiesības uz taisnīgu tiesu, tiesības uz 
lietu izskatīšanu taisnīgā tiesā un cietušā 
tiesības uz efektīvu tiesisko aizsardzību; 
uzsver, ka korupcijas rezultātā 
uzņēmējdarbībā parasti tiek izdarīti 
sistemātiski cilvēktiesību pārkāpumi, 
piemēram, personām tiek liegta piekļuve 
precēm un pakalpojumiem, kas valstīm ir 
jānodrošina, lai tās pildītu savas 
cilvēktiesību jomā uzņemtās saistības, kā 
arī uzņēmumi tiek mudināti nelikumīgi 
iegūt vai piesavināties zemi vai 
kalnrūpniecības uzņēmumiem tiek 
piešķirtas licences vai koncesijas;

10. norāda, ka korupcija tiesvedībā var 
postoši ietekmēt likumīgu tiesvedību un 
tiesu godīgumu un pašos pamatos pārkāpt 
pamattiesības uz taisnīgu tiesu, tiesības uz 
lietu izskatīšanu taisnīgā tiesā un cietušā 
tiesības uz efektīvu tiesisko aizsardzību; 
uzsver, ka korupcijas rezultātā 
uzņēmējdarbībā parasti tiek izdarīti 
sistemātiski cilvēktiesību pārkāpumi, 
piemēram, personām tiek liegta piekļuve 
precēm un pakalpojumiem, kas valstīm ir 
jānodrošina, lai tās pildītu savas 
cilvēktiesību jomā uzņemtās saistības;

Or. en

Grozījums Nr. 46
Miguel Urbán Crespo

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. norāda, ka korupcija tiesvedībā var 
postoši ietekmēt likumīgu tiesvedību un 
tiesu godīgumu un pašos pamatos pārkāpt 
pamattiesības uz taisnīgu tiesu, tiesības uz 
lietu izskatīšanu taisnīgā tiesā un cietušā 
tiesības uz efektīvu tiesisko aizsardzību; 
uzsver, ka korupcijas rezultātā 

10. norāda, ka korupcija tiesvedībā var 
postoši ietekmēt likumīgu tiesvedību un 
tiesu godīgumu un pašos pamatos pārkāpt 
pamattiesības uz taisnīgu tiesu, tiesības uz 
lietu izskatīšanu taisnīgā tiesā un cietušā 
tiesības uz efektīvu tiesisko aizsardzību; 
uzsver, ka korupcijas rezultātā 
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uzņēmējdarbībā parasti tiek izdarīti 
sistemātiski cilvēktiesību pārkāpumi, 
piemēram, personām tiek liegta piekļuve 
precēm un pakalpojumiem, kas valstīm ir 
jānodrošina, lai tās pildītu savas 
cilvēktiesību jomā uzņemtās saistības, kā 
arī uzņēmumi tiek mudināti nelikumīgi 
iegūt vai piesavināties zemi vai 
kalnrūpniecības uzņēmumiem tiek 
piešķirtas licences vai koncesijas;

uzņēmējdarbībā parasti tiek izdarīti 
sistemātiski cilvēktiesību pārkāpumi, 
piemēram, personām tiek liegta piekļuve 
precēm un pakalpojumiem, kas valstīm ir 
jānodrošina, lai tās pildītu savas 
cilvēktiesību jomā uzņemtās saistības, kā 
arī uzņēmumi tiek mudināti nelikumīgi 
iegūt vai piesavināties zemi vai sekmēt 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, 
vai kalnrūpniecības uzņēmumiem tiek 
piešķirtas licences vai koncesijas;

Or. en

Grozījums Nr. 47
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. norāda, ka korupcija tiesvedībā var 
postoši ietekmēt likumīgu tiesvedību un 
tiesu godīgumu un pašos pamatos pārkāpt 
pamattiesības uz taisnīgu tiesu, tiesības uz 
lietu izskatīšanu taisnīgā tiesā un cietušā 
tiesības uz efektīvu tiesisko aizsardzību; 
uzsver, ka korupcijas rezultātā 
uzņēmējdarbībā parasti tiek izdarīti 
sistemātiski cilvēktiesību pārkāpumi, 
piemēram, personām tiek liegta piekļuve 
precēm un pakalpojumiem, kas valstīm ir 
jānodrošina, lai tās pildītu savas 
cilvēktiesību jomā uzņemtās saistības, kā 
arī uzņēmumi tiek mudināti nelikumīgi 
iegūt vai piesavināties zemi vai 
kalnrūpniecības uzņēmumiem tiek 
piešķirtas licences vai koncesijas;

10. norāda, ka korupcija tiesvedībā var 
postoši ietekmēt likumīgu tiesvedību un 
tiesu godīgumu un pašos pamatos pārkāpt 
pamattiesības uz taisnīgu tiesu, tiesības uz 
lietu izskatīšanu taisnīgā tiesā un cietušā 
tiesības uz efektīvu tiesisko aizsardzību; 
uzsver, ka korupcijas rezultātā 
uzņēmējdarbībā var tikt izdarīti 
sistemātiski cilvēktiesību pārkāpumi, 
piemēram, personām tiek liegta piekļuve 
precēm un pakalpojumiem, kas valstīm ir 
jānodrošina, lai tās pildītu savas 
cilvēktiesību jomā uzņemtās saistības, kā 
arī uzņēmumi tiek mudināti nelikumīgi 
iegūt vai piesavināties zemi vai 
kalnrūpniecības uzņēmumiem tiek 
piešķirtas licences vai koncesijas;

Or. en

Grozījums Nr. 48
György Hölvényi, Kinga Gál
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Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. norāda, ka korupcija tiesvedībā var 
postoši ietekmēt likumīgu tiesvedību un 
tiesu godīgumu un pašos pamatos pārkāpt 
pamattiesības uz taisnīgu tiesu, tiesības uz 
lietu izskatīšanu taisnīgā tiesā un cietušā 
tiesības uz efektīvu tiesisko aizsardzību; 
uzsver, ka korupcijas rezultātā 
uzņēmējdarbībā parasti tiek izdarīti 
sistemātiski cilvēktiesību pārkāpumi, 
piemēram, personām tiek liegta piekļuve 
precēm un pakalpojumiem, kas valstīm ir 
jānodrošina, lai tās pildītu savas 
cilvēktiesību jomā uzņemtās saistības, kā 
arī uzņēmumi tiek mudināti nelikumīgi 
iegūt vai piesavināties zemi vai 
kalnrūpniecības uzņēmumiem tiek 
piešķirtas licences vai koncesijas;

10. norāda, ka korupcija tiesvedībā var 
postoši ietekmēt likumīgu tiesvedību un 
tiesu godīgumu un pašos pamatos pārkāpt 
pamattiesības uz taisnīgu tiesu, tiesības uz 
lietu izskatīšanu taisnīgā tiesā un cietušā 
tiesības uz efektīvu tiesisko aizsardzību; 
uzsver, ka korupcijas rezultātā 
uzņēmējdarbībā parasti tiek izdarīti 
sistemātiski cilvēktiesību pārkāpumi, 
piemēram, personām tiek liegta taisnīga 
piekļuve precēm un pakalpojumiem, kas 
valstīm ir jānodrošina, lai tās pildītu savas 
cilvēktiesību jomā uzņemtās saistības, kā 
arī uzņēmumi tiek mudināti nelikumīgi 
iegūt vai piesavināties zemi vai 
kalnrūpniecības uzņēmumiem tiek 
piešķirtas licences vai koncesijas;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Gabriel Mato

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. norāda, ka korupcija tiesvedībā var 
postoši ietekmēt likumīgu tiesvedību un 
tiesu godīgumu un pašos pamatos pārkāpt 
pamattiesības uz taisnīgu tiesu, tiesības uz 
lietu izskatīšanu taisnīgā tiesā un cietušā 
tiesības uz efektīvu tiesisko aizsardzību; 
uzsver, ka korupcijas rezultātā 
uzņēmējdarbībā parasti tiek izdarīti 
sistemātiski cilvēktiesību pārkāpumi, 
piemēram, personām tiek liegta piekļuve 
precēm un pakalpojumiem, kas valstīm ir 
jānodrošina, lai tās pildītu savas 
cilvēktiesību jomā uzņemtās saistības, kā 
arī uzņēmumi tiek mudināti nelikumīgi 

10. norāda, ka korupcija tiesvedībā var 
postoši ietekmēt likumīgu tiesvedību un 
tiesu godīgumu un pašos pamatos pārkāpt 
pamattiesības uz taisnīgu tiesu, tiesības uz 
lietu izskatīšanu taisnīgā tiesā un cietušā 
tiesības uz efektīvu tiesisko aizsardzību; 
uzsver, ka korupcijas rezultātā parasti tiek 
izdarīti sistemātiski cilvēktiesību 
pārkāpumi, piemēram, personām tiek liegta 
piekļuve precēm un pakalpojumiem un/vai 
tiek paaugstināta tādu preču un 
pakalpojumu cena, kas valstīm ir 
jānodrošina, lai tās pildītu savas 
cilvēktiesību jomā uzņemtās saistības, kā 
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iegūt vai piesavināties zemi vai 
kalnrūpniecības uzņēmumiem tiek 
piešķirtas licences vai koncesijas;

arī uzņēmumi tiek mudināti nelikumīgi 
iegūt vai piesavināties zemi vai 
kalnrūpniecības uzņēmumiem tiek 
piešķirtas licences vai koncesijas;

Or. es

Grozījums Nr. 50
Karol Karski

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. norāda, ka korupcija tiesvedībā var 
postoši ietekmēt likumīgu tiesvedību un 
tiesu godīgumu un pašos pamatos pārkāpt 
pamattiesības uz taisnīgu tiesu, tiesības uz 
lietu izskatīšanu taisnīgā tiesā un cietušā 
tiesības uz efektīvu tiesisko aizsardzību; 
uzsver, ka korupcijas rezultātā 
uzņēmējdarbībā parasti tiek izdarīti 
sistemātiski cilvēktiesību pārkāpumi, 
piemēram, personām tiek liegta piekļuve 
precēm un pakalpojumiem, kas valstīm ir 
jānodrošina, lai tās pildītu savas 
cilvēktiesību jomā uzņemtās saistības, kā 
arī uzņēmumi tiek mudināti nelikumīgi 
iegūt vai piesavināties zemi vai 
kalnrūpniecības uzņēmumiem tiek 
piešķirtas licences vai koncesijas;

10. norāda, ka korupcija tiesvedībā var 
postoši ietekmēt likumīgu tiesvedību un 
tiesu godīgumu un pašos pamatos pārkāpt 
cilvēktiesības uz taisnīgu tiesu, tiesības uz 
lietu izskatīšanu taisnīgā tiesā un cietušā 
tiesības uz efektīvu tiesisko aizsardzību; 
uzsver, ka korupcijas rezultātā 
uzņēmējdarbībā parasti tiek izdarīti 
sistemātiski cilvēktiesību pārkāpumi, 
piemēram, personām tiek liegta piekļuve 
precēm un pakalpojumiem, kas valstīm ir 
jānodrošina, lai tās pildītu savas 
cilvēktiesību jomā uzņemtās saistības, kā 
arī uzņēmumi tiek mudināti nelikumīgi 
iegūt vai piesavināties zemi vai 
kalnrūpniecības uzņēmumiem tiek 
piešķirtas licences vai koncesijas;

Or. en

Grozījums Nr. 51
Karol Karski

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. pauž nožēlu par to, ka, neraugoties 
uz Eiropas uzņēmumu mēģinājumiem 

11. norāda, ka, neraugoties uz Eiropas 
uzņēmumu mēģinājumiem īstenot savas 
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īstenot savas korporatīvās atbildības 
politikas virzienus nolūkā ievērot 
cilvēktiesības, un par spīti dažādiem spēkā 
esošiem politikas virzieniem un tiesību 
aktiem, ar kuriem ir paredzēts veicināt vai 
pieprasīt pienācīgu rūpību dažādās 
dalībvalstīs, tikai 37 % uzņēmumu pašlaik 
pienācīgu rūpību īsteno savās piegādes 
ķēdēs un tikai 16 % aptver visu vērtības 
ķēdi; uzsver, ka, realizējot pašreizējos 
politikas virzienus, cilvēktiesību 
aizsardzību un ar uzņēmējdarbību saistītu 
ļaunprātību un pārkāpumu novēršanu 
panākt nevar un ka ir vajadzīgi saistoši 
Savienības tiesību akti, ar kuriem šos 
trūkumus var novērst;

korporatīvās atbildības politikas virzienus 
nolūkā ievērot cilvēktiesības, un par spīti 
dažādiem spēkā esošiem politikas 
virzieniem un tiesību aktiem, ar kuriem ir 
paredzēts veicināt vai pieprasīt pienācīgu 
rūpību dažādās dalībvalstīs, tikai 37 % 
uzņēmumu pašlaik pienācīgu rūpību īsteno 
savās piegādes ķēdēs un tikai 16 % aptver 
visu vērtības ķēdi; pauž bažas par 
obligātas pienācīgas rūpības ietekmi uz 
ES uzņēmumu konkurētspēju; aicina 
veikt detalizētu analīzi un atbilstības 
pārbaudi papildu izmaksām un to 
ietekmei uz ES uzņēmumiem, it sevišķi 
MVU, kas izriet no pienācīgas rūpības 
noteikumiem; aicina dalībvalstis sniegt 
labāku palīdzību ES uzņēmumiem 
saistībā ar pienācīgas rūpības 
pamatnostādņu un attiecīgo noteikumu 
un regulējumu īstenošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 52
Leopoldo López Gil

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. pauž nožēlu par to, ka, neraugoties 
uz Eiropas uzņēmumu mēģinājumiem 
īstenot savas korporatīvās atbildības 
politikas virzienus nolūkā ievērot 
cilvēktiesības, un par spīti dažādiem spēkā 
esošiem politikas virzieniem un tiesību 
aktiem, ar kuriem ir paredzēts veicināt vai 
pieprasīt pienācīgu rūpību dažādās 
dalībvalstīs, tikai 37 % uzņēmumu pašlaik 
pienācīgu rūpību īsteno savās piegādes 
ķēdēs un tikai 16 % aptver visu vērtības 
ķēdi; uzsver, ka, realizējot pašreizējos 
politikas virzienus, cilvēktiesību 
aizsardzību un ar uzņēmējdarbību saistītu 
ļaunprātību un pārkāpumu novēršanu 
panākt nevar un ka ir vajadzīgi saistoši 

11. vēro, kā Eiropas uzņēmumi cenšas 
īstenot savas korporatīvās atbildības 
politikas virzienus nolūkā ievērot 
cilvēktiesības, un tomēr par spīti dažādiem 
spēkā esošiem politikas virzieniem un 
tiesību aktiem, ar kuriem ir paredzēts 
veicināt vai pieprasīt pienācīgu rūpību 
dažādās dalībvalstīs, tikai 37 % uzņēmumu 
pašlaik pienācīgu rūpību īsteno savās 
piegādes ķēdēs un tikai 16 % aptver visu 
vērtības ķēdi; uzsver, ka, realizējot 
pašreizējos politikas virzienus, 
cilvēktiesību aizsardzību un ar 
uzņēmējdarbību saistītu ļaunprātību un 
pārkāpumu novēršanu panākt nevar un ka 
ir vajadzīgi saistoši Savienības tiesību akti, 
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Savienības tiesību akti, ar kuriem šos 
trūkumus var novērst;

ar kuriem šos trūkumus var novērst;

Or. es

Grozījums Nr. 53
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. pauž nožēlu par to, ka, neraugoties 
uz Eiropas uzņēmumu mēģinājumiem 
īstenot savas korporatīvās atbildības 
politikas virzienus nolūkā ievērot 
cilvēktiesības, un par spīti dažādiem spēkā 
esošiem politikas virzieniem un tiesību 
aktiem, ar kuriem ir paredzēts veicināt vai 
pieprasīt pienācīgu rūpību dažādās 
dalībvalstīs, tikai 37 % uzņēmumu pašlaik 
pienācīgu rūpību īsteno savās piegādes 
ķēdēs un tikai 16 % aptver visu vērtības 
ķēdi; uzsver, ka, realizējot pašreizējos 
politikas virzienus, cilvēktiesību 
aizsardzību un ar uzņēmējdarbību saistītu 
ļaunprātību un pārkāpumu novēršanu 
panākt nevar un ka ir vajadzīgi saistoši 
Savienības tiesību akti, ar kuriem šos 
trūkumus var novērst;

11. atzinīgi vērtē vairāku Eiropas 
uzņēmumu mēģinājumus īstenot savas 
korporatīvās atbildības politikas virzienus 
nolūkā ievērot cilvēktiesības, un par spīti 
dažādiem spēkā esošiem politikas 
virzieniem un tiesību aktiem, ar kuriem ir 
paredzēts veicināt vai pieprasīt pienācīgu 
rūpību dažādās dalībvalstīs; uzsver, ka, lai 
veicinātu cilvēktiesību aizsardzību un 
novērstu ar uzņēmējdarbību saistītu 
ļaunprātību un pārkāpumus, ir vajadzīgs 
labāks regulējums;

Or. en

Grozījums Nr. 54
Karin Karlsbro, Petras Auštrevičius

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. pauž nožēlu par to, ka, neraugoties 
uz Eiropas uzņēmumu mēģinājumiem 
īstenot savas korporatīvās atbildības 

11. pauž nožēlu par to, ka, neraugoties 
uz Eiropas uzņēmumu mēģinājumiem 
īstenot savas korporatīvās atbildības 
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politikas virzienus nolūkā ievērot 
cilvēktiesības, un par spīti dažādiem spēkā 
esošiem politikas virzieniem un tiesību 
aktiem, ar kuriem ir paredzēts veicināt vai 
pieprasīt pienācīgu rūpību dažādās 
dalībvalstīs, tikai 37 % uzņēmumu pašlaik 
pienācīgu rūpību īsteno savās piegādes 
ķēdēs un tikai 16 % aptver visu vērtības 
ķēdi; uzsver, ka, realizējot pašreizējos 
politikas virzienus, cilvēktiesību 
aizsardzību un ar uzņēmējdarbību saistītu 
ļaunprātību un pārkāpumu novēršanu 
panākt nevar un ka ir vajadzīgi saistoši 
Savienības tiesību akti, ar kuriem šos 
trūkumus var novērst;

politikas virzienus nolūkā ievērot 
cilvēktiesības, un par spīti dažādiem spēkā 
esošiem politikas virzieniem un tiesību 
aktiem, ar kuriem ir paredzēts veicināt vai 
pieprasīt pienācīgu rūpību dažādās 
dalībvalstīs, tikai 37 % uzņēmumu pašlaik 
pienācīgu rūpību īsteno savās piegādes 
ķēdēs un tikai 16 % aptver visu vērtības 
ķēdi; uzsver, ka pašreizējie politikas 
virzieni ne vienmēr ir spējuši panākt 
cilvēktiesību aizsardzību un ar 
uzņēmējdarbību saistītu ļaunprātību un 
pārkāpumu novēršanu; aicina Komisiju 
ierosināt tiesību akta priekšlikumu, ar 
kuru šos trūkumus var novērst;

Or. en

Grozījums Nr. 55
György Hölvényi, Kinga Gál

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. pauž nožēlu par to, ka, neraugoties 
uz Eiropas uzņēmumu mēģinājumiem 
īstenot savas korporatīvās atbildības 
politikas virzienus nolūkā ievērot 
cilvēktiesības, un par spīti dažādiem spēkā 
esošiem politikas virzieniem un tiesību 
aktiem, ar kuriem ir paredzēts veicināt vai 
pieprasīt pienācīgu rūpību dažādās 
dalībvalstīs, tikai 37 % uzņēmumu pašlaik 
pienācīgu rūpību īsteno savās piegādes 
ķēdēs un tikai 16 % aptver visu vērtības 
ķēdi; uzsver, ka, realizējot pašreizējos 
politikas virzienus, cilvēktiesību 
aizsardzību un ar uzņēmējdarbību saistītu 
ļaunprātību un pārkāpumu novēršanu 
panākt nevar un ka ir vajadzīgi saistoši 
Savienības tiesību akti, ar kuriem šos 
trūkumus var novērst;

11. pauž nožēlu par to, ka, neraugoties 
uz Eiropas uzņēmumu mēģinājumiem 
īstenot savas korporatīvās atbildības 
politikas virzienus nolūkā ievērot 
cilvēktiesības, un par spīti dažādiem spēkā 
esošiem politikas virzieniem un tiesību 
aktiem, ar kuriem ir paredzēts veicināt vai 
pieprasīt pienācīgu rūpību dažādās 
dalībvalstīs, tikai 37 % uzņēmumu pašlaik 
pienācīgu rūpību īsteno savās piegādes 
ķēdēs un tikai 16 % aptver visu vērtības 
ķēdi; uzsver, ka, realizējot pašreizējos 
politikas virzienus, starptautiski juridiski 
saistošu cilvēktiesību aizsardzību un ar 
uzņēmējdarbību saistītu pārkāpumu 
novēršanu panākt nevar un ka ir vajadzīgi 
saistoši Savienības tiesību akti, ar kuriem 
šos trūkumus var novērst;

Or. en
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Grozījums Nr. 56
Karol Karski

Atzinuma projekts
12. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

12. konstatē, ka uzņēmumi un 
ieguldītāji patlaban prasa obligāti veikt 
pienācīgu rūpību attiecībā uz 
cilvēktiesībām Savienības līmenī, lai 
saskaņotu standartus un nodrošinātu 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus visā 
pasaulē un lielāku juridisko un 
uzņēmējdarbības noteiktību;

12. pauž bažas par to, ka daži 
uzņēmumi un ieguldītāji patlaban prasa 
obligāti veikt pienācīgu rūpību attiecībā uz 
cilvēktiesībām Savienības līmenī; uzsver, 
ka jebkādos iespējamos nākotnes 
pienācīgas rūpības tiesību aktos ir 
atbilstīgi jāņem vērā papildu un iespējami 
pārmērīgās administratīvās izmaksas un 
slogus, it sevišķi MVU; aicina Komisiju 
pirms tam veikt rūpīgu ietekmes 
novērtējumu;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Atzinuma projekts
12. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

12. konstatē, ka uzņēmumi un 
ieguldītāji patlaban prasa obligāti veikt 
pienācīgu rūpību attiecībā uz 
cilvēktiesībām Savienības līmenī, lai 
saskaņotu standartus un nodrošinātu 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus visā 
pasaulē un lielāku juridisko un 
uzņēmējdarbības noteiktību;

12. konstatē, ka dažādas ieinteresēto 
personu grupas, uzņēmumi un ieguldītāji 
patlaban prasa pieņemt tiesību aktus 
attiecībā uz obligātu pienācīgu rūpību 
attiecībā uz cilvēktiesībām Savienības 
līmenī, lai saskaņotu standartus ES iekšējā 
tirgū un nodrošinātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus visā pasaulē un 
lielāku juridisko un uzņēmējdarbības 
noteiktību;

Or. en
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Grozījums Nr. 58
György Hölvényi, Kinga Gál

Atzinuma projekts
12. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

12. konstatē, ka uzņēmumi un 
ieguldītāji patlaban prasa obligāti veikt 
pienācīgu rūpību attiecībā uz 
cilvēktiesībām Savienības līmenī, lai 
saskaņotu standartus un nodrošinātu 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus visā 
pasaulē un lielāku juridisko un 
uzņēmējdarbības noteiktību;

12. konstatē, ka uzņēmumi un 
ieguldītāji patlaban prasa obligāti veikt 
pienācīgu rūpību attiecībā uz 
cilvēktiesībām Savienības līmenī, lai 
saskaņotu standartus un nodrošinātu 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus visā 
pasaulē un lielāku juridisko un 
uzņēmējdarbības noteiktību; uzsver, ka 
jebkādām regulatīvajām prasībām ir jābūt 
pietiekami skaidrām, lai uzņēmumi spētu 
tās ievērot un zinātu, kā izvairīties no 
sankcijām, un ka pienācīgas rūpības 
tiesību aktiem būtu Eiropas uzņēmumiem 
jānodrošina konkurences priekšrocība 
īstermiņā un vidējā termiņā;

Or. en

Grozījums Nr. 59
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky

Atzinuma projekts
12.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

12.a pauž nožēlu par to, ka ekonomikas 
modelis veicina darbinieku produktivitāti, 
nevis viņu garīgo un fizisko veselību; 
atzīmē, piemēram, lielo bērnu skaitu, kuri 
piedzimuši priekšlaicīgi saistībā ar vēl 
nedzimušo bērnu māšu profesionālo 
darbību;

Or. fr

Grozījums Nr. 60
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Gabriel Mato

Atzinuma projekts
12.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

12.a uzsver, cik būtiski ir prasīt trešo 
valstu uzņēmumiem, kas darbojas Eiropas 
Savienībā, ievērot standartus, kurus 
Eiropas Savienība pieprasa pienācīgas 
rūpības ziņā;

Or. es

Grozījums Nr. 61
Karol Karski

Atzinuma projekts
13. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

13. stingri mudina Komisiju ierosināt 
Savienības obligātos cilvēktiesību un vides 
pienācīgas rūpības ievērošanas tiesību 
aktus, ar kuriem juridiskas saistības tiktu 
noteiktas Savienības uzņēmumiem un 
uzņēmumiem, kuru juridiskā adrese ir vai 
kuri darbojas Savienības iekšējā tirgū, un 
izveidoti efektīvi uzraudzības, izpildes 
nodrošināšanas un tiesiskās aizsardzības 
mehānismi;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 62
Karin Karlsbro, Petras Auštrevičius

Atzinuma projekts
13. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

13. stingri mudina Komisiju ierosināt 13. aicina Komisiju ierosināt 
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Savienības obligātos cilvēktiesību un vides 
pienācīgas rūpības ievērošanas tiesību 
aktus, ar kuriem juridiskas saistības tiktu 
noteiktas Savienības uzņēmumiem un 
uzņēmumiem, kuru juridiskā adrese ir vai 
kuri darbojas Savienības iekšējā tirgū, un 
izveidoti efektīvi uzraudzības, izpildes 
nodrošināšanas un tiesiskās aizsardzības 
mehānismi;

cilvēktiesību un vides pienācīgas rūpības 
ievērošanas tiesību aktus, ar kuriem 
saistības tiktu noteiktas Savienības 
uzņēmumiem un uzņēmumiem, kuru 
juridiskā adrese ir vai kuri darbojas 
Savienības iekšējā tirgū, un izveidoti 
efektīvi uzraudzības, izpildes 
nodrošināšanas un tiesiskās aizsardzības 
mehānismi;

Or. en

Grozījums Nr. 63
Maria Arena

Atzinuma projekts
13. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

13. stingri mudina Komisiju ierosināt 
Savienības obligātos cilvēktiesību un vides 
pienācīgas rūpības ievērošanas tiesību 
aktus, ar kuriem juridiskas saistības tiktu 
noteiktas Savienības uzņēmumiem un 
uzņēmumiem, kuru juridiskā adrese ir vai 
kuri darbojas Savienības iekšējā tirgū, un 
izveidoti efektīvi uzraudzības, izpildes 
nodrošināšanas un tiesiskās aizsardzības 
mehānismi;

13. stingri mudina Komisiju ierosināt 
Savienības obligātos cilvēktiesību un vides 
pienācīgas rūpības ievērošanas tiesību 
aktus, ar kuriem juridiskas saistības tiktu 
noteiktas Savienības uzņēmumiem un 
uzņēmumiem, kuru juridiskā adrese ir vai 
kuri darbojas Savienības iekšējā tirgū, 
ietverot visas finanšu iestādes, kam ir 
atļauts strādāt Savienībā, un izveidoti 
efektīvi uzraudzības, izpildes 
nodrošināšanas un tiesiskās aizsardzības 
mehānismi;

Or. en

Grozījums Nr. 64
Gabriel Mato

Atzinuma projekts
13. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

13. stingri mudina Komisiju ierosināt 
Savienības obligātos cilvēktiesību un vides 

13. stingri mudina Komisiju ierosināt 
Savienības obligātos cilvēktiesību un vides 
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pienācīgas rūpības ievērošanas tiesību 
aktus, ar kuriem juridiskas saistības tiktu 
noteiktas Savienības uzņēmumiem un 
uzņēmumiem, kuru juridiskā adrese ir vai 
kuri darbojas Savienības iekšējā tirgū, un 
izveidoti efektīvi uzraudzības, izpildes 
nodrošināšanas un tiesiskās aizsardzības 
mehānismi;

pienācīgas rūpības ievērošanas tiesību 
aktus, ar kuriem juridiskas saistības tiktu 
noteiktas Savienības uzņēmumiem un 
uzņēmumiem, kuru juridiskā adrese ir vai 
kuri darbojas Savienības iekšējā tirgū, 
tostarp trešo valstu uzņēmumiem, 
paredzot efektīvus uzraudzības, izpildes 
nodrošināšanas un tiesiskās aizsardzības 
mehānismus;

Or. es

Grozījums Nr. 65
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky

Atzinuma projekts
13. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

13. stingri mudina Komisiju ierosināt 
Savienības obligātos cilvēktiesību un vides 
pienācīgas rūpības ievērošanas tiesību 
aktus, ar kuriem juridiskas saistības tiktu 
noteiktas Savienības uzņēmumiem un 
uzņēmumiem, kuru juridiskā adrese ir vai 
kuri darbojas Savienības iekšējā tirgū, un 
izveidoti efektīvi uzraudzības, izpildes 
nodrošināšanas un tiesiskās aizsardzības 
mehānismi;

13. aicina Eiropas valstu uzņēmumus 
ievērot pienācīgu rūpību cilvēktiesību 
ievērošanas un vides jomā; aicina Eiropas 
Savienības dalībvalstu uzņēmumus darbā 
pieņemšanas, investīciju un iepirkumu 
politikā ieviest mehānismus, kas, 
pirmkārt, veicina attiecīgo valstu 
materiālo resursu un cilvēkresursu 
izmantošanu, bet, otrkārt, Eiropas 
Savienības dalībvalstu resursu 
izmantošanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 66
György Hölvényi, Kinga Gál

Atzinuma projekts
13. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

13. stingri mudina Komisiju ierosināt 
Savienības obligātos cilvēktiesību un vides 
pienācīgas rūpības ievērošanas tiesību 

13. stingri mudina Komisiju ierosināt 
Savienības obligātos cilvēktiesību un vides 
pienācīgas rūpības ievērošanas tiesību 
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aktus, ar kuriem juridiskas saistības tiktu 
noteiktas Savienības uzņēmumiem un 
uzņēmumiem, kuru juridiskā adrese ir vai 
kuri darbojas Savienības iekšējā tirgū, un 
izveidoti efektīvi uzraudzības, izpildes 
nodrošināšanas un tiesiskās aizsardzības 
mehānismi;

aktus, ar kuriem juridiskas saistības tiktu 
noteiktas Savienības uzņēmumiem; uzsver, 
ka tiesību akti būtu jākoncentrē uz 
piegādes ķēdes pirmo līmeni (T1) ārpus 
ES;

Or. en

Grozījums Nr. 67
Miguel Urbán Crespo

Atzinuma projekts
13.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

13.a uzskata, ka uzņēmumiem ir 
jānosaka pienākums apzināt, apturēt, 
novērst, mazināt, uzraudzīt un uzņemties 
atbildību par iespējamām un faktiskām 
negatīvām sekām cilvēktiesību un vides 
jomā, īstenojot nepārtrauktu pienācīgas 
rūpības procesu; uzņēmumiem ir šis 
pienākums jāintegrē visā savā 
uzņēmējdarbības praksē, darbībās un 
lēmumos savās globālajās vērtību ķēdēs 
un uzņēmējdarbības attiecībās;

Or. en

Grozījums Nr. 68
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Atzinuma projekts
13.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

13.a tomēr atgādina, ka ir vajadzīgs 
papildu atbalsts uzņēmumiem, lai 
nodrošinātu ka jebkāda šāda jauna 
regulējuma īstenošana nenoved pie 
nesamērīgiem šķēršļiem un finanšu sloga 
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uzņēmumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 69
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Atzinuma projekts
13.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

13.b uzsver, ka ir jāīsteno īpaši centieni, 
lai nodrošinātu, ka Eiropas uzņēmumiem 
paredzētie noteikumi galu galā tiek 
īstenoti globālā līmenī, lai nepieļautu, ka 
jauni noteikumi vienkārši noved pie 
Eiropas darbību samazinājuma, faktiski 
neuzlabojot darba ņēmēju cilvēktiesību 
situāciju, jo saimnieciskās darbības tiktu 
vienkārši pārvietotas uz citiem tirgiem ar 
zemākiem standartiem; uzsver, ka ir 
svarīgi, lai uzņēmumiem un 
konkurentiem visā pasaulē tiktu piemēroti 
vienlīdzīgi standarti, lai atbildīgiem 
uzņēmumiem neradītu konkurencei 
nelabvēlīgus apstākļus, kamēr uzņēmumi 
ar zemākiem pienācīgas rūpības 
standartiem gūst ieguvumus;

Or. en

Grozījums Nr. 70
Karin Karlsbro

Atzinuma projekts
14. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

14. iesaka Savienības tiesību aktos 
prasīto pienācīgo rūpību attiecināt uz visu 
iespējamo vai faktisko negatīvo ietekmi, 
ko uzņēmums ir radījis vai varētu būt 
radījis, kuru tas var būt veicinājis vai ar 

svītrots
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ko tas var būt tieši saistīts; piemetina, ka 
tas nozīmē, ka pienācīgas rūpības 
pienākums ir jāīsteno attiecībā uz visā 
vērtības ķēdē izdarītiem pārkāpumiem, 
tostarp uz mātesuzņēmumu, visiem 
meitasuzņēmumiem, tiešajiem un 
netiešajiem piegādātājiem un 
apakšuzņēmumiem vai citiem 
uzņēmējdarbības partneriem, taču 
minētais pienākums ar minētajiem 
pārkāpumiem neaprobežojas;

Or. en

Grozījums Nr. 71
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Atzinuma projekts
14. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

14. iesaka Savienības tiesību aktos 
prasīto pienācīgo rūpību attiecināt uz visu 
iespējamo vai faktisko negatīvo ietekmi, 
ko uzņēmums ir radījis vai varētu būt 
radījis, kuru tas var būt veicinājis vai ar 
ko tas var būt tieši saistīts; piemetina, ka 
tas nozīmē, ka pienācīgas rūpības 
pienākums ir jāīsteno attiecībā uz visā 
vērtības ķēdē izdarītiem pārkāpumiem, 
tostarp uz mātesuzņēmumu, visiem 
meitasuzņēmumiem, tiešajiem un 
netiešajiem piegādātājiem un 
apakšuzņēmumiem vai citiem 
uzņēmējdarbības partneriem, taču 
minētais pienākums ar minētajiem 
pārkāpumiem neaprobežojas;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 72
Karol Karski

Atzinuma projekts
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14. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

14. iesaka Savienības tiesību aktos 
prasīto pienācīgo rūpību attiecināt uz visu 
iespējamo vai faktisko negatīvo ietekmi, 
ko uzņēmums ir radījis vai varētu būt 
radījis, kuru tas var būt veicinājis vai ar 
ko tas var būt tieši saistīts; piemetina, ka 
tas nozīmē, ka pienācīgas rūpības 
pienākums ir jāīsteno attiecībā uz visā 
vērtības ķēdē izdarītiem pārkāpumiem, 
tostarp uz mātesuzņēmumu, visiem 
meitasuzņēmumiem, tiešajiem un 
netiešajiem piegādātājiem un 
apakšuzņēmumiem vai citiem 
uzņēmējdarbības partneriem, taču 
minētais pienākums ar minētajiem 
pārkāpumiem neaprobežojas;

14. iesaka Savienības tiesību aktos 
prasīto pienācīgo rūpību attiecināt uz visu 
faktisko negatīvo ietekmi, ko uzņēmums ir 
radījis;

Or. en

Grozījums Nr. 73
Miguel Urbán Crespo

Atzinuma projekts
14. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

14. iesaka Savienības tiesību aktos 
prasīto pienācīgo rūpību attiecināt uz visu 
iespējamo vai faktisko negatīvo ietekmi, ko 
uzņēmums ir radījis vai varētu būt radījis, 
kuru tas var būt veicinājis vai ar ko tas var 
būt tieši saistīts; piemetina, ka tas nozīmē, 
ka pienācīgas rūpības pienākums ir jāīsteno 
attiecībā uz visā vērtības ķēdē izdarītiem 
pārkāpumiem, tostarp uz mātesuzņēmumu, 
visiem meitasuzņēmumiem, tiešajiem un 
netiešajiem piegādātājiem un 
apakšuzņēmumiem vai citiem 
uzņēmējdarbības partneriem, taču minētais 
pienākums ar minētajiem pārkāpumiem 
neaprobežojas;

14. iesaka Savienības tiesību aktos 
prasīto pienācīgo rūpību attiecināt uz visu 
iespējamo vai faktisko negatīvo ietekmi, ko 
uzņēmums ir radījis vai varētu būt radījis 
ar rīcību vai nerīkošanos, kuru tas var būt 
palīdzējis provocēt, pamudināt, piesegt vai 
ar ko tas var būt tieši saistīts; piemetina, ka 
tas nozīmē, ka pienācīgas rūpības 
pienākums ir jāīsteno attiecībā uz visā 
vērtības ķēdē izdarītiem pārkāpumiem, 
tostarp uz mātesuzņēmumu, visiem 
meitasuzņēmumiem, tiešajiem un 
netiešajiem piegādātājiem un 
apakšuzņēmumiem vai citiem 
uzņēmējdarbības partneriem, taču minētais 
pienākums ar minētajiem pārkāpumiem 
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neaprobežojas;

Or. en

Grozījums Nr. 74
Maria Arena

Atzinuma projekts
14. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

14. iesaka Savienības tiesību aktos 
prasīto pienācīgo rūpību attiecināt uz visu 
iespējamo vai faktisko negatīvo ietekmi, ko 
uzņēmums ir radījis vai varētu būt radījis, 
kuru tas var būt veicinājis vai ar ko tas var 
būt tieši saistīts; piemetina, ka tas nozīmē, 
ka pienācīgas rūpības pienākums ir jāīsteno 
attiecībā uz visā vērtības ķēdē izdarītiem 
pārkāpumiem, tostarp uz mātesuzņēmumu, 
visiem meitasuzņēmumiem, tiešajiem un 
netiešajiem piegādātājiem un 
apakšuzņēmumiem vai citiem 
uzņēmējdarbības partneriem, taču minētais 
pienākums ar minētajiem pārkāpumiem 
neaprobežojas;

14. iesaka Savienības tiesību aktos 
prasīto pienācīgo rūpību attiecināt uz visu 
iespējamo vai faktisko negatīvo ietekmi, ko 
uzņēmums vai finanšu iestāde ir radījuši 
vai varētu būt radījuši, kuru tie var būt 
veicinājuši vai ar ko tie var būt tieši 
saistīti; piemetina, ka tas nozīmē, ka 
pienācīgas rūpības pienākums ir jāīsteno 
attiecībā uz visā vērtības ķēdē izdarītiem 
pārkāpumiem, tostarp uz mātesuzņēmumu, 
visiem meitasuzņēmumiem, tiešajiem un 
netiešajiem piegādātājiem un 
apakšuzņēmumiem vai citiem 
uzņēmējdarbības partneriem, taču minētais 
pienākums ar minētajiem pārkāpumiem 
neaprobežojas;

Or. en

Grozījums Nr. 75
Leopoldo López Gil

Atzinuma projekts
14. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

14. iesaka Savienības tiesību aktos 
prasīto pienācīgo rūpību attiecināt uz visu 
iespējamo vai faktisko negatīvo ietekmi, 
ko uzņēmums ir radījis vai varētu būt 
radījis, kuru tas var būt veicinājis vai ar ko 
tas var būt tieši saistīts; piemetina, ka tas 

14. iesaka Savienības tiesību aktos 
prasīto pienācīgo rūpību attiecināt uz visu 
ietekmi, ko uzņēmums ir radījis, kuru tas 
var būt veicinājis vai ar ko tas var būt tieši 
saistīts; piemetina, ka tas nozīmē, ka 
pienācīgas rūpības pienākums ir jāīsteno 
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nozīmē, ka pienācīgas rūpības pienākums 
ir jāīsteno attiecībā uz visā vērtības ķēdē 
izdarītiem pārkāpumiem, tostarp uz 
mātesuzņēmumu, visiem 
meitasuzņēmumiem, tiešajiem un 
netiešajiem piegādātājiem un 
apakšuzņēmumiem vai citiem 
uzņēmējdarbības partneriem, taču minētais 
pienākums ar minētajiem pārkāpumiem 
neaprobežojas;

attiecībā uz visā vērtības ķēdē izdarītiem 
pārkāpumiem, tostarp uz mātesuzņēmumu, 
visiem meitasuzņēmumiem, tiešajiem un 
netiešajiem piegādātājiem un 
apakšuzņēmumiem vai citiem 
uzņēmējdarbības partneriem, taču minētais 
pienākums ar minētajiem pārkāpumiem 
neaprobežojas;

Or. es

Grozījums Nr. 76
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Harald Vilimsky

Atzinuma projekts
14. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

14. iesaka Savienības tiesību aktos 
prasīto pienācīgo rūpību attiecināt uz visu 
iespējamo vai faktisko negatīvo ietekmi, ko 
uzņēmums ir radījis vai varētu būt radījis, 
kuru tas var būt veicinājis vai ar ko tas var 
būt tieši saistīts; piemetina, ka tas nozīmē, 
ka pienācīgas rūpības pienākums ir jāīsteno 
attiecībā uz visā vērtības ķēdē izdarītiem 
pārkāpumiem, tostarp uz mātesuzņēmumu, 
visiem meitasuzņēmumiem, tiešajiem un 
netiešajiem piegādātājiem un 
apakšuzņēmumiem vai citiem 
uzņēmējdarbības partneriem, taču minētais 
pienākums ar minētajiem pārkāpumiem 
neaprobežojas;

14. iesaka pienācīgo rūpību attiecināt 
uz visu iespējamo vai faktisko negatīvo 
ietekmi kuru tas var būt veicinājis vai ar ko 
tas var būt tieši saistīts; piemetina, ka tas 
nozīmē, ka pienācīgas rūpības pienākums 
ir jāīsteno attiecībā uz visā vērtības ķēdē 
izdarītiem pārkāpumiem, tostarp uz 
mātesuzņēmumu, visiem 
meitasuzņēmumiem, tiešajiem un 
netiešajiem piegādātājiem un 
apakšuzņēmumiem vai citiem 
uzņēmējdarbības partneriem, taču minētais 
pienākums ar minētajiem pārkāpumiem 
neaprobežojas;

Or. fr

Grozījums Nr. 77
György Hölvényi, Kinga Gál

Atzinuma projekts
14. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

14. iesaka Savienības tiesību aktos 
prasīto pienācīgo rūpību attiecināt uz visu 
iespējamo vai faktisko negatīvo ietekmi, 
ko uzņēmums ir radījis vai varētu būt 
radījis, kuru tas var būt veicinājis vai ar 
ko tas var būt tieši saistīts; piemetina, ka 
tas nozīmē, ka pienācīgas rūpības 
pienākums ir jāīsteno attiecībā uz visā 
vērtības ķēdē izdarītiem pārkāpumiem, 
tostarp uz mātesuzņēmumu, visiem 
meitasuzņēmumiem, tiešajiem un 
netiešajiem piegādātājiem un 
apakšuzņēmumiem vai citiem 
uzņēmējdarbības partneriem, taču minētais 
pienākums ar minētajiem pārkāpumiem 
neaprobežojas;

14. iesaka Savienības tiesību aktos 
prasīto pienācīgo rūpību attiecināt uz 
visiem starptautiski juridiski saistošo 
cilvēktiesību pārkāpumiem, ko uzņēmums 
ir vai varētu būt tieši pieļāvis; piemetina, 
ka tas nozīmē, ka pienācīgas rūpības 
pienākums ir jāīsteno attiecībā uz visā 
vērtības ķēdē izdarītiem pārkāpumiem, 
tostarp uz mātesuzņēmumu, visiem 
meitasuzņēmumiem, tiešajiem un 
netiešajiem piegādātājiem un 
apakšuzņēmumiem vai citiem 
uzņēmējdarbības partneriem, taču minētais 
pienākums ar minētajiem pārkāpumiem 
neaprobežojas;

Or. en

Grozījums Nr. 78
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky

Atzinuma projekts
15. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

15. rekomendē, lai Savienības tiesību 
akti attiektos uz visiem uzņēmumiem un 
visām nozarēm, tostarp valsts 
uzņēmumiem, banku nozari un finanšu 
iestādēm, jo īpaši Eiropas Investīciju 
banku;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 79
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Atzinuma projekts
15. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

15. rekomendē, lai Savienības tiesību 
akti attiektos uz visiem uzņēmumiem un 
visām nozarēm, tostarp valsts 
uzņēmumiem, banku nozari un finanšu 
iestādēm, jo īpaši Eiropas Investīciju 
banku;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 80
Heidi Hautala
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
15. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

15. rekomendē, lai Savienības tiesību 
akti attiektos uz visiem uzņēmumiem un 
visām nozarēm, tostarp valsts 
uzņēmumiem, banku nozari un finanšu 
iestādēm, jo īpaši Eiropas Investīciju 
banku;

15. iesaka, lai Savienības tiesību akti 
attiektos uz visiem uzņēmumiem un visām 
nozarēm, tostarp valsts uzņēmumiem un 
valsts struktūrām, arī to publiskā 
iepirkuma un eksporta kredīta darbībām, 
banku nozari un finanšu iestādēm, jo īpaši 
Eiropas Investīciju banku un Eiropas 
Rekonstrukcijas un attīstības banku;

Or. en

Grozījums Nr. 81
György Hölvényi, Kinga Gál

Atzinuma projekts
15. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

15. rekomendē, lai Savienības tiesību 
akti attiektos uz visiem uzņēmumiem un 
visām nozarēm, tostarp valsts 
uzņēmumiem, banku nozari un finanšu 
iestādēm, jo īpaši Eiropas Investīciju 
banku;

15. iesaka, lai Savienības tiesību akti 
attiektos uz visiem uzņēmumiem un visām 
nozarēm, tostarp valsts uzņēmumiem, un 
paredzētu īpašus izņēmumus MVU, lai 
izvairītos no nesamērīgiem 
administratīvajiem un regulatīvajiem 
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slogiem šiem mazajiem uzņēmumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 82
Karin Karlsbro

Atzinuma projekts
15. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

15. rekomendē, lai Savienības tiesību 
akti attiektos uz visiem uzņēmumiem un 
visām nozarēm, tostarp valsts 
uzņēmumiem, banku nozari un finanšu 
iestādēm, jo īpaši Eiropas Investīciju 
banku;

15. iesaka, lai Savienības tiesību akti 
attiektos uz visām nozarēm, tostarp valsts 
uzņēmumiem, banku nozari un finanšu 
iestādēm, jo īpaši Eiropas Investīciju 
banku;

Or. en

Grozījums Nr. 83
Maria Arena

Atzinuma projekts
15. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

15. rekomendē, lai Savienības tiesību 
akti attiektos uz visiem uzņēmumiem un 
visām nozarēm, tostarp valsts 
uzņēmumiem, banku nozari un finanšu 
iestādēm, jo īpaši Eiropas Investīciju 
banku;

15. iesaka, lai Savienības tiesību akti 
attiektos uz visiem uzņēmumiem un visām 
nozarēm, tostarp valsts uzņēmumiem, 
banku nozari un visām finanšu iestādēm, 
kam ir atļauts strādāt Savienībā, jo īpaši 
Eiropas Investīciju banku;

Or. en

Grozījums Nr. 84
Miguel Urbán Crespo

Atzinuma projekts
15. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

15. rekomendē, lai Savienības tiesību 
akti attiektos uz visiem uzņēmumiem un 
visām nozarēm, tostarp valsts 
uzņēmumiem, banku nozari un finanšu 
iestādēm, jo īpaši Eiropas Investīciju 
banku;

15. iesaka, lai Savienības tiesību akti 
attiektos uz visiem un visu izmēru 
uzņēmumiem un visām nozarēm, tostarp 
valsts uzņēmumiem, banku nozari un 
finanšu iestādēm, jo īpaši Eiropas 
Investīciju banku;

Or. en

Grozījums Nr. 85
Karol Karski

Atzinuma projekts
15. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

15. rekomendē, lai Savienības tiesību 
akti attiektos uz visiem uzņēmumiem un 
visām nozarēm, tostarp valsts 
uzņēmumiem, banku nozari un finanšu 
iestādēm, jo īpaši Eiropas Investīciju 
banku;

15. iesaka, lai spēkā esošie Savienības 
tiesību akti attiektos uz visiem 
uzņēmumiem un visām nozarēm, tostarp 
valsts uzņēmumiem, banku nozari un 
finanšu iestādēm, jo īpaši Eiropas 
Investīciju banku;

Or. en

Grozījums Nr. 86
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Atzinuma projekts
15.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

15.a uzsver, ka ir vajadzīgs vienots un 
saskaņots Eiropas tiesiskais regulējums, 
jo pašlaik ir spēkā vairāki valsts līmeņa 
tiesību akti un standarti, kas var radīt 
sarežģītību, nenoteiktību un 
sadrumstalotību, un vienota pieeja var 
nodrošināt juridisko noteiktību un ieviest 
skaidru darbības virzienu;
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Or. en

Grozījums Nr. 87
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Atzinuma projekts
15.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

15.b iesaka mazos un vidējos 
uzņēmumus un mikrouzņēmumus ietvert 
jebkādā turpmākā obligātā ES pienācīgas 
rūpības regulējumā, bet to pienācīgas 
rūpības procesos piemērot proporcionālu 
pieeju, kas cita starpā varētu ņemt vērā 
darbības nozari, uzņēmuma lielumu, 
darbības kontekstu, risku raksturu un 
smagumu uzņēmuma vērtību ķēdē, 
uzņēmējdarbības modeli, tā pozīciju 
vērtību ķēdēs un produktu un 
pakalpojumu raksturu;

Or. en

Grozījums Nr. 88
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Harald Vilimsky

Atzinuma projekts
16. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

16. uzsver, ka visas cilvēktiesības ir 
universālas, nedalāmas, savstarpēji 
atkarīgas un savstarpēji saistītas un ka tās ir 
jāveicina un jāīsteno taisnīgi un 
nediskriminējoši; iesaka pienācīgas rūpības 
pienākumus attiecināt uz visiem ar 
uzņēmējdarbību saistītiem cilvēktiesību 
pārkāpumiem;

16. uzsver, ka visas cilvēktiesības ir 
universālas, nedalāmas, savstarpēji 
atkarīgas un savstarpēji saistītas un ka tās ir 
jāveicina un jāīsteno taisnīgi un 
nediskriminējoši; ka tās ir saistītas ar 
pilsoņu tiesībām, ir attiecināmas uz valsti 
un nav atdalāmas viena no otras; iesaka 
pienācīgas rūpības pienākumus attiecināt 
uz visiem ar uzņēmējdarbību saistītiem 
cilvēktiesību pārkāpumiem;

Or. fr
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Grozījums Nr. 89
György Hölvényi, Kinga Gál

Atzinuma projekts
16. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

16. uzsver, ka visas cilvēktiesības ir 
universālas, nedalāmas, savstarpēji 
atkarīgas un savstarpēji saistītas un ka tās ir 
jāveicina un jāīsteno taisnīgi un 
nediskriminējoši; iesaka pienācīgas rūpības 
pienākumus attiecināt uz visiem ar 
uzņēmējdarbību saistītiem cilvēktiesību 
pārkāpumiem;

16. uzsver, ka visas cilvēktiesības ir 
universālas, nedalāmas, savstarpēji 
atkarīgas un savstarpēji saistītas un ka tās ir 
jāveicina un jāīsteno taisnīgi un 
nediskriminējoši; iesaka pienācīgas rūpības 
pienākumus attiecināt uz visiem ar 
uzņēmējdarbību saistītiem starptautiski 
juridiski saistošu cilvēktiesību 
pārkāpumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 90
Heidi Hautala
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
16. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

16. uzsver, ka visas cilvēktiesības ir 
universālas, nedalāmas, savstarpēji 
atkarīgas un savstarpēji saistītas un ka tās ir 
jāveicina un jāīsteno taisnīgi un 
nediskriminējoši; iesaka pienācīgas rūpības 
pienākumus attiecināt uz visiem ar 
uzņēmējdarbību saistītiem cilvēktiesību 
pārkāpumiem;

16. uzsver, ka visas cilvēktiesības ir 
universālas, nedalāmas, savstarpēji 
atkarīgas un savstarpēji saistītas un ka tās ir 
jāveicina un jāīsteno taisnīgi, 
nediskriminējoši un līdztiesīgi; iesaka 
pienācīgas rūpības pienākumus attiecināt 
uz visiem ar uzņēmējdarbību saistītiem 
cilvēktiesību pārkāpumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 91
Karol Karski
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Atzinuma projekts
16. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

16. uzsver, ka visas cilvēktiesības ir 
universālas, nedalāmas, savstarpēji 
atkarīgas un savstarpēji saistītas un ka tās ir 
jāveicina un jāīsteno taisnīgi un 
nediskriminējoši; iesaka pienācīgas rūpības 
pienākumus attiecināt uz visiem ar 
uzņēmējdarbību saistītiem cilvēktiesību 
pārkāpumiem;

16. atgādina, ka visas cilvēktiesības ir 
universālas, nedalāmas, savstarpēji 
atkarīgas un savstarpēji saistītas un ka tās ir 
jāveicina un jāīsteno taisnīgi un 
nediskriminējoši; iesaka pienācīgas rūpības 
pienākumus attiecināt uz visiem ar 
uzņēmējdarbību saistītiem cilvēktiesību 
pārkāpumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 92
Karol Karski

Atzinuma projekts
17. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

17. iesaka pieņemt Savienības 
obligātos pienācīgas rūpības tiesību aktus, 
lai pieprasītu uzņēmumiem apzināt un 
novērst to ietekmi attiecībā uz visām 
starptautiski atzītajām cilvēktiesībām, 
tostarp vismaz tām, kuras satur VCD, 
deviņi galvenie starptautiskie cilvēktiesību 
līgumi, SDO Deklarācija par 
pamatprincipiem un tiesībām darbā un 
visas SDO pamatkonvencijas, kā arī 
ECTK un ICESCR, kuri ir saistoši 
Eiropas Padomes dalībvalstīm un ir 
jāievēro arī dalībvalstīm saskaņā ar 
Savienības tiesībām un dalībvalstu 
kopīgajām konstitucionālajām tradīcijām;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 93
Karin Karlsbro
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Atzinuma projekts
17. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

17. iesaka pieņemt Savienības 
obligātos pienācīgas rūpības tiesību aktus, 
lai pieprasītu uzņēmumiem apzināt un 
novērst to ietekmi attiecībā uz visām 
starptautiski atzītajām cilvēktiesībām, 
tostarp vismaz tām, kuras satur VCD, 
deviņi galvenie starptautiskie cilvēktiesību 
līgumi, SDO Deklarācija par 
pamatprincipiem un tiesībām darbā un 
visas SDO pamatkonvencijas, kā arī 
ECTK un ICESCR, kuri ir saistoši 
Eiropas Padomes dalībvalstīm un ir 
jāievēro arī dalībvalstīm saskaņā ar 
Savienības tiesībām un dalībvalstu 
kopīgajām konstitucionālajām tradīcijām;

17. iesaka jebkādos turpmākos 
Savienības pienācīgas rūpības tiesību aktos 
pieprasīt uzņēmumiem apzināt un novērst 
to ietekmi attiecībā uz starptautiski 
atzītajām cilvēktiesībām;

Or. en

Grozījums Nr. 94
Miguel Urbán Crespo

Atzinuma projekts
17. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

17. iesaka pieņemt Savienības obligātos 
pienācīgas rūpības tiesību aktus, lai 
pieprasītu uzņēmumiem apzināt un novērst 
to ietekmi attiecībā uz visām starptautiski 
atzītajām cilvēktiesībām, tostarp vismaz 
tām, kuras satur VCD, deviņi galvenie 
starptautiskie cilvēktiesību līgumi, SDO 
Deklarācija par pamatprincipiem un 
tiesībām darbā un visas SDO 
pamatkonvencijas, kā arī ECTK un 
ICESCR, kuri ir saistoši Eiropas Padomes 
dalībvalstīm un ir jāievēro arī dalībvalstīm 
saskaņā ar Savienības tiesībām un 
dalībvalstu kopīgajām konstitucionālajām 
tradīcijām;

17. iesaka pieņemt Savienības obligātos 
pienācīgas rūpības tiesību aktus, lai 
pieprasītu uzņēmumiem apzināt un novērst 
to ietekmi attiecībā uz visām starptautiski 
atzītajām cilvēktiesībām, tostarp vismaz 
tām, kuras satur VCD, deviņi galvenie 
starptautiskie cilvēktiesību līgumi, tostarp 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Deklarācija par zemnieku un citu lauku 
rajonos strādājošo personu tiesībām 
(UNDROP), SDO Deklarācija par 
pamatprincipiem un tiesībām darbā, SDO 
Konvencija Nr. 169 par pirmiedzīvotāju 
un cilšu tautām un visas SDO 
pamatkonvencijas, kā arī ECTK, ICCPR 
un ICESCR, kuri ir saistoši Eiropas 
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Padomes dalībvalstīm un ir jāievēro arī 
dalībvalstīm saskaņā ar Savienības 
tiesībām un dalībvalstu kopīgajām 
konstitucionālajām tradīcijām; ir 
pārliecināts, ka gaidāmajam regulējumam 
būtu jābalstās uz ANO pamatprincipiem 
un ESAO pamatnostādnēm 
daudznacionāliem uzņēmumiem, un 
ESAO Atbildīgas uzņēmējdarbības rīcības 
pamatnostādnēm;

Or. en

Grozījums Nr. 95
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky

Atzinuma projekts
17. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

17. iesaka pieņemt Savienības 
obligātos pienācīgas rūpības tiesību aktus, 
lai pieprasītu uzņēmumiem apzināt un 
novērst to ietekmi attiecībā uz visām 
starptautiski atzītajām cilvēktiesībām, 
tostarp vismaz tām, kuras satur VCD, 
deviņi galvenie starptautiskie cilvēktiesību 
līgumi, SDO Deklarācija par 
pamatprincipiem un tiesībām darbā un 
visas SDO pamatkonvencijas, kā arī ECTK 
un ICESCR, kuri ir saistoši Eiropas 
Padomes dalībvalstīm un ir jāievēro arī 
dalībvalstīm saskaņā ar Savienības 
tiesībām un dalībvalstu kopīgajām 
konstitucionālajām tradīcijām;

17. aicina noteikt pienācīgas rūpības 
pienākumu, lai pieprasītu uzņēmumiem 
apzināt un novērst to ietekmi attiecībā uz 
visām starptautiski atzītajām 
cilvēktiesībām, tostarp vismaz tām, kuras 
satur VCD, deviņi galvenie starptautiskie 
cilvēktiesību līgumi, SDO Deklarācija par 
pamatprincipiem un tiesībām darbā un 
visas SDO pamatkonvencijas, kā arī ECTK 
un ICESCR, kuri ir saistoši Eiropas 
Padomes dalībvalstīm un ir jāievēro arī 
dalībvalstīm saskaņā ar Savienības 
tiesībām un dalībvalstu kopīgajām 
konstitucionālajām tradīcijām; aicina 
noteikt pienācīgas rūpības pienākumu 
attiecībā uz embriju pētniecību; jo īpaši 
prasa stingri un galīgi nosodīt himērisko 
embriju radīšanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 96
György Hölvényi, Kinga Gál
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Atzinuma projekts
17. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

17. iesaka pieņemt Savienības obligātos 
pienācīgas rūpības tiesību aktus, lai 
pieprasītu uzņēmumiem apzināt un novērst 
to ietekmi attiecībā uz visām starptautiski 
atzītajām cilvēktiesībām, tostarp vismaz 
tām, kuras satur VCD, deviņi galvenie 
starptautiskie cilvēktiesību līgumi, SDO 
Deklarācija par pamatprincipiem un 
tiesībām darbā un visas SDO 
pamatkonvencijas, kā arī ECTK un 
ICESCR, kuri ir saistoši Eiropas Padomes 
dalībvalstīm un ir jāievēro arī dalībvalstīm 
saskaņā ar Savienības tiesībām un 
dalībvalstu kopīgajām konstitucionālajām 
tradīcijām;

17. iesaka pieņemt Savienības obligātos 
pienācīgas rūpības tiesību aktus, lai 
pieprasītu uzņēmumiem apzināt un novērst 
to ietekmi attiecībā uz visām starptautiski 
atzītajām cilvēktiesībām, tostarp vismaz 
tām, kuras satur VCD, deviņi galvenie 
starptautiskie cilvēktiesību līgumi, paturot 
prātā, ka ne visas dalībvalstis ir 
ratificējušas visus deviņus līgumus, SDO 
Deklarācija par pamatprincipiem un 
tiesībām darbā un visas SDO 
pamatkonvencijas, kā arī ECTK un 
ICESCR, kuri ir saistoši Eiropas Padomes 
dalībvalstīm un ir jāievēro arī dalībvalstīm 
saskaņā ar Savienības tiesībām un 
dalībvalstu kopīgajām konstitucionālajām 
tradīcijām;

Or. en

Grozījums Nr. 97
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Atzinuma projekts
17. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

17. iesaka pieņemt Savienības obligātos 
pienācīgas rūpības tiesību aktus, lai 
pieprasītu uzņēmumiem apzināt un 
novērst to ietekmi attiecībā uz visām 
starptautiski atzītajām cilvēktiesībām, 
tostarp vismaz tām, kuras satur VCD, 
deviņi galvenie starptautiskie cilvēktiesību 
līgumi, SDO Deklarācija par 
pamatprincipiem un tiesībām darbā un 
visas SDO pamatkonvencijas, kā arī ECTK 
un ICESCR, kuri ir saistoši Eiropas 
Padomes dalībvalstīm un ir jāievēro arī 
dalībvalstīm saskaņā ar Savienības 
tiesībām un dalībvalstu kopīgajām 

17. iesaka pieņemt Savienības obligātos 
pienācīgas rūpības tiesību aktus ES 
vienotajam tirgu, lai nodrošinātu, ka tiek 
pilnībā īstenotas cilvēktiesības, tostarp 
vismaz tām, kuras satur VCD, deviņi 
galvenie starptautiskie cilvēktiesību līgumi, 
SDO Deklarācija par pamatprincipiem un 
tiesībām darbā un visas SDO 
pamatkonvencijas, kā arī ECTK un 
ICESCR, kuri ir saistoši Eiropas Padomes 
dalībvalstīm un ir jāievēro arī dalībvalstīm 
saskaņā ar Savienības tiesībām un 
dalībvalstu kopīgajām konstitucionālajām 
tradīcijām;
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konstitucionālajām tradīcijām;

Or. en

Grozījums Nr. 98
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Harald Vilimsky

Atzinuma projekts
18. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

18. konstatē, ka Harta attiecas uz 
visiem Savienības tiesību aktiem un valstu 
iestādēm, ja tās īsteno Savienības tiesības 
gan Savienībā, gan trešās valstīs;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 99
Karin Karlsbro

Atzinuma projekts
18. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

18. konstatē, ka Harta attiecas uz 
visiem Savienības tiesību aktiem un valstu 
iestādēm, ja tās īsteno Savienības tiesības 
gan Savienībā, gan trešās valstīs;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 100
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Harald Vilimsky

Atzinuma projekts
19. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

19. konstatē, ka neaizsargātības un 19. konstatē, ka neaizsargātības un 
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atstumtības riskam pakļauto grupu 
cilvēktiesības uzņēmumu darbība ietekmē 
nesamērīgi; tādēļ uzstāj, ka, nosakot 
uzņēmumu pienācīgas rūpības 
cilvēktiesību jomā tvērumu, Savienības 
obligātajos pienācīgas rūpības tiesību 
aktos ir jānosauc konkrētām grupām 
paredzēti instrumenti; šajā sakarībā 
uzsver, ka ir jāaptver visas tiesības, kas 
saskaņā ar vietējiem, valsts vai 
starptautiskajiem tiesību aktiem ir 
garantētas vissmagāk cietušajām grupām, 
kā tas ir noteikts Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Deklarācijas par 
pirmiedzīvotāju tautu tiesībām 5. pantā;

atstumtības riskam pakļauto grupu 
cilvēktiesības uzņēmumu darbība ietekmē 
nesamērīgi; šajā sakarībā uzsver, ka ir 
jāaptver visas tiesības, kas saskaņā ar 
vietējiem, valsts vai starptautiskajiem 
tiesību aktiem ir garantētas vissmagāk 
cietušajām grupām, kā tas ir noteikts 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Deklarācijas par pirmiedzīvotāju tautu 
tiesībām 5. pantā;

Or. fr

Grozījums Nr. 101
Karol Karski

Atzinuma projekts
19. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

19. konstatē, ka neaizsargātības un 
atstumtības riskam pakļauto grupu 
cilvēktiesības uzņēmumu darbība ietekmē 
nesamērīgi; tādēļ uzstāj, ka, nosakot 
uzņēmumu pienācīgas rūpības 
cilvēktiesību jomā tvērumu, Savienības 
obligātajos pienācīgas rūpības tiesību 
aktos ir jānosauc konkrētām grupām 
paredzēti instrumenti; šajā sakarībā 
uzsver, ka ir jāaptver visas tiesības, kas 
saskaņā ar vietējiem, valsts vai 
starptautiskajiem tiesību aktiem ir 
garantētas vissmagāk cietušajām grupām, 
kā tas ir noteikts Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Deklarācijas par 
pirmiedzīvotāju tautu tiesībām 5. pantā;

19. konstatē, ka neaizsargātības un 
atstumtības riskam pakļauto grupu 
cilvēktiesības uzņēmumu darbība ietekmē 
nesamērīgi; šajā sakarībā uzsver, ka ir 
jāaptver visas tiesības, kas saskaņā ar 
vietējiem, valsts vai starptautiskajiem 
tiesību aktiem ir garantētas vissmagāk 
cietušajām grupām, kā tas ir noteikts 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Deklarācijas par pirmiedzīvotāju tautu 
tiesībām 5. pantā;

Or. en
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Grozījums Nr. 102
Karin Karlsbro, Petras Auštrevičius

Atzinuma projekts
19. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

19. konstatē, ka neaizsargātības un 
atstumtības riskam pakļauto grupu 
cilvēktiesības uzņēmumu darbība ietekmē 
nesamērīgi; tādēļ uzstāj, ka, nosakot 
uzņēmumu pienācīgas rūpības 
cilvēktiesību jomā tvērumu, Savienības 
obligātajos pienācīgas rūpības tiesību 
aktos ir jānosauc konkrētām grupām 
paredzēti instrumenti; šajā sakarībā 
uzsver, ka ir jāaptver visas tiesības, kas 
saskaņā ar vietējiem, valsts vai 
starptautiskajiem tiesību aktiem ir 
garantētas vissmagāk cietušajām grupām, 
kā tas ir noteikts Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Deklarācijas par 
pirmiedzīvotāju tautu tiesībām 5. pantā;

19. konstatē, ka neaizsargātības un 
atstumtības riskam pakļauto grupu 
cilvēktiesības uzņēmumu darbība ietekmē 
nesamērīgi; šajā sakarībā uzsver, ka ir 
jāaptver visas tiesības, kas saskaņā ar 
vietējiem, reģionālajiem, valsts vai 
starptautiskajiem tiesību aktiem ir 
garantētas vissmagāk cietušajām grupām, 
kā tas ir noteikts Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Deklarācijas par 
pirmiedzīvotāju tautu tiesībām 5. pantā;

Or. en

Grozījums Nr. 103
Assita Kanko

Atzinuma projekts
19.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

19.a šajā saistībā prasa Komisijai 
rūpīgi pārbaudīt Siņdzanā bāzētos 
uzņēmumus, kas eksportē produktus uz 
ES, lai atklātu cilvēktiesību iespējamus 
pārkāpumus, it sevišķi saistībā ar uiguru 
apspiešanu;

Or. en

Grozījums Nr. 104
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Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Harald Vilimsky

Atzinuma projekts
20. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

20. atgādina, ka Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Uzņēmējdarbības un 
cilvēktiesību darba grupa uzsvēra 
uzņēmējdarbības dažādo un nesamērīgo 
ietekmi uz sievietēm un meitenēm un 
izteicās, ka pienācīgai rūpībai cilvēktiesību 
jomā ir jāaptver gan faktiskā, gan 
iespējamā ietekme uz sieviešu tiesībām;

20. atgādina, ka Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Uzņēmējdarbības un 
cilvēktiesību darba grupa uzsvēra 
uzņēmējdarbības dažādo un nesamērīgo 
ietekmi uz sievietēm un meitenēm un 
izteicās, ka pienācīgai rūpībai cilvēktiesību 
jomā ir jāaptver gan faktiskā, gan 
iespējamā ietekme uz sieviešu tiesībām; ar 
bažām atzīmē bezdarba līmeni starp 
cilvēkiem ar invaliditāti, kas ir augstāks 
nekā iedzīvotājiem kopumā;

Or. fr

Grozījums Nr. 105
Fabio Massimo Castaldo

Atzinuma projekts
20.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

20.a iesaka dzimumu līdztiesību 
uzskatīt par transversālu jautājumu, 
nodrošinot, ka korporācijas ņem vērā 
savu darbību iespējamu diferencētu 
ietekmi uz sievietēm un vīriešiem un 
garantē katram dzimumam piemērotus 
tiesiskās aizsardzības līdzekļus, sevišķu 
uzmanību pievēršot daudzveidīgiem vai 
saasinātiem diskriminācijas veidiem un 
apzinot pārklāšanās nepilnības; norāda, 
ka tāda pieeja pienācīgas rūpības tiesību 
aktiem, kurā neņem vērā katra dzimuma 
atšķirības, faktiski varētu pastiprināt 
dzimumu nelīdztiesību; tādēļ ierosina 
apspriešanā tiesību aktu izstrādes gaitā 
iekļaut darba ņēmējas-sievietes, ekspertus 
dzimumu līdztiesības jomā un sieviešu 
tiesību organizācijas;
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Or. en

Grozījums Nr. 106
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Harald Vilimsky

Atzinuma projekts
20.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

20.a atzīmē pretrunu starp pieaugošo 
vēlmi integrēt cilvēkus ar invaliditāti 
mūsu sabiedrībā un peļņu, ko ieguvuši 
Eiropas uzņēmumi, pārdodot jauno 
neinvazīvo testu pirmsdzemdību 
skrīningam attiecībā uz trisomiju 21 
(DPNI), kā rezultātā palielinājās abortu 
skaitu bērniem ar trisomiju 21;

Or. fr

Grozījums Nr. 107
Heidi Hautala
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
21. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

21. atgādina, ka ANO īpašais referents 
cilvēktiesību un vides jautājumos paziņoja, 
ka tiesības uz dzīvību, veselību, pārtiku, 
ūdeni un attīstību, kā arī tiesības uz drošu, 
tīru, veselīgu un ilgtspējīgu vidi ir 
nepieciešamas, lai cilvēktiesības izmantotu 
pilnībā; norāda, ka Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Ģenerālā asambleja savā 
rezolūcijā Nr. 64/292 tiesības uz nekaitīgu 
un tīru dzeramo ūdeni un sanitāriju ir 
atzinusi par cilvēktiesībām; tādēļ iesaka šīs 
tiesības iekļaut tiesību aktos;

21. atgādina, ka ANO īpašais referents 
cilvēktiesību un vides jautājumos paziņoja, 
ka tiesības uz dzīvību, veselību, pārtiku, 
ūdeni un attīstību, kā arī tiesības uz drošu, 
tīru, veselīgu un ilgtspējīgu vidi ir 
nepieciešamas, lai cilvēktiesības izmantotu 
pilnībā; norāda, ka arī ANO īpašais 
referents ir uzsvēris, ka biodaudzveidības 
zaudēšana iedragā cilvēktiesību 
pilnvērtīgu īstenošanu un ka valstīm būtu 
jāreglamentē gan privātu dalībnieku, gan 
valdības aģentūru nodarītais kaitējums 
biodaudzveidībai; norāda, ka Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Ģenerālā asambleja 
savā rezolūcijā Nr. 64/292 tiesības uz 
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nekaitīgu un tīru dzeramo ūdeni un 
sanitāriju ir atzinusi par cilvēktiesībām; 
tādēļ iesaka šīs tiesības iekļaut tiesību 
aktos;

Or. en

Grozījums Nr. 108
Karin Karlsbro, Petras Auštrevičius

Atzinuma projekts
21. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

21. atgādina, ka ANO īpašais referents 
cilvēktiesību un vides jautājumos paziņoja, 
ka tiesības uz dzīvību, veselību, pārtiku, 
ūdeni un attīstību, kā arī tiesības uz drošu, 
tīru, veselīgu un ilgtspējīgu vidi ir 
nepieciešamas, lai cilvēktiesības izmantotu 
pilnībā; norāda, ka Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Ģenerālā asambleja savā 
rezolūcijā Nr. 64/292 tiesības uz nekaitīgu 
un tīru dzeramo ūdeni un sanitāriju ir 
atzinusi par cilvēktiesībām; tādēļ iesaka šīs 
tiesības iekļaut tiesību aktos;

21. atgādina, ka ANO īpašais referents 
cilvēktiesību un vides jautājumos paziņoja, 
ka tiesības uz dzīvību, veselību, pārtiku, 
ūdeni un attīstību, kā arī tiesības uz drošu, 
tīru, veselīgu un ilgtspējīgu vidi ir 
nepieciešamas, lai cilvēktiesības izmantotu 
pilnībā; norāda, ka Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Ģenerālā asambleja savā 
rezolūcijā Nr. 64/292 tiesības uz nekaitīgu 
un tīru dzeramo ūdeni un sanitāriju ir 
atzinusi par cilvēktiesībām; iesaka šīs 
tiesības iekļaut jebkādos iespējamos 
tiesību aktos;

Or. en

Grozījums Nr. 109
Miguel Urbán Crespo

Atzinuma projekts
21. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

21. atgādina, ka ANO īpašais referents 
cilvēktiesību un vides jautājumos paziņoja, 
ka tiesības uz dzīvību, veselību, pārtiku, 
ūdeni un attīstību, kā arī tiesības uz drošu, 
tīru, veselīgu un ilgtspējīgu vidi ir 
nepieciešamas, lai cilvēktiesības izmantotu 

21. atgādina, ka ANO īpašais referents 
cilvēktiesību un vides jautājumos paziņoja, 
ka tiesības uz dzīvību, veselību, pārtiku, 
ūdeni un attīstību, kā arī tiesības uz drošu, 
tīru, veselīgu un ilgtspējīgu vidi ir 
nepieciešamas, lai cilvēktiesības izmantotu 
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pilnībā; norāda, ka Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Ģenerālā asambleja savā 
rezolūcijā Nr. 64/292 tiesības uz nekaitīgu 
un tīru dzeramo ūdeni un sanitāriju ir 
atzinusi par cilvēktiesībām; tādēļ iesaka šīs 
tiesības iekļaut tiesību aktos;

pilnībā; norāda, ka Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Ģenerālā asambleja savā 
rezolūcijā Nr. 64/292 tiesības uz nekaitīgu 
un tīru dzeramo ūdeni un sanitāriju ir 
atzinusi par cilvēktiesībām; tādēļ iesaka šīs 
tiesības iekļaut tiesību aktos; uzskata, ka 
tiesību aktiem būtu jāietver 
Direktīva 2008/99/EK par vides 
krimināltiesisko aizsardzību;

Or. en

Grozījums Nr. 110
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Harald Vilimsky

Atzinuma projekts
22. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

22. konstatē, ka Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Augstais cilvēktiesību 
komisārs un Cilvēktiesību padome ir 
paziņojuši, ka klimata pārmaiņas negatīvi 
ietekmē cilvēktiesību pilnīgu un efektīvu 
īstenošanu; uzsver, ka, Apvienoto Nāciju 
Organizācijas dalībvalstīm vēršoties pret 
klimata pārmaiņu negatīvo ietekmi, ir 
pienākums ievērot cilvēktiesības; norāda, 
ka Nīderlandes Augstākā tiesa ir 
apstiprinājusi, ka ECTK 2. un 8. pantā 
dalībvalstīm ir noteikts pozitīvs pienākums 
veikt atbilstošus pasākumus, ar kuriem 
novērš bīstamās klimata pārmaiņas; 
uzstāj, ka klimata pārmaiņu mazināšanai 
un pielāgošanās tām saskaņā ar Parīzes 
nolīguma mērķiem attiecībā uz 
temperatūru ir jābūt daļai no tiesību aktos 
cilvēktiesību un vides jomā noteiktajiem 
uzņēmumu pienācīgas rūpības 
ievērošanas pienākumiem;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 111
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György Hölvényi, Kinga Gál

Atzinuma projekts
22. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

22. konstatē, ka Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Augstais cilvēktiesību 
komisārs un Cilvēktiesību padome ir 
paziņojuši, ka klimata pārmaiņas negatīvi 
ietekmē cilvēktiesību pilnīgu un efektīvu 
īstenošanu; uzsver, ka, Apvienoto Nāciju 
Organizācijas dalībvalstīm vēršoties pret 
klimata pārmaiņu negatīvo ietekmi, ir 
pienākums ievērot cilvēktiesības; norāda, 
ka Nīderlandes Augstākā tiesa ir 
apstiprinājusi, ka ECTK 2. un 8. pantā 
dalībvalstīm ir noteikts pozitīvs pienākums 
veikt atbilstošus pasākumus, ar kuriem 
novērš bīstamās klimata pārmaiņas; 
uzstāj, ka klimata pārmaiņu mazināšanai 
un pielāgošanās tām saskaņā ar Parīzes 
nolīguma mērķiem attiecībā uz 
temperatūru ir jābūt daļai no tiesību aktos 
cilvēktiesību un vides jomā noteiktajiem 
uzņēmumu pienācīgas rūpības ievērošanas 
pienākumiem;

22. konstatē, ka Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Augstais cilvēktiesību 
komisārs un Cilvēktiesību padome ir 
paziņojuši, ka klimata pārmaiņas negatīvi 
ietekmē cilvēktiesību pilnīgu un efektīvu 
īstenošanu; uzsver, ka, Apvienoto Nāciju 
Organizācijas dalībvalstīm vēršoties pret 
klimata pārmaiņu negatīvo ietekmi, ir 
pienākums ievērot cilvēktiesības; uzstāj, ka 
klimata pārmaiņu mazināšanai un 
pielāgošanās tām saskaņā ar Parīzes 
nolīguma mērķiem attiecībā uz 
temperatūru ir jābūt daļai no tiesību aktos 
cilvēktiesību un vides jomā noteiktajiem 
uzņēmumu pienācīgas rūpības ievērošanas 
pienākumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 112
Karin Karlsbro, Petras Auštrevičius

Atzinuma projekts
22. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

22. konstatē, ka Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Augstais cilvēktiesību 
komisārs un Cilvēktiesību padome ir 
paziņojuši, ka klimata pārmaiņas negatīvi 
ietekmē cilvēktiesību pilnīgu un efektīvu 
īstenošanu; uzsver, ka, Apvienoto Nāciju 
Organizācijas dalībvalstīm vēršoties pret 
klimata pārmaiņu negatīvo ietekmi, ir 

22. konstatē, ka Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Augstais cilvēktiesību 
komisārs un Cilvēktiesību padome ir 
paziņojuši, ka klimata pārmaiņas negatīvi 
ietekmē cilvēktiesību pilnīgu un efektīvu 
īstenošanu; uzsver, ka, Apvienoto Nāciju 
Organizācijas dalībvalstīm vēršoties pret 
klimata pārmaiņu negatīvo ietekmi, ir 



PE658.828v02-00 62/139 AM\1215550LV.docx

LV

pienākums ievērot cilvēktiesības; norāda, 
ka Nīderlandes Augstākā tiesa ir 
apstiprinājusi, ka ECTK 2. un 8. pantā 
dalībvalstīm ir noteikts pozitīvs pienākums 
veikt atbilstošus pasākumus, ar kuriem 
novērš bīstamās klimata pārmaiņas; uzstāj, 
ka klimata pārmaiņu mazināšanai un 
pielāgošanās tām saskaņā ar Parīzes 
nolīguma mērķiem attiecībā uz 
temperatūru ir jābūt daļai no tiesību aktos 
cilvēktiesību un vides jomā noteiktajiem 
uzņēmumu pienācīgas rūpības 
ievērošanas pienākumiem;

pienākums ievērot cilvēktiesības; norāda, 
ka Nīderlandes Augstākā tiesa ir 
apstiprinājusi, ka ECTK 2. un 8. pantā 
dalībvalstīm ir noteikts pozitīvs pienākums 
veikt atbilstošus pasākumus, ar kuriem 
novērš bīstamās klimata pārmaiņas; uzstāj, 
ka jebkādiem iespējamiem pienācīgas 
rūpības tiesību aktiem ir jāatbilst Parīzes 
nolīgumam;

Or. en

Grozījums Nr. 113
Leopoldo López Gil

Atzinuma projekts
22. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

22. konstatē, ka Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Augstais cilvēktiesību 
komisārs un Cilvēktiesību padome ir 
paziņojuši, ka klimata pārmaiņas negatīvi 
ietekmē cilvēktiesību pilnīgu un efektīvu 
īstenošanu; uzsver, ka, Apvienoto Nāciju 
Organizācijas dalībvalstīm vēršoties pret 
klimata pārmaiņu negatīvo ietekmi, ir 
pienākums ievērot cilvēktiesības; norāda, 
ka Nīderlandes Augstākā tiesa ir 
apstiprinājusi, ka ECTK 2. un 8. pantā 
dalībvalstīm ir noteikts pozitīvs pienākums 
veikt atbilstošus pasākumus, ar kuriem 
novērš bīstamās klimata pārmaiņas; uzstāj, 
ka klimata pārmaiņu mazināšanai un 
pielāgošanās tām saskaņā ar Parīzes 
nolīguma mērķiem attiecībā uz 
temperatūru ir jābūt daļai no tiesību aktos 
cilvēktiesību un vides jomā noteiktajiem 
uzņēmumu pienācīgas rūpības ievērošanas 
pienākumiem;

22. konstatē, ka Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Augstais cilvēktiesību 
komisārs un Cilvēktiesību padome ir 
paziņojuši, ka klimata pārmaiņas negatīvi 
ietekmē cilvēktiesību pilnīgu un efektīvu 
īstenošanu; uzsver, ka, Apvienoto Nāciju 
Organizācijas dalībvalstīm vēršoties pret 
klimata pārmaiņu negatīvo ietekmi, ir 
pienākums ievērot cilvēktiesības; norāda, 
ka Nīderlandes Augstākā tiesa ir 
apstiprinājusi, ka ECTK 2. un 8. pantā 
dalībvalstīm ir noteikts pozitīvs pienākums 
veikt atbilstošus pasākumus, ar kuriem 
novērš bīstamās klimata pārmaiņas; uzstāj, 
ka klimata pārmaiņu mazināšanai un 
pielāgošanās tām saskaņā ar Parīzes 
nolīguma mērķiem attiecībā uz 
temperatūru ir jābūt daļai no tiesību aktos 
cilvēktiesību un vides jomā noteiktajiem 
starptautisko uzņēmumu pienācīgas 
rūpības ievērošanas pienākumiem;

Or. es
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Grozījums Nr. 114
Karin Karlsbro, Petras Auštrevičius

Atzinuma projekts
23. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

23. konstatē, ka dažas korporācijas 
nelikumīgi izmanto dabas resursus, kas ir 
uzskatāms ne tikai par ievērojamu 
ilgtspējas un vides problēmu, bet arī rada 
nopietnu negatīvu ietekmi uz vietējo 
kopienu sociālajām, ekonomiskajām, 
kultūras, pilsoniskajām un politiskajām 
tiesībām; šāda uzņēmējdarbības prakse ir 
pretrunā tautu pamattiesībām uz 
pašnoteikšanos un pastāvīgas 
suverenitātes, piekļuves saviem dabas 
resursiem un to kontroles principam, kas 
ir noteikts ANO Ģenerālās asamblejas 
rezolūcijā Nr. 1803 (XVII); iesaka tiesību 
aktos noteikt dalībvalstīm prasību 
reglamentēt uzņēmumu darbību saskaņā 
ar to apņemšanos ievērot Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Statūtos 
nostiprinātos principus, tostarp tautu 
vienlīdzības, nediskriminācijas un 
pašnoteikšanās pamatprincipus;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 115
Janina Ochojska

Atzinuma projekts
23. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

23. konstatē, ka dažas korporācijas 
nelikumīgi izmanto dabas resursus, kas ir 
uzskatāms ne tikai par ievērojamu 
ilgtspējas un vides problēmu, bet arī rada 
nopietnu negatīvu ietekmi uz vietējo 

23. konstatē, ka dažas korporācijas 
nelikumīgi izmanto dabas resursus, kas ir 
uzskatāms ne tikai par ievērojamu 
ilgtspējas problēmu un degradē vidi, bet 
arī rada nopietnu negatīvu ietekmi uz 



PE658.828v02-00 64/139 AM\1215550LV.docx

LV

kopienu sociālajām, ekonomiskajām, 
kultūras, pilsoniskajām un politiskajām 
tiesībām; šāda uzņēmējdarbības prakse ir 
pretrunā tautu pamattiesībām uz 
pašnoteikšanos un pastāvīgas suverenitātes, 
piekļuves saviem dabas resursiem un to 
kontroles principam, kas ir noteikts ANO 
Ģenerālās asamblejas rezolūcijā 
Nr. 1803 (XVII); iesaka tiesību aktos 
noteikt dalībvalstīm prasību reglamentēt 
uzņēmumu darbību saskaņā ar to 
apņemšanos ievērot Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Statūtos nostiprinātos 
principus, tostarp tautu vienlīdzības, 
nediskriminācijas un pašnoteikšanās 
pamatprincipus;

vietējo kopienu sociālajām, 
ekonomiskajām, kultūras, pilsoniskajām un 
politiskajām tiesībām, it sevišķi ietekmējot 
pirmiedzīvotāju tautas un minoritātes; 
šāda uzņēmējdarbības prakse ir pretrunā 
tautu pamattiesībām uz pašnoteikšanos un 
pastāvīgas suverenitātes, piekļuves saviem 
dabas resursiem un to kontroles principam, 
kas ir noteikts ANO Ģenerālās asamblejas 
rezolūcijā Nr. 1803 (XVII); iesaka tiesību 
aktos noteikt dalībvalstīm prasību 
reglamentēt uzņēmumu darbību saskaņā ar 
to apņemšanos ievērot Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Statūtos nostiprinātos 
principus, tostarp tautu vienlīdzības, 
nediskriminācijas un pašnoteikšanās 
pamatprincipus;

Or. en

Grozījums Nr. 116
Leopoldo López Gil

Atzinuma projekts
23. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

23. konstatē, ka dažas korporācijas 
nelikumīgi izmanto dabas resursus, kas ir 
uzskatāms ne tikai par ievērojamu 
ilgtspējas un vides problēmu, bet arī rada 
nopietnu negatīvu ietekmi uz vietējo 
kopienu sociālajām, ekonomiskajām, 
kultūras, pilsoniskajām un politiskajām 
tiesībām; šāda uzņēmējdarbības prakse ir 
pretrunā tautu pamattiesībām uz 
pašnoteikšanos un pastāvīgas 
suverenitātes, piekļuves saviem dabas 
resursiem un to kontroles principam, kas ir 
noteikts ANO Ģenerālās asamblejas 
rezolūcijā Nr. 1803 (XVII); iesaka tiesību 
aktos noteikt dalībvalstīm prasību 
reglamentēt uzņēmumu darbību saskaņā ar 
to apņemšanos ievērot Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Statūtos nostiprinātos 
principus, tostarp tautu vienlīdzības, 

23. konstatē, ka dažas korporācijas 
nelikumīgi izmanto dabas resursus, kas ir 
uzskatāms ne tikai par ievērojamu 
ilgtspējas un vides problēmu, bet arī rada 
nopietnu negatīvu ietekmi uz vietējo 
kopienu sociālajām, ekonomiskajām, 
kultūras, pilsoniskajām un politiskajām 
tiesībām; šāda uzņēmējdarbības prakse ir 
pretrunā pastāvīgas suverenitātes, 
piekļuves saviem dabas resursiem un to 
kontroles principam, kas ir noteikts ANO 
Ģenerālās asamblejas rezolūcijā 
Nr. 1803 (XVII); iesaka tiesību aktos 
noteikt dalībvalstīm prasību reglamentēt 
uzņēmumu darbību saskaņā ar to 
apņemšanos ievērot Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Statūtos nostiprinātos 
principus, tostarp tautu vienlīdzības, 
nediskriminācijas un pašnoteikšanās 
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nediskriminācijas un pašnoteikšanās 
pamatprincipus;

pamatprincipus;

Or. es

Grozījums Nr. 117
Karol Karski

Atzinuma projekts
23. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

23. konstatē, ka dažas korporācijas 
nelikumīgi izmanto dabas resursus, kas ir 
uzskatāms ne tikai par ievērojamu 
ilgtspējas un vides problēmu, bet arī rada 
nopietnu negatīvu ietekmi uz vietējo 
kopienu sociālajām, ekonomiskajām, 
kultūras, pilsoniskajām un politiskajām 
tiesībām; šāda uzņēmējdarbības prakse ir 
pretrunā tautu pamattiesībām uz 
pašnoteikšanos un pastāvīgas suverenitātes, 
piekļuves saviem dabas resursiem un to 
kontroles principam, kas ir noteikts ANO 
Ģenerālās asamblejas rezolūcijā 
Nr. 1803 (XVII); iesaka tiesību aktos 
noteikt dalībvalstīm prasību reglamentēt 
uzņēmumu darbību saskaņā ar to 
apņemšanos ievērot Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Statūtos nostiprinātos 
principus, tostarp tautu vienlīdzības, 
nediskriminācijas un pašnoteikšanās 
pamatprincipus;

23. konstatē, ka dažas korporācijas 
nelikumīgi izmanto dabas resursus, kas ir 
uzskatāms ne tikai par ievērojamu 
ilgtspējas un vides problēmu, bet arī rada 
nopietnu negatīvu ietekmi uz vietējo 
kopienu sociālajām, ekonomiskajām, 
kultūras, pilsoniskajām un politiskajām 
tiesībām; šāda uzņēmējdarbības prakse ir 
pretrunā tautu pamattiesībām uz 
pašnoteikšanos un pastāvīgas suverenitātes, 
piekļuves saviem dabas resursiem un to 
kontroles principam, kas ir noteikts ANO 
Ģenerālās asamblejas rezolūcijā 
Nr. 1803 (XVII); iesaka iespējamos tiesību 
aktos noteikt dalībvalstīm prasību 
reglamentēt uzņēmumu darbību saskaņā ar 
to apņemšanos ievērot Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Statūtos nostiprinātos 
principus, tostarp tautu vienlīdzības, 
nediskriminācijas un pašnoteikšanās 
pamatprincipus;

Or. en

Grozījums Nr. 118
Karin Karlsbro

Atzinuma projekts
24. punkts

Atzinuma projekts Grozījums
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24. konstatē, ka sistēmiska korupcija 
pārkāpj pārredzamības, pārskatatbildības 
un nediskriminācijas principus, nopietni 
ietekmējot cilvēktiesību īstenošanu 
praksē; atgādina, ka ESAO Konvencija 
par kukuļošanas apkarošanu un 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Pretkorupcijas konvencija uzliek 
dalībvalstīm par pienākumu īstenot 
efektīvu praksi, ar kuru var novērst 
korupciju; uzsver, ka Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Pretkorupcijas konvencijas 
normām ir jābūt daļai no tiesību aktos 
paredzētajiem pienācīgas rūpības 
pienākumiem;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 119
Karin Karlsbro, Petras Auštrevičius

Atzinuma projekts
25. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

25. konstatē, ka daži uzņēmumi tiek 
apsūdzēti par to, ka tie gūst labumu no 
kara noziegumiem un noziegumiem pret 
cilvēci vai pat ir līdzzinātāji tajos, jo tie 
paši vai to darījumu partneri darbojas 
konfliktu skartajās teritorijās vai tiem ir 
darījumu attiecības ar valsts vai 
nevalstiskiem dalībniekiem, kas ir 
iesaistīti visā pasaulē notiekošos 
konfliktos; lai novērstu smagu 
cilvēktiesību pārkāpumu un nopietnu 
starptautisko tiesību pārkāpumu 
ievērojamu risku, iesaka Savienības 
tiesību aktos paredzēto pienācīgas rūpības 
pienākumu attiecināt arī uz starptautisko 
krimināltiesību un starptautisko 
humanitāro tiesību pārkāpumiem, kuros 
var būt iesaistīti uzņēmumi;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 120
Heidi Hautala
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
25. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

25. konstatē, ka daži uzņēmumi tiek 
apsūdzēti par to, ka tie gūst labumu no 
kara noziegumiem un noziegumiem pret 
cilvēci vai pat ir līdzzinātāji tajos, jo tie 
paši vai to darījumu partneri darbojas 
konfliktu skartajās teritorijās vai tiem ir 
darījumu attiecības ar valsts vai 
nevalstiskiem dalībniekiem, kas ir iesaistīti 
visā pasaulē notiekošos konfliktos; lai 
novērstu smagu cilvēktiesību pārkāpumu 
un nopietnu starptautisko tiesību 
pārkāpumu ievērojamu risku, iesaka 
Savienības tiesību aktos paredzēto 
pienācīgas rūpības pienākumu attiecināt arī 
uz starptautisko krimināltiesību un 
starptautisko humanitāro tiesību 
pārkāpumiem, kuros var būt iesaistīti 
uzņēmumi;

25. konstatē, ka daži uzņēmumi gūst 
labumu no kara noziegumiem un 
noziegumiem pret cilvēci vai pat ir 
līdzzinātāji tajos, jo tie paši vai to darījumu 
partneri darbojas konfliktu skartajās 
teritorijās vai tiem ir darījumu attiecības ar 
valsts vai nevalstiskiem dalībniekiem, kas 
ir iesaistīti visā pasaulē notiekošos 
konfliktos; lai novērstu smagu 
cilvēktiesību pārkāpumu un nopietnu 
starptautisko tiesību pārkāpumu 
ievērojamu risku, iesaka Savienības tiesību 
aktos paredzēto pienācīgas rūpības 
pienākumu attiecināt arī uz starptautisko 
krimināltiesību un starptautisko humanitāro 
tiesību pārkāpumiem, kuros var būt 
iesaistīti uzņēmumi; iesaka Savienības 
tiesību aktos pieprasīt uzņēmumiem 
ievērot Ženēvas konvencijas un abus 
papildprotokolus, kā precizēts ANO 
vadošajos principos, Hāgas noteikumos 
un Starptautiskās Krimināltiesas Romas 
statūtos;

Or. en

Grozījums Nr. 121
Karol Karski

Atzinuma projekts
25. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

25. konstatē, ka daži uzņēmumi tiek 
apsūdzēti par to, ka tie gūst labumu no kara 

25. konstatē, ka daži uzņēmumi tiek 
apsūdzēti par to, ka tie gūst labumu no kara 
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noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci 
vai pat ir līdzzinātāji tajos, jo tie paši vai to 
darījumu partneri darbojas konfliktu 
skartajās teritorijās vai tiem ir darījumu 
attiecības ar valsts vai nevalstiskiem 
dalībniekiem, kas ir iesaistīti visā pasaulē 
notiekošos konfliktos; lai novērstu smagu 
cilvēktiesību pārkāpumu un nopietnu 
starptautisko tiesību pārkāpumu 
ievērojamu risku, iesaka Savienības tiesību 
aktos paredzēto pienācīgas rūpības 
pienākumu attiecināt arī uz starptautisko 
krimināltiesību un starptautisko humanitāro 
tiesību pārkāpumiem, kuros var būt 
iesaistīti uzņēmumi;

noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci 
vai pat ir līdzzinātāji tajos, jo tie paši vai to 
darījumu partneri darbojas konfliktu 
skartajās teritorijās vai tiem ir darījumu 
attiecības ar valsts vai nevalstiskiem 
dalībniekiem, kas ir iesaistīti visā pasaulē 
notiekošos konfliktos; iesaka Komisijai 
novērtēt, kāda būtu ietekme, ja Savienības 
tiesību aktos paredzēto pienācīgas rūpības 
pienākumu attiecinātu arī uz starptautisko 
krimināltiesību un starptautisko humanitāro 
tiesību pārkāpumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 122
György Hölvényi, Kinga Gál

Atzinuma projekts
25. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

25. konstatē, ka daži uzņēmumi tiek 
apsūdzēti par to, ka tie gūst labumu no kara 
noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci 
vai pat ir līdzzinātāji tajos, jo tie paši vai to 
darījumu partneri darbojas konfliktu 
skartajās teritorijās vai tiem ir darījumu 
attiecības ar valsts vai nevalstiskiem 
dalībniekiem, kas ir iesaistīti visā pasaulē 
notiekošos konfliktos; lai novērstu smagu 
cilvēktiesību pārkāpumu un nopietnu 
starptautisko tiesību pārkāpumu 
ievērojamu risku, iesaka Savienības tiesību 
aktos paredzēto pienācīgas rūpības 
pienākumu attiecināt arī uz starptautisko 
krimināltiesību un starptautisko humanitāro 
tiesību pārkāpumiem, kuros var būt 
iesaistīti uzņēmumi;

25. konstatē, ka daži uzņēmumi tiek 
apsūdzēti par to, ka tie gūst labumu no kara 
noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci 
vai pat ir līdzzinātāji tajos, jo tie paši vai to 
darījumu partneri darbojas konfliktu 
skartajās teritorijās vai tiem ir darījumu 
attiecības ar valsts vai nevalstiskiem 
dalībniekiem, kas ir iesaistīti visā pasaulē 
notiekošos konfliktos; lai novērstu smagu 
starptautiski juridiski saistošu 
cilvēktiesību pārkāpumu un nopietnu 
starptautisko tiesību pārkāpumu 
ievērojamu risku, iesaka Savienības tiesību 
aktos paredzēto pienācīgas rūpības 
pienākumu attiecināt arī uz starptautisko 
krimināltiesību un starptautisko humanitāro 
tiesību pārkāpumiem, kuros var būt 
iesaistīti uzņēmumi;

Or. en
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Grozījums Nr. 123
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Atzinuma projekts
25. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

25. konstatē, ka daži uzņēmumi tiek 
apsūdzēti par to, ka tie gūst labumu no kara 
noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci 
vai pat ir līdzzinātāji tajos, jo tie paši vai to 
darījumu partneri darbojas konfliktu 
skartajās teritorijās vai tiem ir darījumu 
attiecības ar valsts vai nevalstiskiem 
dalībniekiem, kas ir iesaistīti visā pasaulē 
notiekošos konfliktos; lai novērstu smagu 
cilvēktiesību pārkāpumu un nopietnu 
starptautisko tiesību pārkāpumu 
ievērojamu risku, iesaka Savienības tiesību 
aktos paredzēto pienācīgas rūpības 
pienākumu attiecināt arī uz starptautisko 
krimināltiesību un starptautisko humanitāro 
tiesību pārkāpumiem, kuros var būt 
iesaistīti uzņēmumi;

25. konstatē, ka daži uzņēmumi tiek 
apsūdzēti par to, ka tie gūst labumu no kara 
noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci 
vai pat ir līdzzinātāji tajos, jo tie paši vai to 
darījumu partneri darbojas konfliktu 
skartajās teritorijās vai tiem ir darījumu 
attiecības ar valsts vai nevalstiskiem 
dalībniekiem, kas ir iesaistīti visā pasaulē 
notiekošos konfliktos; lai novērstu smagu 
cilvēktiesību pārkāpumu un nopietnu 
starptautisko tiesību pārkāpumu 
ievērojamu risku, iesaka Savienības tiesību 
aktos paredzēto pienācīgas rūpības 
pienākumu attiecināt arī uz starptautisko 
krimināltiesību un starptautisko humanitāro 
tiesību pārkāpumiem, kuros ir tieši 
iesaistīti uzņēmumi;

Or. en

Grozījums Nr. 124
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Harald Vilimsky

Atzinuma projekts
25.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

25.a atgādina par gados veco un 
apgādājamo cilvēku nestabilo situāciju, 
kas tika uzsvērta Covid-19 pandēmijas 
laikā; aicina attiecīgās nozares 
uzņēmumus ievērot cieņu pret cilvēka 
dzīvi; nosoda praksi pārtraukt 
apgādājamo personu barošanu un 
hidratāciju, lai izraisītu viņu nāvi;
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Or. fr

Grozījums Nr. 125
Michael Gahler

Atzinuma projekts
25.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

25.a atzīst, ka dažas nozaru 
programmas, standarti un sertifikācijas 
shēmas jau ir īstenotas, lai piegādes ķēdēs 
izpildītu pienākumus saistībā ar 
cilvēktiesībām;

Or. en

Grozījums Nr. 126
Karin Karlsbro

Atzinuma projekts
26. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

26. iesaka, lai uzņēmumu obligāto 
cilvēktiesību un vides normu ievērošanas 
pienācīgas rūpības prasību pamatā būtu 
korporatīvās atbildības princips, saskaņā ar 
kuru ir jāievēro cilvēktiesības, kā tas ir 
formulēts UNGP; uzņēmumi cilvēktiesību 
pārkāpumus pieļaut nedrīkst, un tiem ir 
jānovērš tāda nelabvēlīga ietekme uz 
cilvēktiesībām, ar kuru tie ir tieši vai 
netieši saistīti, kas nozīmē, ka tiem praksē 
ir jāievieš integrēta cilvēktiesību politika, 
cilvēktiesību pienācīgas rūpības process un 
atbilstīgi un pienācīgi pasākumi, ar 
kuriem atvieglo piekļuvi efektīviem 
tiesiskās aizsardzības līdzekļiem ar 
uzņēmējdarbību saistītu cilvēktiesību 
pārkāpumu gadījumā, tostarp uzņēmumu 
līmenī, un citi sūdzību izskatīšanas 
mehānismi;

26. iesaka, lai uzņēmumu cilvēktiesību 
un vides normu ievērošanas pienācīgas 
rūpības prasību pamatā būtu korporatīvās 
atbildības princips, saskaņā ar kuru ir 
jāievēro cilvēktiesības, kā tas ir formulēts 
UNGP; uzņēmumi cilvēktiesību 
pārkāpumus pieļaut nedrīkst, un tiem ir 
jānovērš tāda nelabvēlīga ietekme uz 
cilvēktiesībām, ar kuru tie ir saistīti, kas 
varētu nozīmēt, ka tiem praksē ir jāievieš 
integrēta cilvēktiesību politika un 
cilvēktiesību pienācīgas rūpības process;
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Or. en

Grozījums Nr. 127
Heidi Hautala
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
26. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

26. iesaka, lai uzņēmumu obligāto 
cilvēktiesību un vides normu ievērošanas 
pienācīgas rūpības prasību pamatā būtu 
korporatīvās atbildības princips, saskaņā ar 
kuru ir jāievēro cilvēktiesības, kā tas ir 
formulēts UNGP; uzņēmumi cilvēktiesību 
pārkāpumus pieļaut nedrīkst, un tiem ir 
jānovērš tāda nelabvēlīga ietekme uz 
cilvēktiesībām, ar kuru tie ir tieši vai 
netieši saistīti, kas nozīmē, ka tiem praksē 
ir jāievieš integrēta cilvēktiesību politika, 
cilvēktiesību pienācīgas rūpības process un 
atbilstīgi un pienācīgi pasākumi, ar kuriem 
atvieglo piekļuvi efektīviem tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem ar uzņēmējdarbību 
saistītu cilvēktiesību pārkāpumu gadījumā, 
tostarp uzņēmumu līmenī, un citi sūdzību 
izskatīšanas mehānismi;

26. iesaka, lai uzņēmumu obligāto 
cilvēktiesību un vides normu ievērošanas 
pienācīgas rūpības prasību pamatā būtu 
korporatīvās atbildības princips, saskaņā ar 
kuru ir jāievēro cilvēktiesības, kā tas ir 
formulēts UNGP; uzņēmumi cilvēktiesību 
pārkāpumus pieļaut nedrīkst, un tiem ir 
jānovērš tāda nelabvēlīga ietekme uz 
cilvēktiesībām, ar kuru tie ir tieši vai 
netieši saistīti, kas nozīmē, ka tiem praksē 
ir jāievieš integrēta cilvēktiesību politika, 
cilvēktiesību pienācīgas rūpības process un 
atbilstīgi un pienācīgi pasākumi, ar kuriem 
atvieglo piekļuvi efektīviem tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem ar uzņēmējdarbību 
saistītu cilvēktiesību pārkāpumu gadījumā, 
tostarp uzņēmumu līmenī, un citi sūdzību 
izskatīšanas mehānismi, kas ir atbilstīgi 
dzimumu vajadzībām, bezmaksas un bez 
represijas riskiem tiesību subjektiem;

Or. en

Grozījums Nr. 128
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Atzinuma projekts
26. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

26. iesaka, lai uzņēmumu obligāto 
cilvēktiesību un vides normu ievērošanas 
pienācīgas rūpības prasību pamatā būtu 

26. iesaka, lai uzņēmumu obligāto 
cilvēktiesību un vides normu ievērošanas 
pienācīgas rūpības prasību pamatā būtu 
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korporatīvās atbildības princips, saskaņā ar 
kuru ir jāievēro cilvēktiesības, kā tas ir 
formulēts UNGP; uzņēmumi cilvēktiesību 
pārkāpumus pieļaut nedrīkst, un tiem ir 
jānovērš tāda nelabvēlīga ietekme uz 
cilvēktiesībām, ar kuru tie ir tieši vai 
netieši saistīti, kas nozīmē, ka tiem praksē 
ir jāievieš integrēta cilvēktiesību politika, 
cilvēktiesību pienācīgas rūpības process un 
atbilstīgi un pienācīgi pasākumi, ar kuriem 
atvieglo piekļuvi efektīviem tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem ar uzņēmējdarbību 
saistītu cilvēktiesību pārkāpumu gadījumā, 
tostarp uzņēmumu līmenī, un citi sūdzību 
izskatīšanas mehānismi;

korporatīvās atbildības princips, saskaņā ar 
kuru ir jāievēro cilvēktiesības, kā tas ir 
formulēts UNGP; uzņēmumi cilvēktiesību 
pārkāpumus pieļaut nedrīkst, un tiem ir 
jānovērš tāda nelabvēlīga ietekme uz 
cilvēktiesībām, ar kuru tie ir saistīti, kas 
nozīmē, ka tiem praksē ir jāievieš integrēta 
cilvēktiesību politika, cilvēktiesību 
pienācīgas rūpības process un atbilstīgi un 
pienācīgi pasākumi, ar kuriem atvieglo 
piekļuvi efektīviem tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem ar uzņēmējdarbību saistītu 
cilvēktiesību pārkāpumu gadījumā;

Or. en

Grozījums Nr. 129
Urmas Paet

Atzinuma projekts
26. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

26. iesaka, lai uzņēmumu obligāto 
cilvēktiesību un vides normu ievērošanas 
pienācīgas rūpības prasību pamatā būtu 
korporatīvās atbildības princips, saskaņā ar 
kuru ir jāievēro cilvēktiesības, kā tas ir 
formulēts UNGP; uzņēmumi cilvēktiesību 
pārkāpumus pieļaut nedrīkst, un tiem ir 
jānovērš tāda nelabvēlīga ietekme uz 
cilvēktiesībām, ar kuru tie ir tieši vai 
netieši saistīti, kas nozīmē, ka tiem praksē 
ir jāievieš integrēta cilvēktiesību politika, 
cilvēktiesību pienācīgas rūpības process un 
atbilstīgi un pienācīgi pasākumi, ar kuriem 
atvieglo piekļuvi efektīviem tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem ar uzņēmējdarbību 
saistītu cilvēktiesību pārkāpumu gadījumā, 
tostarp uzņēmumu līmenī, un citi sūdzību 
izskatīšanas mehānismi;

26. iesaka, lai uzņēmumu obligāto 
cilvēktiesību un vides normu ievērošanas 
pienācīgas rūpības prasību pamatā būtu 
korporatīvās atbildības princips, saskaņā ar 
kuru ir jāievēro cilvēktiesības, kā tas ir 
formulēts UNGP; uzņēmumi cilvēktiesību 
pārkāpumus pieļaut nedrīkst, un tiem ir 
jānodrošina to ievērošana un jānovērš 
tāda nelabvēlīga ietekme uz cilvēktiesībām, 
ar kuru tie ir tieši vai netieši saistīti, kas 
nozīmē, ka tiem praksē ir jāievieš integrēta 
cilvēktiesību politika, cilvēktiesību 
pienācīgas rūpības process un atbilstīgi un 
pienācīgi pasākumi, ar kuriem atvieglo 
piekļuvi efektīviem tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem ar uzņēmējdarbību saistītu 
cilvēktiesību pārkāpumu gadījumā, tostarp 
uzņēmumu līmenī, un citi sūdzību 
izskatīšanas mehānismi;

Or. en
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Grozījums Nr. 130
Michael Gahler

Atzinuma projekts
26. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

26. iesaka, lai uzņēmumu obligāto 
cilvēktiesību un vides normu ievērošanas 
pienācīgas rūpības prasību pamatā būtu 
korporatīvās atbildības princips, saskaņā ar 
kuru ir jāievēro cilvēktiesības, kā tas ir 
formulēts UNGP; uzņēmumi cilvēktiesību 
pārkāpumus pieļaut nedrīkst, un tiem ir 
jānovērš tāda nelabvēlīga ietekme uz 
cilvēktiesībām, ar kuru tie ir tieši vai 
netieši saistīti, kas nozīmē, ka tiem praksē 
ir jāievieš integrēta cilvēktiesību politika, 
cilvēktiesību pienācīgas rūpības process un 
atbilstīgi un pienācīgi pasākumi, ar kuriem 
atvieglo piekļuvi efektīviem tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem ar uzņēmējdarbību 
saistītu cilvēktiesību pārkāpumu gadījumā, 
tostarp uzņēmumu līmenī, un citi sūdzību 
izskatīšanas mehānismi;

26. iesaka, lai uzņēmumu obligāto 
cilvēktiesību un vides normu ievērošanas 
pienācīgas rūpības prasību pamatā būtu 
korporatīvās atbildības princips, saskaņā ar 
kuru ir jāievēro cilvēktiesības, kā tas ir 
formulēts UNGP; uzņēmumi cilvēktiesību 
pārkāpumus pieļaut nedrīkst, un tiem ir 
jānovērš tāda nelabvēlīga ietekme uz 
cilvēktiesībām, ar kuru tie ir tieši vai 
netieši saistīti, kas nozīmē, ka tiem praksē 
ir jāievieš integrēta cilvēktiesību politika, 
cilvēktiesību pienācīgas rūpības process un 
atbilstīgi un pienācīgi pasākumi, ar kuriem 
atvieglo piekļuvi efektīviem tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem ar uzņēmējdarbību 
saistītu cilvēktiesību pārkāpumu gadījumā;

Or. en

Grozījums Nr. 131
György Hölvényi, Kinga Gál

Atzinuma projekts
26. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

26. iesaka, lai uzņēmumu obligāto 
cilvēktiesību un vides normu ievērošanas 
pienācīgas rūpības prasību pamatā būtu 
korporatīvās atbildības princips, saskaņā ar 
kuru ir jāievēro cilvēktiesības, kā tas ir 
formulēts UNGP; uzņēmumi cilvēktiesību 
pārkāpumus pieļaut nedrīkst, un tiem ir 
jānovērš tāda nelabvēlīga ietekme uz 

26. iesaka, lai uzņēmumu obligāto 
cilvēktiesību un vides normu ievērošanas 
pienācīgas rūpības prasību pamatā būtu 
korporatīvās atbildības princips, saskaņā ar 
kuru ir jāievēro vispārēji atzītas 
cilvēktiesības, kā tas ir formulēts UNGP; 
uzņēmumi cilvēktiesību pārkāpumus 
pieļaut nedrīkst, un tiem tie ir jānovērš, kas 
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cilvēktiesībām, ar kuru tie ir tieši vai 
netieši saistīti, kas nozīmē, ka tiem praksē 
ir jāievieš integrēta cilvēktiesību politika, 
cilvēktiesību pienācīgas rūpības process un 
atbilstīgi un pienācīgi pasākumi, ar kuriem 
atvieglo piekļuvi efektīviem tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem ar uzņēmējdarbību 
saistītu cilvēktiesību pārkāpumu gadījumā, 
tostarp uzņēmumu līmenī, un citi sūdzību 
izskatīšanas mehānismi;

nozīmē, ka tiem ir jāievieš īpaša politika, 
cilvēktiesību pienācīgas rūpības process un 
atbilstīgi un pienācīgi pasākumi, ar kuriem 
atvieglo piekļuvi efektīviem tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem ar uzņēmējdarbību 
saistītu starptautiski juridiski saistošu 
cilvēktiesību pārkāpumu gadījumā, tostarp 
uzņēmumu līmenī, un citi sūdzību 
izskatīšanas mehānismi;

Or. en

Grozījums Nr. 132
Karol Karski

Atzinuma projekts
26. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

26. iesaka, lai uzņēmumu obligāto 
cilvēktiesību un vides normu ievērošanas 
pienācīgas rūpības prasību pamatā būtu 
korporatīvās atbildības princips, saskaņā ar 
kuru ir jāievēro cilvēktiesības, kā tas ir 
formulēts UNGP; uzņēmumi cilvēktiesību 
pārkāpumus pieļaut nedrīkst, un tiem ir 
jānovērš tāda nelabvēlīga ietekme uz 
cilvēktiesībām, ar kuru tie ir tieši vai 
netieši saistīti, kas nozīmē, ka tiem praksē 
ir jāievieš integrēta cilvēktiesību politika, 
cilvēktiesību pienācīgas rūpības process un 
atbilstīgi un pienācīgi pasākumi, ar kuriem 
atvieglo piekļuvi efektīviem tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem ar uzņēmējdarbību 
saistītu cilvēktiesību pārkāpumu gadījumā, 
tostarp uzņēmumu līmenī, un citi sūdzību 
izskatīšanas mehānismi;

26. iesaka, lai uzņēmumu iespējamu 
cilvēktiesību un vides normu ievērošanas 
pienācīgas rūpības prasību pamatā būtu 
korporatīvās atbildības princips, saskaņā ar 
kuru ir jāievēro cilvēktiesības, kā tas ir 
formulēts UNGP; uzņēmumi cilvēktiesību 
pārkāpumus pieļaut nedrīkst, un tiem ir 
jānovērš tāda nelabvēlīga ietekme uz 
cilvēktiesībām, ar kuru tie ir tieši vai 
netieši saistīti, kas nozīmē, ka tiem praksē 
ir jāievieš integrēta cilvēktiesību politika, 
cilvēktiesību pienācīgas rūpības process un 
atbilstīgi un pienācīgi pasākumi, ar kuriem 
atvieglo piekļuvi efektīviem tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem ar uzņēmējdarbību 
saistītu cilvēktiesību pārkāpumu gadījumā, 
tostarp uzņēmumu līmenī, un attiecīgā 
gadījumā citi sūdzību izskatīšanas 
mehānismi;

Or. en

Grozījums Nr. 133
Miguel Urbán Crespo
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Atzinuma projekts
26. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

26. iesaka, lai uzņēmumu obligāto 
cilvēktiesību un vides normu ievērošanas 
pienācīgas rūpības prasību pamatā būtu 
korporatīvās atbildības princips, saskaņā ar 
kuru ir jāievēro cilvēktiesības, kā tas ir 
formulēts UNGP; uzņēmumi cilvēktiesību 
pārkāpumus pieļaut nedrīkst, un tiem ir 
jānovērš tāda nelabvēlīga ietekme uz 
cilvēktiesībām, ar kuru tie ir tieši vai 
netieši saistīti, kas nozīmē, ka tiem praksē 
ir jāievieš integrēta cilvēktiesību politika, 
cilvēktiesību pienācīgas rūpības process un 
atbilstīgi un pienācīgi pasākumi, ar kuriem 
atvieglo piekļuvi efektīviem tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem ar uzņēmējdarbību 
saistītu cilvēktiesību pārkāpumu gadījumā, 
tostarp uzņēmumu līmenī, un citi sūdzību 
izskatīšanas mehānismi;

26. iesaka, lai uzņēmumu obligāto 
cilvēktiesību un vides normu ievērošanas 
pienācīgas rūpības prasību pamatā būtu 
korporatīvās atbildības princips, saskaņā ar 
kuru ir jāievēro cilvēktiesības, kā tas ir 
formulēts UNGP; uzņēmumi cilvēktiesību 
pārkāpumus pieļaut nedrīkst, un tiem būtu 
jānovērš tāda nelabvēlīga ietekme uz 
cilvēktiesībām, ar kuru tie ir tieši vai 
netieši saistīti, kas nozīmē, ka tiem praksē 
ir jāievieš integrēta cilvēktiesību politika, 
cilvēktiesību pienācīgas rūpības process un 
atbilstīgi un pienācīgi pasākumi, ar kuriem 
atvieglo piekļuvi efektīviem tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem ar uzņēmējdarbību 
saistītu cilvēktiesību pārkāpumu gadījumā, 
tostarp uzņēmumu līmenī, un citi sūdzību 
izskatīšanas mehānismi;

Or. en

Grozījums Nr. 134
Heidi Hautala
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
27. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

27. uzskata, ka uzņēmumiem ir 
pienākums nodrošināt, lai to darbība 
netraucētu cilvēktiesību un vides tiesību 
aizsardzībai vai tai nekaitētu; uzstāj, ka tie 
nedrīkst nedz veicināt vai jebkādā veidā 
atbalstīt politikas virzienus un darbības, 
kas var izraisīt cilvēktiesību pārkāpumus, 
nedz tajos piedalīties vai tiem piekrist; 
uzsver, ka uzņēmumiem savu iespēju 
robežās ir jādara viss iespējamais, lai 
novērstu un mazinātu nelabvēlīgās 

27. uzskata, ka uzņēmumiem ir 
pienākums nodrošināt, lai to darbība 
netraucētu cilvēktiesību un vides tiesību 
aizsardzībai vai tai nekaitētu; uzstāj, ka tie 
nedrīkst nedz veicināt vai jebkādā veidā 
atbalstīt politikas virzienus un darbības, 
kas var izraisīt cilvēktiesību pārkāpumus, 
nedz tajos piedalīties vai tiem piekrist; 
uzsver, ka uzņēmumiem savu iespēju 
robežās ir jādara viss iespējamais, lai 
apzinātu, apturētu, novērstu, mazinātu, 
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ietekmes sekas; uzraudzītu un labotu nelabvēlīgās 
ietekmes sekas; atgādina, ka pienācīgas 
rūpības process ir nepārtraukts, 
preventīvs un uz risku balstīts;

Or. en

Grozījums Nr. 135
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Atzinuma projekts
27. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

27. uzskata, ka uzņēmumiem ir 
pienākums nodrošināt, lai to darbība 
netraucētu cilvēktiesību un vides tiesību 
aizsardzībai vai tai nekaitētu; uzstāj, ka tie 
nedrīkst nedz veicināt vai jebkādā veidā 
atbalstīt politikas virzienus un darbības, 
kas var izraisīt cilvēktiesību pārkāpumus, 
nedz tajos piedalīties vai tiem piekrist; 
uzsver, ka uzņēmumiem savu iespēju 
robežās ir jādara viss iespējamais, lai 
novērstu un mazinātu nelabvēlīgās 
ietekmes sekas;

27. uzskata, ka uzņēmumiem ir 
pienākums nodrošināt, lai to darbība 
netraucētu cilvēktiesību un vides tiesību 
aizsardzībai vai tai nekaitētu; uzstāj, ka tie 
nedrīkst nedz veicināt vai jebkādā veidā 
atbalstīt politikas virzienus un darbības, 
kas var izraisīt cilvēktiesību pārkāpumus, 
nedz tajos piedalīties vai tiem piekrist; 
uzsver, ka uzņēmumiem savu iespēju 
robežās ir jādara viss iespējamais, lai 
novērstu un mazinātu nelabvēlīgās 
ietekmes sekas; šajā jomā pauž nožēlu par 
to, ka uzņēmumi veicina surogāciju, kaut 
arī šī prakse ir aizliegta lielākajā daļā 
Eiropas valstu;

Or. fr

Grozījums Nr. 136
Peter van Dalen

Atzinuma projekts
27. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

27. uzskata, ka uzņēmumiem ir 
pienākums nodrošināt, lai to darbība 
netraucētu cilvēktiesību un vides tiesību 
aizsardzībai vai tai nekaitētu; uzstāj, ka tie 

27. uzskata, ka uzņēmumiem ir 
pienākums nodrošināt, lai to darbība 
netraucētu cilvēktiesību un vides tiesību 
aizsardzībai vai tai nekaitētu; uzstāj, ka tie 
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nedrīkst nedz veicināt vai jebkādā veidā 
atbalstīt politikas virzienus un darbības, 
kas var izraisīt cilvēktiesību pārkāpumus, 
nedz tajos piedalīties vai tiem piekrist; 
uzsver, ka uzņēmumiem savu iespēju 
robežās ir jādara viss iespējamais, lai 
novērstu un mazinātu nelabvēlīgās 
ietekmes sekas;

nedrīkst nedz veicināt vai jebkādā veidā 
atbalstīt politikas virzienus un darbības, 
kas var izraisīt cilvēktiesību pārkāpumus, it 
sevišķi pret reliģiskām minoritātēm, nedz 
tajos piedalīties vai tiem piekrist; uzsver, 
ka uzņēmumiem savu iespēju robežās ir 
jādara viss iespējamais, lai novērstu un 
mazinātu nelabvēlīgās ietekmes sekas;

Or. en

Grozījums Nr. 137
Maria Arena

Atzinuma projekts
27. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

27. uzskata, ka uzņēmumiem ir 
pienākums nodrošināt, lai to darbība 
netraucētu cilvēktiesību un vides tiesību 
aizsardzībai vai tai nekaitētu; uzstāj, ka tie 
nedrīkst nedz veicināt vai jebkādā veidā 
atbalstīt politikas virzienus un darbības, 
kas var izraisīt cilvēktiesību pārkāpumus, 
nedz tajos piedalīties vai tiem piekrist; 
uzsver, ka uzņēmumiem savu iespēju 
robežās ir jādara viss iespējamais, lai 
novērstu un mazinātu nelabvēlīgās 
ietekmes sekas;

27. uzskata, ka uzņēmumiem un 
finanšu iestādēm ir pienākums nodrošināt, 
lai to darbība netraucētu cilvēktiesību un 
vides tiesību aizsardzībai vai tai nekaitētu; 
uzstāj, ka tie nedrīkst nedz veicināt vai 
jebkādā veidā atbalstīt politikas virzienus 
un darbības, kas var izraisīt cilvēktiesību 
pārkāpumus, nedz tajos piedalīties vai tiem 
piekrist; uzsver, ka uzņēmumiem savu 
iespēju robežās ir jādara viss iespējamais, 
lai novērstu un mazinātu nelabvēlīgās 
ietekmes sekas;

Or. en

Grozījums Nr. 138
Miguel Urbán Crespo

Atzinuma projekts
27. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

27. uzskata, ka uzņēmumiem ir 
pienākums nodrošināt, lai to darbība 
netraucētu cilvēktiesību un vides tiesību 

27. uzskata, ka uzņēmumiem ir 
pienākums nodrošināt, lai to darbība 
netraucētu cilvēktiesību un vides tiesību 



PE658.828v02-00 78/139 AM\1215550LV.docx

LV

aizsardzībai vai tai nekaitētu; uzstāj, ka tie 
nedrīkst nedz veicināt vai jebkādā veidā 
atbalstīt politikas virzienus un darbības, 
kas var izraisīt cilvēktiesību pārkāpumus, 
nedz tajos piedalīties vai tiem piekrist; 
uzsver, ka uzņēmumiem savu iespēju 
robežās ir jādara viss iespējamais, lai 
novērstu un mazinātu nelabvēlīgās 
ietekmes sekas;

aizsardzībai vai tai nekaitētu; uzstāj, ka tie 
nedrīkst nedz veicināt vai jebkādā veidā 
atbalstīt politikas virzienus un darbības, 
kas var izraisīt cilvēktiesību pārkāpumus, 
nedz tajos piedalīties vai tiem piekrist, vai 
tos pamudināt vai piesegt; uzsver, ka 
uzņēmumiem savu iespēju robežās ir jādara 
viss iespējamais, lai novērstu un mazinātu 
nelabvēlīgās ietekmes sekas;

Or. en

Grozījums Nr. 139
Peter van Dalen

Atzinuma projekts
27. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

27. uzskata, ka uzņēmumiem ir 
pienākums nodrošināt, lai to darbība 
netraucētu cilvēktiesību un vides tiesību 
aizsardzībai vai tai nekaitētu; uzstāj, ka tie 
nedrīkst nedz veicināt vai jebkādā veidā 
atbalstīt politikas virzienus un darbības, 
kas var izraisīt cilvēktiesību pārkāpumus, 
nedz tajos piedalīties vai tiem piekrist; 
uzsver, ka uzņēmumiem savu iespēju 
robežās ir jādara viss iespējamais, lai 
novērstu un mazinātu nelabvēlīgās 
ietekmes sekas;

27. uzskata, ka uzņēmumiem ir 
pienākums nodrošināt, lai to darbība 
netraucētu cilvēktiesību, reliģisko tiesību 
un vides tiesību aizsardzībai vai tai 
nekaitētu; uzstāj, ka tie nedrīkst nedz 
veicināt vai jebkādā veidā atbalstīt 
politikas virzienus un darbības, kas var 
izraisīt cilvēktiesību pārkāpumus, nedz 
tajos piedalīties vai tiem piekrist; uzsver, 
ka uzņēmumiem savu iespēju robežās ir 
jādara viss iespējamais, lai novērstu un 
mazinātu nelabvēlīgās ietekmes sekas;

Or. en

Grozījums Nr. 140
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Atzinuma projekts
27. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

27. uzskata, ka uzņēmumiem ir 
pienākums nodrošināt, lai to darbība 

27. uzskata, ka uzņēmumiem ir 
pienākums nodrošināt, lai to darbība 
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netraucētu cilvēktiesību un vides tiesību 
aizsardzībai vai tai nekaitētu; uzstāj, ka tie 
nedrīkst nedz veicināt vai jebkādā veidā 
atbalstīt politikas virzienus un darbības, 
kas var izraisīt cilvēktiesību pārkāpumus, 
nedz tajos piedalīties vai tiem piekrist; 
uzsver, ka uzņēmumiem savu iespēju 
robežās ir jādara viss iespējamais, lai 
novērstu un mazinātu nelabvēlīgās 
ietekmes sekas;

netraucētu cilvēktiesību un vides tiesību 
aizsardzībai; uzstāj, ka tie nedrīkst nedz 
veicināt vai jebkādā veidā atbalstīt 
politikas virzienus un darbības, kas var 
izraisīt cilvēktiesību pārkāpumus, nedz 
tajos piedalīties vai tiem piekrist; uzsver, 
ka uzņēmumiem savu iespēju robežās ir 
jādara viss iespējamais, lai novērstu un 
mazinātu nelabvēlīgās ietekmes sekas;

Or. en

Grozījums Nr. 141
Karin Karlsbro

Atzinuma projekts
27. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

27. uzskata, ka uzņēmumiem ir 
pienākums nodrošināt, lai to darbība 
netraucētu cilvēktiesību un vides tiesību 
aizsardzībai vai tai nekaitētu; uzstāj, ka tie 
nedrīkst nedz veicināt vai jebkādā veidā 
atbalstīt politikas virzienus un darbības, 
kas var izraisīt cilvēktiesību pārkāpumus, 
nedz tajos piedalīties vai tiem piekrist; 
uzsver, ka uzņēmumiem savu iespēju 
robežās ir jādara viss iespējamais, lai 
novērstu un mazinātu nelabvēlīgās 
ietekmes sekas;

27. uzskata, ka uzņēmumiem ir 
pienākums nodrošināt, lai to darbība 
netraucētu cilvēktiesību un vides tiesību 
aizsardzībai vai tai nekaitētu; uzstāj, ka tie 
nedrīkst nedz veicināt vai jebkādā veidā 
atbalstīt politikas virzienus un darbības, 
kas var izraisīt cilvēktiesību pārkāpumus, 
nedz tajos piedalīties vai tiem piekrist; 
uzsver, ka uzņēmumiem ir jādara viss 
iespējamais, lai novērstu un mazinātu 
nelabvēlīgās ietekmes sekas;

Or. en

Grozījums Nr. 142
Miguel Urbán Crespo

Atzinuma projekts
27.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

27.a atzīst, ka negodīga un 
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ekspluatējoša iepirkuma prakse nereti 
novedīs pie negatīvas ietekmes uz 
cilvēktiesībām, jo dažās nozarēs ir atklāta 
saistība starp zemām cenām un 
parādsaistību pieaugumu, piespiedu 
virsstundām un nelikumīgiem 
atvilkumiem no algas; iesaka pienācīgas 
rūpības pienākumā skaidri noteikt 
iepirkuma prakses pārskatīšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 143
Karol Karski

Atzinuma projekts
28. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

28. uzsver, ka ietekme uz atsevišķu 
tiesību subjektu un neaizsargāto grupu 
cilvēktiesībām var būt īpaša tādu 
pārnozaru faktoru dēļ kā dzimums, 
etniskā piederība, sociālais un 
profesionālais statuss, migrantu vai bēgļu 
statuss, konflikta vai vardarbības ietekme 
vai citi faktori; šis arguments ir 
jāatspoguļo pienācīgas rūpības procesos, 
tostarp cilvēktiesību ietekmes novērtējuma 
posmā un tiesiskās aizsardzības 
procedūrās;

28. uzsver, ka ietekme uz atsevišķu 
tiesību subjektu un neaizsargāto grupu 
cilvēktiesībām var būt īpaša; šis arguments 
ir jāatspoguļo pienācīgas rūpības procesos, 
tostarp cilvēktiesību ietekmes novērtējuma 
posmā un tiesiskās aizsardzības 
procedūrās;

Or. en

Grozījums Nr. 144
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky

Atzinuma projekts
28. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

28. uzsver, ka ietekme uz atsevišķu 
tiesību subjektu un neaizsargāto grupu 

28. uzsver, ka ietekme uz atsevišķu 
tiesību subjektu un neaizsargāto grupu 
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cilvēktiesībām var būt īpaša tādu pārnozaru 
faktoru dēļ kā dzimums, etniskā piederība, 
sociālais un profesionālais statuss, 
migrantu vai bēgļu statuss, konflikta vai 
vardarbības ietekme vai citi faktori; šis 
arguments ir jāatspoguļo pienācīgas 
rūpības procesos, tostarp cilvēktiesību 
ietekmes novērtējuma posmā un tiesiskās 
aizsardzības procedūrās;

cilvēktiesībām var būt īpaša tādu pārnozaru 
faktoru dēļ kā etniskā piederība, sociālais 
un profesionālais statuss, konflikta vai 
vardarbības ietekme vai citi faktori; šis 
arguments ir jāatspoguļo pienācīgas 
rūpības procesos, tostarp cilvēktiesību 
ietekmes novērtējuma posmā un tiesiskās 
aizsardzības procedūrās; uzstāj, ka 
noteiktām mazāk aizsargātu cilvēku 
kategorijām, piemēram, cilvēkiem ar 
invaliditāti, gados veciem cilvēkiem un 
bērniem, ir jādod iespēja iegūt konkrētāku 
un pastiprinātu aizsardzību saskaņā ar 
personu tiesībām;

Or. fr

Grozījums Nr. 145
Miguel Urbán Crespo

Atzinuma projekts
28. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

28. uzsver, ka ietekme uz atsevišķu 
tiesību subjektu un neaizsargāto grupu 
cilvēktiesībām var būt īpaša tādu pārnozaru 
faktoru dēļ kā dzimums, etniskā piederība, 
sociālais un profesionālais statuss, 
migrantu vai bēgļu statuss, konflikta vai 
vardarbības ietekme vai citi faktori; šis 
arguments ir jāatspoguļo pienācīgas 
rūpības procesos, tostarp cilvēktiesību 
ietekmes novērtējuma posmā un tiesiskās 
aizsardzības procedūrās;

28. uzsver, ka ietekme uz atsevišķu 
tiesību subjektu un neaizsargāto grupu 
cilvēktiesībām var būt īpaša tādu pārnozaru 
faktoru dēļ kā dzimums, etniskā piederība, 
seksuālā orientācija, invaliditāte, sociālais 
un profesionālais statuss, arodbiedrību 
iesaiste, migrantu vai bēgļu statuss, 
konflikta vai vardarbības ietekme vai citi 
faktori; šis arguments ir jāatspoguļo 
pienācīgas rūpības procesos, tostarp 
cilvēktiesību ietekmes novērtējuma posmā 
un tiesiskās aizsardzības procedūrās;

Or. en

Grozījums Nr. 146
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Atzinuma projekts
28. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

28. uzsver, ka ietekme uz atsevišķu 
tiesību subjektu un neaizsargāto grupu 
cilvēktiesībām var būt īpaša tādu pārnozaru 
faktoru dēļ kā dzimums, etniskā piederība, 
sociālais un profesionālais statuss, 
migrantu vai bēgļu statuss, konflikta vai 
vardarbības ietekme vai citi faktori; šis 
arguments ir jāatspoguļo pienācīgas 
rūpības procesos, tostarp cilvēktiesību 
ietekmes novērtējuma posmā un tiesiskās 
aizsardzības procedūrās;

28. uzsver, ka ietekme uz atsevišķu 
tiesību subjektu un neaizsargāto grupu 
cilvēktiesībām var būt īpaša tādu pārnozaru 
faktoru dēļ kā dzimums, etniskā piederība, 
reliģija, sociālais un profesionālais statuss, 
migrantu vai bēgļu statuss, pirmiedzīvotāja 
statuss, konflikta vai vardarbības ietekme 
vai citi faktori; šis arguments ir jāatspoguļo 
pienācīgas rūpības procesos, tostarp 
cilvēktiesību ietekmes novērtējuma posmā 
un tiesiskās aizsardzības procedūrās;

Or. en

Grozījums Nr. 147
György Hölvényi, Kinga Gál

Atzinuma projekts
28. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

28. uzsver, ka ietekme uz atsevišķu 
tiesību subjektu un neaizsargāto grupu 
cilvēktiesībām var būt īpaša tādu pārnozaru 
faktoru dēļ kā dzimums, etniskā piederība, 
sociālais un profesionālais statuss, 
migrantu vai bēgļu statuss, konflikta vai 
vardarbības ietekme vai citi faktori; šis 
arguments ir jāatspoguļo pienācīgas 
rūpības procesos, tostarp cilvēktiesību 
ietekmes novērtējuma posmā un tiesiskās 
aizsardzības procedūrās;

28. uzsver, ka ietekme uz atsevišķu 
tiesību subjektu un neaizsargāto grupu 
vispārēji atzītām cilvēktiesībām var būt 
īpaša tādu pārnozaru faktoru dēļ kā 
vecums, dzimums, etniskā piederība, 
reliģija, sociālais un profesionālais statuss, 
migrantu vai bēgļu statuss, konflikta vai 
vardarbības ietekme vai citi faktori; šis 
arguments ir jāatspoguļo pienācīgas 
rūpības procesos, tostarp cilvēktiesību 
ietekmes novērtējuma posmā un tiesiskās 
aizsardzības procedūrās;

Or. en

Grozījums Nr. 148
Fabio Massimo Castaldo

Atzinuma projekts
28. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

28. uzsver, ka ietekme uz atsevišķu 
tiesību subjektu un neaizsargāto grupu 
cilvēktiesībām var būt īpaša tādu pārnozaru 
faktoru dēļ kā dzimums, etniskā piederība, 
sociālais un profesionālais statuss, 
migrantu vai bēgļu statuss, konflikta vai 
vardarbības ietekme vai citi faktori; šis 
arguments ir jāatspoguļo pienācīgas 
rūpības procesos, tostarp cilvēktiesību 
ietekmes novērtējuma posmā un tiesiskās 
aizsardzības procedūrās;

28. uzsver, ka ietekme uz atsevišķu 
tiesību subjektu un neaizsargāto grupu 
cilvēktiesībām var būt īpaša tādu pārnozaru 
faktoru dēļ kā dzimums, seksuālā 
orientācija, etniskā piederība, sociālais un 
profesionālais statuss, migrantu vai bēgļu 
statuss, konflikta vai vardarbības ietekme 
vai citi faktori; šis arguments ir jāatspoguļo 
pienācīgas rūpības procesos, tostarp 
cilvēktiesību ietekmes novērtējuma posmā 
un tiesiskās aizsardzības procedūrās;

Or. en

Grozījums Nr. 149
Janina Ochojska

Atzinuma projekts
28. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

28. uzsver, ka ietekme uz atsevišķu 
tiesību subjektu un neaizsargāto grupu 
cilvēktiesībām var būt īpaša tādu pārnozaru 
faktoru dēļ kā dzimums, etniskā piederība, 
sociālais un profesionālais statuss, 
migrantu vai bēgļu statuss, konflikta vai 
vardarbības ietekme vai citi faktori; šis 
arguments ir jāatspoguļo pienācīgas 
rūpības procesos, tostarp cilvēktiesību 
ietekmes novērtējuma posmā un tiesiskās 
aizsardzības procedūrās;

28. uzsver, ka ietekme uz atsevišķu 
tiesību subjektu un neaizsargāto grupu 
cilvēktiesībām var būt īpaša tādu pārnozaru 
faktoru dēļ kā dzimums, etniskā piederība, 
sociālais un profesionālais statuss, 
migrantu vai bēgļu statuss, invaliditāte, 
konflikta vai vardarbības ietekme vai citi 
faktori; šis arguments ir jāatspoguļo 
pienācīgas rūpības procesos, tostarp 
cilvēktiesību ietekmes novērtējuma posmā 
un tiesiskās aizsardzības procedūrās;

Or. en

Grozījums Nr. 150
Peter van Dalen

Atzinuma projekts
28. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

28. uzsver, ka ietekme uz atsevišķu 
tiesību subjektu un neaizsargāto grupu 
cilvēktiesībām var būt īpaša tādu pārnozaru 
faktoru dēļ kā dzimums, etniskā piederība, 
sociālais un profesionālais statuss, 
migrantu vai bēgļu statuss, konflikta vai 
vardarbības ietekme vai citi faktori; šis 
arguments ir jāatspoguļo pienācīgas 
rūpības procesos, tostarp cilvēktiesību 
ietekmes novērtējuma posmā un tiesiskās 
aizsardzības procedūrās;

28. uzsver, ka ietekme uz atsevišķu 
tiesību subjektu un neaizsargāto grupu 
cilvēktiesībām var būt īpaša tādu pārnozaru 
faktoru dēļ kā dzimums, etniskā piederība, 
sociālais, reliģiskais un profesionālais 
statuss, migrantu vai bēgļu statuss, 
konflikta vai vardarbības ietekme vai citi 
faktori; šis arguments ir jāatspoguļo 
pienācīgas rūpības procesos, tostarp 
cilvēktiesību ietekmes novērtējuma posmā 
un tiesiskās aizsardzības procedūrās;

Or. en

Grozījums Nr. 151
Karin Karlsbro

Atzinuma projekts
29. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

29. konstatē, ka ar uzņēmējdarbību 
saistītas negatīvas ietekmes uz 
cilvēktiesībām risks ne vienmēr ir atkarīgs 
no uzņēmuma lieluma; uzstāj, ka 
pienācīgas rūpības pienākumu tvēruma 
pamatā ir jābūt negatīvas ietekmes riskam, 
un tajā ir jāņem vērā konkrētās valsts un 
darbības nozares īpatnības; atgādina, ka 
saskaņā ar UNGP, novērtējot 
uzņēmējdarbības ietekmes uz 
cilvēktiesībām nopietnību, ir jāievēro trīs 
faktori: ietekmes mērogs, ietekmes apmērs 
un ietekmes neatgriezeniskums;

29. uzstāj, ka pienācīgas rūpības 
pienākumu tvēruma pamatā ir jābūt 
negatīvas ietekmes riskam, un tajā ir jāņem 
vērā konkrētās valsts un darbības nozares 
īpatnības; atgādina, ka saskaņā ar UNGP, 
novērtējot uzņēmējdarbības ietekmes uz 
cilvēktiesībām nopietnību, ir jāievēro trīs 
faktori: ietekmes mērogs, ietekmes apmērs 
un ietekmes neatgriezeniskums;

Or. en

Grozījums Nr. 152
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Atzinuma projekts
29. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

29. konstatē, ka ar uzņēmējdarbību 
saistītas negatīvas ietekmes uz 
cilvēktiesībām risks ne vienmēr ir atkarīgs 
no uzņēmuma lieluma; uzstāj, ka 
pienācīgas rūpības pienākumu tvēruma 
pamatā ir jābūt negatīvas ietekmes riskam, 
un tajā ir jāņem vērā konkrētās valsts un 
darbības nozares īpatnības; atgādina, ka 
saskaņā ar UNGP, novērtējot 
uzņēmējdarbības ietekmes uz 
cilvēktiesībām nopietnību, ir jāievēro trīs 
faktori: ietekmes mērogs, ietekmes apmērs 
un ietekmes neatgriezeniskums;

29. uzstāj, ka pienācīgas rūpības 
pienākumu tvēruma pamatā ir jābūt 
negatīvas ietekmes riskam, un tajā ir jāņem 
vērā konkrētās valsts un darbības nozares 
īpatnības; atgādina, ka saskaņā ar UNGP, 
novērtējot uzņēmējdarbības ietekmes uz 
cilvēktiesībām nopietnību, ir jāievēro trīs 
faktori: ietekmes mērogs, ietekmes apmērs 
un ietekmes neatgriezeniskums;

Or. en

Grozījums Nr. 153
Heidi Hautala
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
29. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

29. konstatē, ka ar uzņēmējdarbību 
saistītas negatīvas ietekmes uz 
cilvēktiesībām risks ne vienmēr ir atkarīgs 
no uzņēmuma lieluma; uzstāj, ka 
pienācīgas rūpības pienākumu tvēruma 
pamatā ir jābūt negatīvas ietekmes riskam, 
un tajā ir jāņem vērā konkrētās valsts un 
darbības nozares īpatnības; atgādina, ka 
saskaņā ar UNGP, novērtējot 
uzņēmējdarbības ietekmes uz 
cilvēktiesībām nopietnību, ir jāievēro trīs 
faktori: ietekmes mērogs, ietekmes apmērs 
un ietekmes neatgriezeniskums;

29. konstatē, ka ar uzņēmējdarbību 
saistītas negatīvas ietekmes uz 
cilvēktiesībām risks ne vienmēr ir atkarīgs 
no uzņēmuma lieluma; uzstāj, ka 
pienācīgas rūpības pienākumu tvēruma 
pamatā ir jābūt negatīvas ietekmes riskam, 
un tajā ir jāņem vērā konkrētās valsts un 
darbības nozares īpatnības, arī reģionālā 
un vietējā cilvēktiesību konteksta analīze; 
atgādina, ka saskaņā ar UNGP, novērtējot 
uzņēmējdarbības ietekmes uz 
cilvēktiesībām nopietnību, ir jāievēro trīs 
faktori: ietekmes mērogs, ietekmes apmērs 
un ietekmes neatgriezeniskums; norāda 
arī, ka negatīva ietekme var atšķirties 
atkarībā no dzimuma, kā ANO 
Uzņēmējdarbības un cilvēktiesību darba 
grupa uzsvērusi savos UNGP 
norādījumos par dzimumu līdztiesību;
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Or. en

Grozījums Nr. 154
György Hölvényi, Kinga Gál

Atzinuma projekts
29. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

29. konstatē, ka ar uzņēmējdarbību 
saistītas negatīvas ietekmes uz 
cilvēktiesībām risks ne vienmēr ir atkarīgs 
no uzņēmuma lieluma; uzstāj, ka 
pienācīgas rūpības pienākumu tvēruma 
pamatā ir jābūt negatīvas ietekmes riskam, 
un tajā ir jāņem vērā konkrētās valsts un 
darbības nozares īpatnības; atgādina, ka 
saskaņā ar UNGP, novērtējot 
uzņēmējdarbības ietekmes uz 
cilvēktiesībām nopietnību, ir jāievēro trīs 
faktori: ietekmes mērogs, ietekmes apmērs 
un ietekmes neatgriezeniskums;

29. konstatē, ka ar uzņēmējdarbību 
saistītu cilvēktiesību pārkāpumu risks ne 
vienmēr ir atkarīgs no uzņēmuma lieluma; 
uzstāj, ka pienācīgas rūpības pienākumu 
tvēruma pamatā ir jābūt pārkāpumu 
riskam, un tajā ir jāņem vērā konkrētās 
valsts un darbības nozares īpatnības; 
atgādina, ka saskaņā ar UNGP, novērtējot 
uzņēmējdarbības ietekmes uz 
cilvēktiesībām nopietnību, ir jāievēro trīs 
faktori: ietekmes mērogs, ietekmes apmērs 
un ietekmes neatgriezeniskums;

Or. en

Grozījums Nr. 155
Heidi Hautala
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
29.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

29.a iesaka tiesību aktos iekļaut 
pienākumu uzlabot pienācīgu rūpību 
cilvēktiesību un vides jomā uzņēmumiem, 
kas strādā vai kam ir attiecības un/vai kas 
plāno strādāt un dibināt attiecības ar 
konfliktu skartiem apgabaliem; iesaka, ka 
uzlabota pienācīga rūpība varētu, 
piemēram, ietvert prasību neveikt 
darbības situācijās, kad nav iespējams 
nodrošināt pienācīgu rūpību un/vai 
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garantēt, ka nenotiks vai netiks sekmēti 
pārkāpumi, kuri varētu novest pie 
smagiem starptautisko tiesību 
pārkāpumiem un starptautiskiem 
noziedzīgiem nodarījumiem; ierosina 
Komisijai paralēli veikt pētījumu par tādu 
uzņēmumu darbībām un uzņēmējdarbības 
attiecībām konfliktu skartos apgabalos un 
okupētās teritorijās, kuru juridiskā adrese 
ir vai kuri darbojas Savienības iekšējā 
tirgū un/vai kuri saņem ES finansējumu; 
aicina Komisiju un dalībvalstis cieši 
uzraudzīt iekšējā tirgū strādājošus un ES 
finansējumu saņemošus uzņēmumus, kas 
ir iekļauti ANO ziņojumos vai datubāzēs 
par uzņēmējdarbībām, kuras saistītas ar 
starptautiska mēroga satraucošām 
situācijām, it sevišķi aneksētās vai 
okupētās teritorijās;

Or. en

Grozījums Nr. 156
Heidi Hautala
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
29.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

29.b ierosina ar Savienības tiesību 
aktiem sekmēt vispusīgas un saskaņotas 
metodikas izstrādi, lai novērtētu ietekmi 
uz cilvēktiesībām, vidi un klimata 
pārmaiņām, pamatojoties uz spēkā 
esošajiem starptautiskajiem vadošajiem 
regulējumiem (it sevišķi UNGP, ESAO 
vadlīnijām, starptautiskajām 
specializētajām aģentūrām, kā arī 
pilsoniskās sabiedrības rīkiem) un ES 
ilgtspējīga finansējuma taksonomiju;

Or. en
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Grozījums Nr. 157
Heidi Hautala
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
29.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

29.c ierosina tiesību aktos pieprasīt 
Komisijai uzņēmumiem izstrādāt konkrētu 
nozaru pamatnostādnes; iesaka, ka šādu 
pamatnostādņu izstrādē būtu aktīvi un 
jēgpilni jāpiedalās ES dalībvalstīm, ES 
delegācijām, ES aģentūrām, kā arī citām 
attiecīgām starptautiskām organizācijām 
vai struktūrām, tostarp ANO struktūrām 
un īpašajiem referentiem, ESAO, kā arī 
pilsoniskajai sabiedrībai, arodbiedrībām, 
darba ņēmējiem, kopienām, 
uzņēmumiem, cilvēktiesību un vides 
aizstāvjiem un pirmiedzīvotāju tautām;

Or. en

Grozījums Nr. 158
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky

Atzinuma projekts
29.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

29.a atgādina, ka viena no 
svarīgākajām cilvēktiesībām ir apziņas 
brīvība; atgādina, ka ir jāaizsargā tiesības 
uz iebildumiem, vadoties pēc sirdsapziņas, 
it īpaši veselības jomā, un ka neviens 
nedrīkst spiest algotu darbinieku rīkoties 
pretēji viņa sirdsapziņai;

Or. fr

Grozījums Nr. 159
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima
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Atzinuma projekts
30. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

30. konstatē, ka cilvēktiesību riska 
faktori ir atkarīgi no konkrētā konteksta un 
ka, lai precīzi novērtētu cilvēktiesību riska 
faktorus, nepieļautu, mazinātu un labotu 
negatīvu ietekmi, uzņēmumiem savā 
analīzē papildus informācijai, ko sniedz 
darbinieki, tiesību subjekti, skartās 
kopienas un darba ņēmēju pārstāvji, ir 
jāiekļauj, piemēram, no uzticamiem 
neatkarīgu ekspertu avotiem iegūtā 
informācija, attiecībā uz kuru būtiska 
nozīme ir pārredzamībai; šajā sakarībā 
uzsver, ka būtiska nozīme ir valstu 
cilvēktiesību iestādēm, NVO, cilvēktiesību 
uzraudzības iestādēm, piemēram, 
Apvienoto Nāciju Organizācijai, SDO un 
Eiropas Padomei, EDSO uzraudzības 
mehānismiem un Eiropas Savienības 
Pamattiesību aģentūrai, kas ir uzskatāmi 
par nozīmīgiem informācijas un ziņojumu 
avotiem;

30. konstatē, ka cilvēktiesību riska 
faktori ir atkarīgi no konkrētā konteksta un 
ka, lai precīzi novērtētu cilvēktiesību riska 
faktorus, nepieļautu, mazinātu un labotu 
negatīvu ietekmi, uzņēmumiem būtu 
jācenšas sadarboties un iegūt informāciju 
no uzticamiem neatkarīgu ekspertu 
avotiem, attiecībā uz kuru būtiska nozīme 
ir pārredzamībai; šajā sakarībā uzsver, ka 
būtiska nozīme ir valstu cilvēktiesību 
iestādēm, NVO, cilvēktiesību uzraudzības 
iestādēm, piemēram, Apvienoto Nāciju 
Organizācijai, SDO un Eiropas Padomei, 
EDSO uzraudzības mehānismiem un 
Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūrai, 
kas ir uzskatāmi par nozīmīgiem 
informācijas un ziņojumu avotiem;

Or. en

Grozījums Nr. 160
Maria Arena

Atzinuma projekts
30. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

30. konstatē, ka cilvēktiesību riska 
faktori ir atkarīgi no konkrētā konteksta un 
ka, lai precīzi novērtētu cilvēktiesību riska 
faktorus, nepieļautu, mazinātu un labotu 
negatīvu ietekmi, uzņēmumiem savā 
analīzē papildus informācijai, ko sniedz 
darbinieki, tiesību subjekti, skartās 
kopienas un darba ņēmēju pārstāvji, ir 
jāiekļauj, piemēram, no uzticamiem 

30. konstatē, ka cilvēktiesību riska 
faktori ir atkarīgi no konkrētā konteksta un 
ka, lai precīzi novērtētu cilvēktiesību riska 
faktorus, nepieļautu, mazinātu un labotu 
negatīvu ietekmi, uzņēmumiem un finanšu 
iestādēm savā analīzē papildus 
informācijai, ko sniedz darbinieki, tiesību 
subjekti, skartās kopienas un darba ņēmēju 
pārstāvji, ir jāiekļauj, piemēram, no 
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neatkarīgu ekspertu avotiem iegūtā 
informācija, attiecībā uz kuru būtiska 
nozīme ir pārredzamībai; šajā sakarībā 
uzsver, ka būtiska nozīme ir valstu 
cilvēktiesību iestādēm, NVO, cilvēktiesību 
uzraudzības iestādēm, piemēram, 
Apvienoto Nāciju Organizācijai, SDO un 
Eiropas Padomei, EDSO uzraudzības 
mehānismiem un Eiropas Savienības 
Pamattiesību aģentūrai, kas ir uzskatāmi 
par nozīmīgiem informācijas un ziņojumu 
avotiem;

uzticamiem neatkarīgu ekspertu avotiem 
iegūtā informācija, attiecībā uz kuru 
būtiska nozīme ir pārredzamībai; šajā 
sakarībā uzsver, ka būtiska nozīme ir valstu 
cilvēktiesību iestādēm, NVO, cilvēktiesību 
uzraudzības iestādēm, piemēram, 
Apvienoto Nāciju Organizācijai, SDO un 
Eiropas Padomei, EDSO uzraudzības 
mehānismiem un Eiropas Savienības 
Pamattiesību aģentūrai, kas ir uzskatāmi 
par nozīmīgiem informācijas un ziņojumu 
avotiem;

Or. en

Grozījums Nr. 161
Miguel Urbán Crespo

Atzinuma projekts
30. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

30. konstatē, ka cilvēktiesību riska 
faktori ir atkarīgi no konkrētā konteksta un 
ka, lai precīzi novērtētu cilvēktiesību riska 
faktorus, nepieļautu, mazinātu un labotu 
negatīvu ietekmi, uzņēmumiem savā 
analīzē papildus informācijai, ko sniedz 
darbinieki, tiesību subjekti, skartās 
kopienas un darba ņēmēju pārstāvji, ir 
jāiekļauj, piemēram, no uzticamiem 
neatkarīgu ekspertu avotiem iegūtā 
informācija, attiecībā uz kuru būtiska 
nozīme ir pārredzamībai; šajā sakarībā 
uzsver, ka būtiska nozīme ir valstu 
cilvēktiesību iestādēm, NVO, cilvēktiesību 
uzraudzības iestādēm, piemēram, 
Apvienoto Nāciju Organizācijai, SDO un 
Eiropas Padomei, EDSO uzraudzības 
mehānismiem un Eiropas Savienības 
Pamattiesību aģentūrai, kas ir uzskatāmi 
par nozīmīgiem informācijas un ziņojumu 
avotiem;

30. konstatē, ka cilvēktiesību riska 
faktori ir atkarīgi no konkrētā konteksta un 
ka, lai precīzi novērtētu cilvēktiesību riska 
faktorus, nepieļautu, mazinātu un labotu 
negatīvu ietekmi, uzņēmumiem savā 
analīzē papildus informācijai, ko sniedz 
darbinieki, tiesību subjekti, skartās 
kopienas un darba ņēmēju pārstāvji, ir 
jāiekļauj, piemēram, no uzticamiem 
neatkarīgu ekspertu avotiem iegūtā 
informācija, attiecībā uz kuru būtiska 
nozīme ir pārredzamībai; šajā sakarībā 
uzsver, ka būtiska nozīme ir valstu 
cilvēktiesību iestādēm, arodbiedrībām, 
NVO, cilvēktiesību uzraudzības iestādēm, 
piemēram, Apvienoto Nāciju 
Organizācijai, SDO un Eiropas Padomei, 
EDSO uzraudzības mehānismiem un 
Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūrai, 
kas ir uzskatāmi par nozīmīgiem 
informācijas un ziņojumu avotiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 162
György Hölvényi, Kinga Gál

Atzinuma projekts
30. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

30. konstatē, ka cilvēktiesību riska 
faktori ir atkarīgi no konkrētā konteksta un 
ka, lai precīzi novērtētu cilvēktiesību riska 
faktorus, nepieļautu, mazinātu un labotu 
negatīvu ietekmi, uzņēmumiem savā 
analīzē papildus informācijai, ko sniedz 
darbinieki, tiesību subjekti, skartās 
kopienas un darba ņēmēju pārstāvji, ir 
jāiekļauj, piemēram, no uzticamiem 
neatkarīgu ekspertu avotiem iegūtā 
informācija, attiecībā uz kuru būtiska 
nozīme ir pārredzamībai; šajā sakarībā 
uzsver, ka būtiska nozīme ir valstu 
cilvēktiesību iestādēm, NVO, cilvēktiesību 
uzraudzības iestādēm, piemēram, 
Apvienoto Nāciju Organizācijai, SDO un 
Eiropas Padomei, EDSO uzraudzības 
mehānismiem un Eiropas Savienības 
Pamattiesību aģentūrai, kas ir uzskatāmi 
par nozīmīgiem informācijas un ziņojumu 
avotiem;

30. konstatē, ka cilvēktiesību 
pārkāpumi ir atkarīgi no konkrētā 
konteksta un ka, lai precīzi novērtētu, 
nepieļautu, mazinātu un labotu šos 
pārkāpumus, uzņēmumiem savā analīzē 
papildus informācijai, ko sniedz darbinieki, 
tiesību subjekti, skartās kopienas un darba 
ņēmēju pārstāvji, ir jāiekļauj, piemēram, no 
uzticamiem neatkarīgu ekspertu avotiem 
iegūtā informācija, attiecībā uz kuru 
būtiska nozīme ir pārredzamībai; šajā 
sakarībā uzsver, ka būtiska nozīme ir valstu 
cilvēktiesību iestādēm, NVO, cilvēktiesību 
uzraudzības iestādēm, piemēram, 
Apvienoto Nāciju Organizācijai, SDO un 
Eiropas Padomei, EDSO uzraudzības 
mehānismiem un Eiropas Savienības 
Pamattiesību aģentūrai, kas ir uzskatāmi 
par nozīmīgiem informācijas un ziņojumu 
avotiem;

Or. en

Grozījums Nr. 163
Miguel Urbán Crespo

Atzinuma projekts
30.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

30.a uzskata, ka uzņēmumam ir 
jāizstrādā un jāpublisko vigilances plāns 
un ieinteresētajām personām jādara 
pieejama visas attiecīgā informācija par 
piegādes ķēdes struktūru, apzinātajiem 



PE658.828v02-00 92/139 AM\1215550LV.docx

LV

riskiem un īstenotajiem pasākumiem, lai 
uz tiem reaģētu; apstiprina, ka plāniem ir 
jābūt centralizēti izvietotiem vienā vietā 
un publiski pieejamiem;

Or. en

Grozījums Nr. 164
Karin Karlsbro

Atzinuma projekts
31. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

31. konstatē —, lai novērtētu 
cilvēktiesību riska faktorus, būtiska nozīme 
ir neatkarīgai ietekmes uz cilvēktiesībām 
un darba apstākļu uzraudzībai piegādes 
ķēdēs, jo īpaši, īstenojot uzraudzību, kurā 
galvenā vērība būtu pievērsta darba 
ņēmējiem un cietušajām kopienām un 
kurā būtu iesaistītas attiecīgās 
ieinteresētās personas;

31. konstatē —, lai novērtētu 
cilvēktiesību riska faktorus, būtiska nozīme 
ir neatkarīgai ietekmes uz cilvēktiesībām 
un darba apstākļu uzraudzībai piegādes 
ķēdēs, un šādā uzraudzībā būtu pilnvērtīgi 
jāiesaista attiecīgās ieinteresētās personas;

Or. en

Grozījums Nr. 165
Karol Karski

Atzinuma projekts
31. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

31. konstatē —, lai novērtētu 
cilvēktiesību riska faktorus, būtiska nozīme 
ir neatkarīgai ietekmes uz cilvēktiesībām 
un darba apstākļu uzraudzībai piegādes 
ķēdēs, jo īpaši, īstenojot uzraudzību, kurā 
galvenā vērība būtu pievērsta darba 
ņēmējiem un cietušajām kopienām un 
kurā būtu iesaistītas attiecīgās 
ieinteresētās personas;

31. konstatē —, lai novērtētu 
cilvēktiesību riska faktorus, būtiska nozīme 
ir neatkarīgai ietekmes uz cilvēktiesībām 
un darba apstākļu uzraudzībai piegādes 
ķēdēs, jo tā labi papildina oficiālo 
uzraudzības iestāžu darbu;
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Or. en

Grozījums Nr. 166
Miguel Urbán Crespo

Atzinuma projekts
31. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

31. konstatē —, lai novērtētu 
cilvēktiesību riska faktorus, būtiska nozīme 
ir neatkarīgai ietekmes uz cilvēktiesībām 
un darba apstākļu uzraudzībai piegādes 
ķēdēs, jo īpaši, īstenojot uzraudzību, kurā 
galvenā vērība būtu pievērsta darba 
ņēmējiem un cietušajām kopienām un kurā 
būtu iesaistītas attiecīgās ieinteresētās 
personas;

31. konstatē —, lai novērtētu 
cilvēktiesību riska un ietekmes uz vidi 
faktorus, būtiska nozīme ir neatkarīgai 
ietekmes uz cilvēktiesībām un vidi un 
darba apstākļu uzraudzībai piegādes ķēdēs, 
jo īpaši, īstenojot uzraudzību, kurā galvenā 
vērība būtu pievērsta darba ņēmējiem un 
cietušajām kopienām un kurā būtu 
iesaistītas attiecīgās ieinteresētās personas;

Or. en

Grozījums Nr. 167
György Hölvényi, Kinga Gál

Atzinuma projekts
31. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

31. konstatē —, lai novērtētu 
cilvēktiesību riska faktorus, būtiska 
nozīme ir neatkarīgai ietekmes uz 
cilvēktiesībām un darba apstākļu 
uzraudzībai piegādes ķēdēs, jo īpaši, 
īstenojot uzraudzību, kurā galvenā vērība 
būtu pievērsta darba ņēmējiem un 
cietušajām kopienām un kurā būtu 
iesaistītas attiecīgās ieinteresētās personas;

31. konstatē —, lai novērtētu 
cilvēktiesību pārkāpumus, būtiska nozīme 
ir neatkarīgai ietekmes uz cilvēktiesībām 
un darba apstākļu uzraudzībai piegādes 
ķēdēs bez ideoloģiskas motivācijas, jo 
īpaši, īstenojot uzraudzību, kurā galvenā 
vērība būtu pievērsta darba ņēmējiem un 
cietušajām kopienām un kurā būtu 
iesaistītas attiecīgās ieinteresētās personas;

Or. en

Grozījums Nr. 168
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Miguel Urbán Crespo

Atzinuma projekts
31.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

31.a apstiprina, ka visos pienācīgas 
rūpības procesa posmos uzņēmumiem ir 
efektīvi, jēgpilni un informēti jāapspriežas 
gan ar skartajiem, gan iespējami 
skartajiem tiesību subjektiem, tostarp, bet 
ne tikai, ar kopienām, darba ņēmējiem, 
arodbiedrībām, pilsonisko sabiedrību un 
sieviešu organizācijām, cilvēktiesību 
aizstāvjiem un pirmiedzīvotāju tautām; 
uzskata, ka uzņēmumiem ir jānodrošina 
minēto personu līdzdalība, likvidējot 
konkrētos šķēršļus, ar kādiem atsevišķas 
grupas varētu saskarties, un ir jāpielāgo 
process konkrētu grupu vajadzībām un 
tiesībām; atgādina, ka šādā apspriešanā 
būtu jānodrošina tiesību subjektu droša 
līdzdalība bez bailēm no represijām;

Or. en

Grozījums Nr. 169
Karin Karlsbro

Atzinuma projekts
32. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

32. konstatē, ka pienācīga rūpības 
nodrošināšanā ir jānovērtē arī veikto 
procesu un darbību efektivitāte un 
jāpaziņo rezultāti, piemēram, periodiski 
sagatavojot publiskus izvērtējuma 
ziņojumus;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 170
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Heidi Hautala
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
32. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

32. konstatē, ka pienācīga rūpības 
nodrošināšanā ir jānovērtē arī veikto 
procesu un darbību efektivitāte un jāpaziņo 
rezultāti, piemēram, periodiski sagatavojot 
publiskus izvērtējuma ziņojumus;

32. konstatē, ka pienācīga rūpības 
nodrošināšanā ir jānovērtē arī veikto 
procesu un darbību efektivitāte un jāpaziņo 
rezultāti, piemēram, periodiski sagatavojot 
publiskus izvērtējuma ziņojumus par 
uzņēmuma pienācīgas rūpības procesu un 
tā rezultātiem standartizētā formātā, 
pamatojoties uz atbilstīgu un saskaņotu 
ziņošanas regulējumu, kam ir jābūt viegli 
pieejamam tiesību subjektiem, kurus 
negatīvi ietekmē vai var ietekmēt 
uzņēmējdarbība un/vai darbības;

Or. en

Grozījums Nr. 171
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Atzinuma projekts
32. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

32. konstatē, ka pienācīga rūpības 
nodrošināšanā ir jānovērtē arī veikto 
procesu un darbību efektivitāte un jāpaziņo 
rezultāti, piemēram, periodiski sagatavojot 
publiskus izvērtējuma ziņojumus;

32. konstatē, ka pienācīga rūpības 
nodrošināšanā ir jānovērtē arī veikto 
procesu un darbību efektivitāte un jāpaziņo 
rezultāti, piemēram, pēc vajadzības 
sagatavojot publiskus izvērtējuma 
ziņojumus, vienlaikus pilnībā ievērojot 
konkurences politiku un nepieciešamību 
aizsargāt uzņēmuma iekšējo zinātību;

Or. en

Grozījums Nr. 172
Karol Karski
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Atzinuma projekts
33. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

33. uzsver, ka uzraudzības un 
novērtēšanas procesa pamatā ir jābūt 
pārredzamībai un ka tai ir jābūt to 
pamatprincipam un ka ārējā līdzdalība, 
pārraudzība un pārbaude ir uzskatāma par 
tādas pienācīgas rūpības būtiskiem 
elementiem, kurai ir jābūt noturīgai un 
nozīmīgai attiecībā uz cilvēktiesību 
ievērošanu un pienācīgas rūpības 
izvērtēšanu; tādēļ aicina Savienības 
pienācīgas rūpības tiesību aktos paredzēt 
prasību publicēt to uzņēmumu sarakstus, 
uz kuriem attiecas to tvērums, publicēt 
pienācīgas rūpības ziņojumus, izmantojot 
tiešsaistes publiskus reģistrus, un 
identificēt uzņēmumus, kuri ievēro vai 
nav ievērojuši pienācīgas rūpības 
pienākumus;

33. uzsver, ka uzraudzības un 
novērtēšanas procesa pamatā ir jābūt 
pārredzamībai un ka tai ir jābūt to 
pamatprincipam un ka ārējā līdzdalība, 
pārraudzība un pārbaude ir uzskatāma par 
tādas pienācīgas rūpības būtiskiem 
elementiem, kurai ir jābūt noturīgai un 
nozīmīgai attiecībā uz cilvēktiesību 
ievērošanu un pienācīgas rūpības 
izvērtēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 173
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Atzinuma projekts
33. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

33. uzsver, ka uzraudzības un 
novērtēšanas procesa pamatā ir jābūt 
pārredzamībai un ka tai ir jābūt to 
pamatprincipam un ka ārējā līdzdalība, 
pārraudzība un pārbaude ir uzskatāma par 
tādas pienācīgas rūpības būtiskiem 
elementiem, kurai ir jābūt noturīgai un 
nozīmīgai attiecībā uz cilvēktiesību 
ievērošanu un pienācīgas rūpības 
izvērtēšanu; tādēļ aicina Savienības 
pienācīgas rūpības tiesību aktos paredzēt 
prasību publicēt to uzņēmumu sarakstus, 
uz kuriem attiecas to tvērums, publicēt 

33. uzsver, ka izsekošanas, uzraudzības 
un novērtēšanas procesa pamatā ir jābūt 
pārredzamībai un ka tai ir jābūt to 
pamatprincipam un ka ārējā līdzdalība, 
pārraudzība un pārbaude ir uzskatāma par 
tādas pienācīgas rūpības būtiskiem 
elementiem, kurai ir jābūt noturīgai un 
nozīmīgai attiecībā uz cilvēktiesību 
ievērošanu un pienācīgas rūpības 
izvērtēšanu;
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pienācīgas rūpības ziņojumus, izmantojot 
tiešsaistes publiskus reģistrus, un 
identificēt uzņēmumus, kuri ievēro vai 
nav ievērojuši pienācīgas rūpības 
pienākumus;

Or. en

Grozījums Nr. 174
Heidi Hautala
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
33. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

33. uzsver, ka uzraudzības un 
novērtēšanas procesa pamatā ir jābūt 
pārredzamībai un ka tai ir jābūt to 
pamatprincipam un ka ārējā līdzdalība, 
pārraudzība un pārbaude ir uzskatāma par 
tādas pienācīgas rūpības būtiskiem 
elementiem, kurai ir jābūt noturīgai un 
nozīmīgai attiecībā uz cilvēktiesību 
ievērošanu un pienācīgas rūpības 
izvērtēšanu; tādēļ aicina Savienības 
pienācīgas rūpības tiesību aktos paredzēt 
prasību publicēt to uzņēmumu sarakstus, 
uz kuriem attiecas to tvērums, publicēt 
pienācīgas rūpības ziņojumus, izmantojot 
tiešsaistes publiskus reģistrus, un 
identificēt uzņēmumus, kuri ievēro vai nav 
ievērojuši pienācīgas rūpības pienākumus;

33. uzsver, ka uzraudzības un 
novērtēšanas procesa pamatā ir jābūt 
pārredzamībai un ka tai ir jābūt to 
pamatprincipam un ka ārējā līdzdalība, 
pārraudzība un pārbaude ir uzskatāma par 
tādas pienācīgas rūpības būtiskiem 
elementiem, kurai ir jābūt noturīgai un 
nozīmīgai attiecībā uz cilvēktiesību 
ievērošanu un pienācīgas rūpības 
izvērtēšanu; tādēļ aicina Savienības 
pienācīgas rūpības tiesību aktos paredzēt 
prasību publicēt to uzņēmumu sarakstus, 
uz kuriem attiecas to tvērums, publicēt 
pienācīgas rūpības ziņojumus, izmantojot 
tiešsaistes publiskus reģistrus, un 
identificēt uzņēmumus, kuri ievēro vai nav 
ievērojuši pienācīgas rūpības pienākumus; 
norāda, ka Savienībai būtu periodiski 
jāuzrauga šādu sarakstu procedurālā 
atbilstība un regulāra atjaunināšana, arī 
ar attiecīgo uzņēmumu tiesībām uz 
apelāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 175
Karin Karlsbro
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Atzinuma projekts
33. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

33. uzsver, ka uzraudzības un 
novērtēšanas procesa pamatā ir jābūt 
pārredzamībai un ka tai ir jābūt to 
pamatprincipam un ka ārējā līdzdalība, 
pārraudzība un pārbaude ir uzskatāma par 
tādas pienācīgas rūpības būtiskiem 
elementiem, kurai ir jābūt noturīgai un 
nozīmīgai attiecībā uz cilvēktiesību 
ievērošanu un pienācīgas rūpības 
izvērtēšanu; tādēļ aicina Savienības 
pienācīgas rūpības tiesību aktos paredzēt 
prasību publicēt to uzņēmumu sarakstus, 
uz kuriem attiecas to tvērums, publicēt 
pienācīgas rūpības ziņojumus, izmantojot 
tiešsaistes publiskus reģistrus, un 
identificēt uzņēmumus, kuri ievēro vai 
nav ievērojuši pienācīgas rūpības 
pienākumus;

33. uzsver, ka uzraudzības un 
novērtēšanas procesa pamatā ir jābūt 
pārredzamībai un ka tai ir jābūt to 
pamatprincipam un ka ārējā līdzdalība, 
pārraudzība un pārbaude ir uzskatāma par 
tādas pienācīgas rūpības būtiskiem 
elementiem, kurai ir jābūt noturīgai un 
nozīmīgai attiecībā uz cilvēktiesību 
ievērošanu un pienācīgas rūpības 
izvērtēšanu; tādēļ aicina Savienības 
pienācīgas rūpības tiesību aktos paredzēt 
prasību publicēt to uzņēmumu sarakstus, 
uz kuriem attiecas to tvērums, publicēt 
pienācīgas rūpības ziņojumus, izmantojot 
tiešsaistes publiskus reģistrus;

Or. en

Grozījums Nr. 176
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Atzinuma projekts
34. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

34. uzskata, ka pārredzamības 
nodrošināšanu nedrīkst uzticēt 
uzņēmumiem vieniem pašiem, bet gan tā 
ir jābalsta uz to personu tiesībām būt 
informētiem, kuri no attiecīgās 
komercdarbības ir cietuši, tostarp darba 
ņēmējiem, kopienām un patērētājiem; 
ierosina, lai ieinteresētajām personām 
būtu tiesības uzzināt šādu informāciju 
savlaicīgi, visaptveroši un godīgi; uzskata, 
ka, nodrošinot tiesību uz informāciju 
ievērošanu, var skaidri noteikt 
pienākumus un pienākumu subjektus, kā 

svītrots
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arī tiesības un tiesību subjektus;

Or. en

Grozījums Nr. 177
Karol Karski

Atzinuma projekts
34. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

34. uzskata, ka pārredzamības 
nodrošināšanu nedrīkst uzticēt 
uzņēmumiem vieniem pašiem, bet gan tā 
ir jābalsta uz to personu tiesībām būt 
informētiem, kuri no attiecīgās 
komercdarbības ir cietuši, tostarp darba 
ņēmējiem, kopienām un patērētājiem; 
ierosina, lai ieinteresētajām personām 
būtu tiesības uzzināt šādu informāciju 
savlaicīgi, visaptveroši un godīgi; uzskata, 
ka, nodrošinot tiesību uz informāciju 
ievērošanu, var skaidri noteikt 
pienākumus un pienākumu subjektus, kā 
arī tiesības un tiesību subjektus;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 178
Karin Karlsbro

Atzinuma projekts
34. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

34. uzskata, ka pārredzamības 
nodrošināšanu nedrīkst uzticēt 
uzņēmumiem vieniem pašiem, bet gan tā ir 
jābalsta uz to personu tiesībām būt 
informētiem, kuri no attiecīgās 
komercdarbības ir cietuši, tostarp darba 
ņēmējiem, kopienām un patērētājiem; 
ierosina, lai ieinteresētajām personām būtu 

34. uzskata, ka pārredzamības 
nodrošināšanu nedrīkst uzticēt 
uzņēmumiem vieniem pašiem, bet gan tā ir 
jābalsta uz to personu tiesībām būt 
informētiem, kuri no attiecīgās 
komercdarbības ir cietuši, tostarp darba 
ņēmējiem, kopienām un patērētājiem; 
ierosina, lai ieinteresētajām personām būtu 
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tiesības uzzināt šādu informāciju savlaicīgi, 
visaptveroši un godīgi; uzskata, ka, 
nodrošinot tiesību uz informāciju 
ievērošanu, var skaidri noteikt 
pienākumus un pienākumu subjektus, kā 
arī tiesības un tiesību subjektus;

tiesības uzzināt šādu informāciju savlaicīgi, 
visaptveroši un godīgi;

Or. en

Grozījums Nr. 179
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Atzinuma projekts
34. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

34. uzskata, ka pārredzamības 
nodrošināšanu nedrīkst uzticēt 
uzņēmumiem vieniem pašiem, bet gan tā ir 
jābalsta uz to personu tiesībām būt 
informētiem, kuri no attiecīgās 
komercdarbības ir cietuši, tostarp darba 
ņēmējiem, kopienām un patērētājiem; 
ierosina, lai ieinteresētajām personām būtu 
tiesības uzzināt šādu informāciju savlaicīgi, 
visaptveroši un godīgi; uzskata, ka, 
nodrošinot tiesību uz informāciju 
ievērošanu, var skaidri noteikt pienākumus 
un pienākumu subjektus, kā arī tiesības un 
tiesību subjektus;

34. uzskata, ka pārredzamības 
nodrošināšanu nedrīkst uzticēt 
uzņēmumiem vieniem pašiem, bet gan tā ir 
jābalsta uz to personu tiesībām būt 
informētiem, kuri no attiecīgās 
komercdarbības ir cietuši, tostarp darba 
ņēmējiem, kopienām un patērētājiem; 
ierosina, lai ieinteresētajām personām būtu 
tiesības uzzināt šādu informāciju savlaicīgi, 
visaptveroši un godīgi; uzskata, ka, 
nodrošinot tiesību uz informāciju 
ievērošanu, var skaidri noteikt pienākumus 
un pienākumu subjektus, kā arī tiesības un 
tiesību subjektus; tomēr prasa, lai tiesības 
uz informāciju tiktu izmantotas, ievērojot 
stingrus nosacījumus, proti, lai tās 
fiziskās vai juridiskās personas pieeja, kas 
faktiski pieprasa informāciju, būtu 
pārredzama; atbalsta uzņēmumu tiesības 
principā iebilst pret šādu pieeju, 
izmantojot tiesības uz uzņēmējdarbības 
noslēpumu;

Or. fr

Grozījums Nr. 180
Miguel Urbán Crespo
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Atzinuma projekts
34.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

34.a uzsver, cik svarīga ir revīzija 
pienācīgas rūpības procesā, un jo īpaši 
starptautisko piegādes ķēžu kontekstā 
norāda, ka, ievērojot revīzijas neatkarības, 
kompetences un pārskatatbildības 
principus un visu piemērojamo revīzijas 
darbības jomu, izšķirīgi ir kritēriji un 
darbības, kas noteiktas ESAO Pienācīgas 
pārbaudes vadlīnijās;

Or. en

Grozījums Nr. 181
Miguel Urbán Crespo

Atzinuma projekts
34.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

34.b iesaka izveidot neatkarīgas valsts 
administratīvās iestādes, kas atbild par 
vigilances plānu centralizēšanu, atbalsta 
sniegšanu uzņēmumiem plānu izstrādē, 
sankciju piemērošanu par plānu 
nepublicēšanu vai par nepietiekamiem 
plāniem un visas pieejamās informācijas 
lietderības nodrošināšanu plašākai 
sabiedrībai; norāda, ka būtu jāapsver 
iespēja izveidot valstu un Eiropas 
dalībnieku (it sevišķi ietverot Eiropas 
Prokuratūru) tīklus;

Or. en

Grozījums Nr. 182
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Atzinuma projekts
35. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

35. konstatē, ka tiesību subjektiem, kuri 
galvenokārt ir cietuši no uzņēmējdarbības 
sakarā izdarītiem cilvēktiesību 
pārkāpumiem, biežu nav pienācīgas 
piekļuves informācijai par to tiesībām un 
par to, kā minētās tiesības tiek īstenotas 
valsts tiesību sistēmās, un tiem ir grūtības 
piekļūt publiskām struktūrām, kuru 
uzdevums ir to tiesību ievērošanas 
panākšana un aizsardzība; iesaka tiesību 
aktos mudināt uzņēmumus savlaicīgi un 
pienācīgi visos pienācīgas rūpības procesa 
posmos — no īstenošanas sākuma līdz 
izvērtēšanai, starpposmā veicot uzraudzību, 
sadarboties ar visām faktiski un potenciāli 
cietušajiem rīcībspēkiem, viņu pārstāvjiem 
vai abiem, tostarp darba ņēmēju 
pārstāvjiem;

35. konstatē, ka tiesību subjektiem, kuri 
galvenokārt ir cietuši no uzņēmējdarbības 
sakarā izdarītiem cilvēktiesību 
pārkāpumiem, biežu nav pienācīgas 
piekļuves informācijai par to tiesībām un 
par to, kā minētās tiesības tiek īstenotas 
valsts tiesību sistēmās, un tiem ir grūtības 
piekļūt publiskām struktūrām, kuru 
uzdevums ir to tiesību ievērošanas 
panākšana un aizsardzība; iesaka tiesību 
aktos mudināt uzņēmumus savlaicīgi un 
pienācīgi visos pienācīgas rūpības procesa 
posmos — no īstenošanas sākuma līdz 
izvērtēšanai, starpposmā veicot uzraudzību, 
sadarboties ar visiem faktiski cietušajiem 
rīcībspēkiem, viņu pārstāvjiem vai abiem, 
tostarp darba ņēmēju pārstāvjiem;

Or. en

Grozījums Nr. 183
Karin Karlsbro

Atzinuma projekts
35. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

35. konstatē, ka tiesību subjektiem, kuri 
galvenokārt ir cietuši no uzņēmējdarbības 
sakarā izdarītiem cilvēktiesību 
pārkāpumiem, biežu nav pienācīgas 
piekļuves informācijai par to tiesībām un 
par to, kā minētās tiesības tiek īstenotas 
valsts tiesību sistēmās, un tiem ir grūtības 
piekļūt publiskām struktūrām, kuru 
uzdevums ir to tiesību ievērošanas 
panākšana un aizsardzība; iesaka tiesību 
aktos mudināt uzņēmumus savlaicīgi un 
pienācīgi visos pienācīgas rūpības procesa 
posmos — no īstenošanas sākuma līdz 
izvērtēšanai, starpposmā veicot uzraudzību, 
sadarboties ar visām faktiski un potenciāli 

35. konstatē, ka tiesību subjektiem, kuri 
galvenokārt ir cietuši no uzņēmējdarbības 
sakarā izdarītiem cilvēktiesību 
pārkāpumiem, biežu nav pienācīgas 
piekļuves informācijai par to tiesībām un 
par to, kā minētās tiesības tiek īstenotas 
valsts tiesību sistēmās, un tiem ir grūtības 
piekļūt publiskām struktūrām, kuru 
uzdevums ir to tiesību ievērošanas 
panākšana un aizsardzība; iesaka tiesību 
aktos mudināt uzņēmumus savlaicīgi un 
pienācīgi visos pienācīgas rūpības procesa 
posmos — no īstenošanas sākuma līdz 
izvērtēšanai, starpposmā veicot uzraudzību, 
sadarboties ar visiem faktiski cietušajiem 
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cietušajiem rīcībspēkiem, viņu pārstāvjiem 
vai abiem, tostarp darba ņēmēju 
pārstāvjiem;

rīcībspēkiem, viņu pārstāvjiem vai abiem, 
tostarp darba ņēmēju pārstāvjiem;

Or. en

Grozījums Nr. 184
Miguel Urbán Crespo

Atzinuma projekts
35. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

35. konstatē, ka tiesību subjektiem, kuri 
galvenokārt ir cietuši no uzņēmējdarbības 
sakarā izdarītiem cilvēktiesību 
pārkāpumiem, biežu nav pienācīgas 
piekļuves informācijai par to tiesībām un 
par to, kā minētās tiesības tiek īstenotas 
valsts tiesību sistēmās, un tiem ir grūtības 
piekļūt publiskām struktūrām, kuru 
uzdevums ir to tiesību ievērošanas 
panākšana un aizsardzība; iesaka tiesību 
aktos mudināt uzņēmumus savlaicīgi un 
pienācīgi visos pienācīgas rūpības procesa 
posmos — no īstenošanas sākuma līdz 
izvērtēšanai, starpposmā veicot uzraudzību, 
sadarboties ar visām faktiski un potenciāli 
cietušajiem rīcībspēkiem, viņu pārstāvjiem 
vai abiem, tostarp darba ņēmēju 
pārstāvjiem;

35. konstatē, ka tiesību subjektiem, kuri 
galvenokārt ir cietuši no uzņēmējdarbības 
sakarā izdarītiem cilvēktiesību 
pārkāpumiem, biežu nav pienācīgas 
piekļuves informācijai par to tiesībām un 
par to, kā minētās tiesības tiek īstenotas 
valsts tiesību sistēmās, un tiem ir grūtības 
piekļūt publiskām struktūrām, kuru 
uzdevums ir to tiesību ievērošanas 
panākšana un aizsardzība; iesaka tiesību 
aktos mudināt uzņēmumus savlaicīgi un 
pienācīgi visos pienācīgas rūpības procesa 
posmos — no īstenošanas sākuma līdz 
izvērtēšanai, starpposmā veicot uzraudzību, 
sadarboties ar visiem faktiski un potenciāli 
cietušajiem rīcībspēkiem, viņu pārstāvjiem 
vai abiem, tostarp pirmiedzīvotāju tautu, 
lauksaimnieku un darba ņēmēju 
pārstāvjiem;

Or. en

Grozījums Nr. 185
Maria Arena

Atzinuma projekts
35. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

35. konstatē, ka tiesību subjektiem, kuri 35. konstatē, ka tiesību subjektiem, kuri 
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galvenokārt ir cietuši no uzņēmējdarbības 
sakarā izdarītiem cilvēktiesību 
pārkāpumiem, biežu nav pienācīgas 
piekļuves informācijai par to tiesībām un 
par to, kā minētās tiesības tiek īstenotas 
valsts tiesību sistēmās, un tiem ir grūtības 
piekļūt publiskām struktūrām, kuru 
uzdevums ir to tiesību ievērošanas 
panākšana un aizsardzība; iesaka tiesību 
aktos mudināt uzņēmumus savlaicīgi un 
pienācīgi visos pienācīgas rūpības procesa 
posmos — no īstenošanas sākuma līdz 
izvērtēšanai, starpposmā veicot uzraudzību, 
sadarboties ar visām faktiski un potenciāli 
cietušajiem rīcībspēkiem, viņu pārstāvjiem 
vai abiem, tostarp darba ņēmēju 
pārstāvjiem;

galvenokārt ir cietuši no uzņēmējdarbības 
sakarā izdarītiem cilvēktiesību 
pārkāpumiem, biežu nav pienācīgas 
piekļuves informācijai par to tiesībām un 
par to, kā minētās tiesības tiek īstenotas 
valsts tiesību sistēmās, un tiem ir grūtības 
piekļūt publiskām struktūrām, kuru 
uzdevums ir to tiesību ievērošanas 
panākšana un aizsardzība; iesaka tiesību 
aktos mudināt uzņēmumus un finanšu 
iestādes savlaicīgi un pienācīgi visos 
pienācīgas rūpības procesa posmos — no 
īstenošanas sākuma līdz izvērtēšanai, 
starpposmā veicot uzraudzību, sadarboties 
ar visiem faktiski un potenciāli cietušajiem 
rīcībspēkiem, viņu pārstāvjiem vai abiem, 
tostarp darba ņēmēju pārstāvjiem;

Or. en

Grozījums Nr. 186
György Hölvényi, Kinga Gál

Atzinuma projekts
35. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

35. konstatē, ka tiesību subjektiem, kuri 
galvenokārt ir cietuši no uzņēmējdarbības 
sakarā izdarītiem cilvēktiesību 
pārkāpumiem, biežu nav pienācīgas 
piekļuves informācijai par to tiesībām un 
par to, kā minētās tiesības tiek īstenotas 
valsts tiesību sistēmās, un tiem ir grūtības 
piekļūt publiskām struktūrām, kuru 
uzdevums ir to tiesību ievērošanas 
panākšana un aizsardzība; iesaka tiesību 
aktos mudināt uzņēmumus savlaicīgi un 
pienācīgi visos pienācīgas rūpības procesa 
posmos — no īstenošanas sākuma līdz 
izvērtēšanai, starpposmā veicot uzraudzību, 
sadarboties ar visām faktiski un potenciāli 
cietušajiem rīcībspēkiem, viņu pārstāvjiem 
vai abiem, tostarp darba ņēmēju 
pārstāvjiem;

35. konstatē, ka tiesību subjektiem, kuri 
galvenokārt ir cietuši no uzņēmējdarbības 
sakarā izdarītiem cilvēktiesību 
pārkāpumiem, biežu nav pienācīgas 
piekļuves informācijai par to tiesībām un 
par to, kā minētās tiesības tiek īstenotas 
valsts tiesību sistēmās, un tiem ir grūtības 
piekļūt publiskām struktūrām, kuru 
uzdevums ir to tiesību ievērošanas 
panākšana un aizsardzība; iesaka tiesību 
aktos mudināt uzņēmumus savlaicīgi un 
pienācīgi visos pienācīgas rūpības procesa 
posmos — no īstenošanas sākuma līdz 
izvērtēšanai, starpposmā veicot uzraudzību, 
sadarboties ar visiem faktiski un potenciāli 
cietušajiem rīcībspēkiem, viņu pārstāvjiem 
vai abiem, tostarp darba ņēmēju 
pārstāvjiem;
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Or. en

Grozījums Nr. 187
Miguel Urbán Crespo

Atzinuma projekts
36. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

36. šajā sakarībā uzsver, cik svarīga ir 
biedrošanās brīvība un tiesības uz 
koplīguma slēgšanu, kā arī pirmiedzīvotāju 
kopienu iepriekšēja brīva un apzināta 
piekrišana;

36. šajā sakarībā uzsver, cik svarīga ir 
biedrošanās brīvība, vārda brīvība, tiesības 
uz pulcēšanos un demonstrācijām, tiesības 
uz koplīguma slēgšanu, tiesības uz 
taisnīgu atalgojumu, pienācīgiem darba 
apstākļiem un veselību un drošību darbā, 
kā arī pirmiedzīvotāju kopienu iepriekšēja 
brīva un apzināta piekrišana;

Or. en

Grozījums Nr. 188
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky

Atzinuma projekts
36. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

36. šajā sakarībā uzsver, cik svarīga ir 
biedrošanās brīvība un tiesības uz 
koplīguma slēgšanu, kā arī pirmiedzīvotāju 
kopienu iepriekšēja brīva un apzināta 
piekrišana;

36. šajā sakarībā uzsver, cik svarīga ir 
biedrošanās brīvība un tiesības uz 
koplīguma slēgšanu, kā arī pirmiedzīvotāju 
kopienu iepriekšēja brīva un apzināta 
piekrišana, vienlaikus ievērojot attiecīgo 
valstu politisko un juridisko suverenitāti;

Or. fr

Grozījums Nr. 189
Heidi Hautala
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
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36. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

36. šajā sakarībā uzsver, cik svarīga ir 
biedrošanās brīvība un tiesības uz 
koplīguma slēgšanu, kā arī pirmiedzīvotāju 
kopienu iepriekšēja brīva un apzināta 
piekrišana;

36. šajā sakarībā uzsver, cik svarīga ir 
biedrošanās brīvība, tiesības veidot 
arodbiedrības un pievienoties tām un 
tiesības uz koplīguma slēgšanu un 
īstenošanu, kā arī pirmiedzīvotāju kopienu 
iepriekšēja brīva un apzināta piekrišana;

Or. en

Grozījums Nr. 190
Karin Karlsbro, Petras Auštrevičius

Atzinuma projekts
36. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

36. šajā sakarībā uzsver, cik svarīga ir 
biedrošanās brīvība un tiesības uz 
koplīguma slēgšanu, kā arī pirmiedzīvotāju 
kopienu iepriekšēja brīva un apzināta 
piekrišana;

36. šajā sakarībā uzsver, cik svarīga ir 
biedrošanās brīvība un tiesības uz 
koplīguma slēgšanu, kā arī iepriekšēja 
apspriešanās ar pirmiedzīvotāju 
kopienām;

Or. en

Grozījums Nr. 191
Heidi Hautala
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
6. apakšvirsraksts

Atzinuma projekts Grozījums

Trauksmes cēlēju, cilvēktiesību un vides 
aizstāvju aizsardzība

Trauksmes cēlēju, cilvēktiesību un vides 
aizstāvju, kā arī juristu aizsardzība

Or. en
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Grozījums Nr. 192
György Hölvényi, Kinga Gál

Atzinuma projekts
6. apakšvirsraksts

Atzinuma projekts Grozījums

Trauksmes cēlēju, cilvēktiesību un vides 
aizstāvju aizsardzība

Trauksmes cēlēju, cilvēktiesību, cilvēka 
cieņas un vides aizstāvju aizsardzība

Or. en

Grozījums Nr. 193
Miguel Urbán Crespo

Atzinuma projekts
37. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

37. ierosina uzņēmumiem izveidot 
efektīvus brīdināšanas mehānismus; 
uzsver, ka, izmantojot šādus mehānismus, 
visām ieinteresētajām personām, 
piemēram, arodbiedrībām, patērētājiem, 
žurnālistiem, pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, advokātiem, cilvēktiesību 
un vides aizstāvjiem vai sabiedrības 
locekļiem, ir jābūt iespējai brīdināt 
uzņēmumu par negatīvu ietekmi un 
cilvēktiesību pārkāpumiem;

37. ierosina uzņēmumiem izveidot 
efektīvus brīdināšanas mehānismus; 
uzsver, ka, izmantojot šādus mehānismus, 
visām ieinteresētajām personām, 
piemēram, arodbiedrībām, patērētājiem, 
žurnālistiem, pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, advokātiem, cilvēktiesību 
un vides aizstāvjiem vai sabiedrības 
locekļiem, ir jābūt iespējai brīdināt 
uzņēmumu par negatīvu ietekmi un 
cilvēktiesību pārkāpumiem; aicina 
Komisiju apspriesties ar Eiropas ombudu 
par papildu pasākumiem, kas vajadzīgi, 
lai atbalstītu šo lomu;

Or. en

Grozījums Nr. 194
Maria Arena

Atzinuma projekts
37. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

37. ierosina uzņēmumiem izveidot 
efektīvus brīdināšanas mehānismus; 
uzsver, ka, izmantojot šādus mehānismus, 
visām ieinteresētajām personām, 
piemēram, arodbiedrībām, patērētājiem, 
žurnālistiem, pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, advokātiem, cilvēktiesību 
un vides aizstāvjiem vai sabiedrības 
locekļiem, ir jābūt iespējai brīdināt 
uzņēmumu par negatīvu ietekmi un 
cilvēktiesību pārkāpumiem;

37. ierosina uzņēmumiem un finanšu 
iestādēm izveidot efektīvus brīdināšanas 
mehānismus; uzsver, ka, izmantojot šādus 
mehānismus, visām ieinteresētajām 
personām, piemēram, arodbiedrībām, 
patērētājiem, žurnālistiem, pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām, advokātiem, 
cilvēktiesību un vides aizstāvjiem vai 
sabiedrības locekļiem, ir jābūt iespējai 
brīdināt uzņēmumu par negatīvu ietekmi 
un cilvēktiesību pārkāpumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 195
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Atzinuma projekts
37. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

37. ierosina uzņēmumiem izveidot 
efektīvus brīdināšanas mehānismus; 
uzsver, ka, izmantojot šādus mehānismus, 
visām ieinteresētajām personām, 
piemēram, arodbiedrībām, patērētājiem, 
žurnālistiem, pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, advokātiem, cilvēktiesību 
un vides aizstāvjiem vai sabiedrības 
locekļiem, ir jābūt iespējai brīdināt 
attiecīgo uzņēmumu par negatīvu ietekmi 
un cilvēktiesību pārkāpumiem;

37. ierosina uzņēmumiem izveidot 
efektīvus brīdināšanas mehānismus; 
uzsver, ka, izmantojot šādus mehānismus, 
visām ieinteresētajām personām, 
piemēram, arodbiedrībām, patērētājiem, 
žurnālistiem, pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, arī uz ticību balstītām 
organizācijām, kā arī baznīcām un 
reliģiskām kopienām, advokātiem, 
cilvēktiesību un vides aizstāvjiem vai 
sabiedrības locekļiem, ir jābūt iespējai 
potenciāli nosūtīt agrīnus brīdinājumus 
attiecīgajam uzņēmuma par negatīvu 
ietekmi un cilvēktiesību pārkāpumiem un 
runāt par tiem;

Or. en

Grozījums Nr. 196
György Hölvényi, Kinga Gál
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Atzinuma projekts
37. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

37. ierosina uzņēmumiem izveidot 
efektīvus brīdināšanas mehānismus; 
uzsver, ka, izmantojot šādus mehānismus, 
visām ieinteresētajām personām, 
piemēram, arodbiedrībām, patērētājiem, 
žurnālistiem, pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, advokātiem, cilvēktiesību 
un vides aizstāvjiem vai sabiedrības 
locekļiem, ir jābūt iespējai brīdināt 
uzņēmumu par negatīvu ietekmi un 
cilvēktiesību pārkāpumiem;

37. ierosina uzņēmumiem izveidot 
efektīvus brīdināšanas mehānismus; 
uzsver, ka, izmantojot šādus mehānismus, 
visām ieinteresētajām personām, 
piemēram, arodbiedrībām, patērētājiem, 
žurnālistiem, pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, arī baznīcām un uz ticību 
balstītām organizācijām, advokātiem, 
cilvēktiesību un vides aizstāvjiem vai 
sabiedrības locekļiem, ir jābūt iespējai 
brīdināt attiecīgo uzņēmumu par 
cilvēktiesību pārkāpumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 197
Karol Karski

Atzinuma projekts
39. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

39. pauž nožēlu par to, ka arvien 
vairāk tiek reģistrēti uzbrukumi 
cilvēktiesību un vides aizstāvjiem un ka 
2019. gadā vien ir notikuši 
572 uzbrukumi; uzsver, ka ANO 
Deklarācijas par cilvēktiesību aizstāvjiem 
12. pantā valstīm ir noteikts pienākums 
nodrošināt ikvienas personas aizsardzību 
pret vardarbību, draudiem, atriebību, 
diskrimināciju vai jebkādu citu patvaļīgu 
rīcību, kuras izraisa viņa likumīgās 
tiesības veicināt cilvēktiesības;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 198
Janina Ochojska
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Atzinuma projekts
39. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

39. pauž nožēlu par to, ka arvien vairāk 
tiek reģistrēti uzbrukumi cilvēktiesību un 
vides aizstāvjiem un ka 2019. gadā vien ir 
notikuši 572 uzbrukumi; uzsver, ka ANO 
Deklarācijas par cilvēktiesību aizstāvjiem 
12. pantā valstīm ir noteikts pienākums 
nodrošināt ikvienas personas aizsardzību 
pret vardarbību, draudiem, atriebību, 
diskrimināciju vai jebkādu citu patvaļīgu 
rīcību, kuras izraisa viņa likumīgās tiesības 
veicināt cilvēktiesības;

39. pauž nožēlu par to, ka arvien vairāk 
tiek reģistrēti uzbrukumi cilvēktiesību un 
vides aizstāvjiem un ka 2019. gadā vien ir 
notikuši 572 uzbrukumi, kā arī ka daži no 
tiem ir paņēmuši vides aktīvistu dzīvību 
vai smagi iedragājuši viņu veselību; 
uzsver, ka ANO Deklarācijas par 
cilvēktiesību aizstāvjiem 12. pantā valstīm 
ir noteikts pienākums nodrošināt ikvienas 
personas aizsardzību pret vardarbību, 
draudiem, atriebību, diskrimināciju vai 
jebkādu citu patvaļīgu rīcību, kuras izraisa 
viņa likumīgās tiesības veicināt 
cilvēktiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 199
Heidi Hautala
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
40. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

40. iesaka, lai tiesību aktos tiktu prasīts 
izveidot aizsardzības mehānismu saskaņā 
ar Direktīvu (ES) 2019/1937 un Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Deklarāciju par 
cilvēktiesību aizstāvjiem, lai aizsargātu 
ieinteresētās personas no tiesas prāvām un 
mēģinājumiem neļaut viņiem izvirzīt savas 
prasības, viņus iebiedēt vai jeb kā citādi 
atturēt viņus no centieniem panākt 
taisnīgumu;

40. iesaka, lai tiesību aktos tiktu prasīts 
izveidot aizsardzības mehānismu saskaņā 
ar Direktīvu (ES) 2019/1937 un Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Deklarāciju par 
cilvēktiesību aizstāvjiem, lai aizsargātu 
ieinteresētās personas un prasītāju juristus 
no tiesas prāvām, iebiedēšanas un 
mēģinājumiem neļaut viņiem izvirzīt savas 
prasības, viņus iebiedēt vai jeb kā citādi 
atturēt viņus no centieniem panākt 
taisnīgumu;

Or. en
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Grozījums Nr. 200
Karin Karlsbro, Petras Auštrevičius

Atzinuma projekts
40. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

40. iesaka, lai tiesību aktos tiktu prasīts 
izveidot aizsardzības mehānismu saskaņā 
ar Direktīvu (ES) 2019/1937 un Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Deklarāciju par 
cilvēktiesību aizstāvjiem, lai aizsargātu 
ieinteresētās personas no tiesas prāvām un 
mēģinājumiem neļaut viņiem izvirzīt savas 
prasības, viņus iebiedēt vai jeb kā citādi 
atturēt viņus no centieniem panākt 
taisnīgumu;

40. iesaka Komisijai jebkādos 
iespējamos tiesību aktos izskatīt 
nepieciešamību izveidot aizsardzības 
mehānismu saskaņā ar Direktīvu (ES) 
2019/1937 un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Deklarāciju par cilvēktiesību 
aizstāvjiem, lai aizsargātu ieinteresētās 
personas no tiesas prāvām un 
mēģinājumiem neļaut viņiem izvirzīt savas 
prasības, viņus iebiedēt vai jeb kā citādi 
atturēt viņus no centieniem panākt 
taisnīgumu;

Or. en

Grozījums Nr. 201
Heidi Hautala
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
41. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

41. konstatē, ka tiesības uz efektīvu 
tiesību aizsardzību ir starptautiski atzītas 
cilvēktiesības, kas ir nostiprinātas VCD 
8. pantā un ICCPR 2. panta 3. punktā, un 
ka tās ir arī Savienības pamattiesības 
(Hartas 47. pants);

41. konstatē, ka tiesības uz efektīvu 
tiesību aizsardzību ir starptautiski atzītas 
cilvēktiesības, kas ir nostiprinātas VCD 
8. pantā un ICCPR 2. panta 3. punktā, kā 
arī ECTK 6. un 13. pantā, un ka tās ir arī 
Savienības pamattiesības (Hartas 
47. pants);

Or. en

Grozījums Nr. 202
Karin Karlsbro
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Atzinuma projekts
42. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

42. uzsver, ka, kā ir atgādināts UNGP, 
valstīm ir pienākums ar tiesu, 
administratīviem, likumdošanas vai citiem 
piemērotiem līdzekļiem nodrošināt, lai 
personām, kuras ir cietušas no 
uzņēmējdarbības kontekstā izdarītiem 
cilvēktiesību pārkāpumiem, būtu pieejami 
efektīvi tiesību aizsardzības līdzekļi; 
iesaka tiesību aktos iekļaut īpašu atsauci 
uz šo pienākumu saskaņā ar Apvienoto 
Nāciju Organizācijas pamatprincipiem un 
pamatnostādnēm par tiesībām uz tiesību 
aizsardzību un atlīdzināšanu personām, 
kas ir cietušas no smagiem starptautisko 
cilvēktiesību pārkāpumiem un nopietniem 
starptautisko humanitāro tiesību 
pārkāpumiem;

42. uzsver, ka, kā ir atgādināts UNGP, 
valstīm ir pienākums ar tiesu, 
administratīviem, likumdošanas vai citiem 
piemērotiem līdzekļiem nodrošināt, lai 
personām, kuras ir cietušas no 
uzņēmējdarbības kontekstā izdarītiem 
cilvēktiesību pārkāpumiem, būtu pieejami 
efektīvi tiesību aizsardzības līdzekļi;

Or. en

Grozījums Nr. 203
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Atzinuma projekts
42. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

42. uzsver, ka, kā ir atgādināts UNGP, 
valstīm ir pienākums ar tiesu, 
administratīviem, likumdošanas vai citiem 
piemērotiem līdzekļiem nodrošināt, lai 
personām, kuras ir cietušas no 
uzņēmējdarbības kontekstā izdarītiem 
cilvēktiesību pārkāpumiem, būtu pieejami 
efektīvi tiesību aizsardzības līdzekļi; iesaka 
tiesību aktos iekļaut īpašu atsauci uz šo 
pienākumu saskaņā ar Apvienoto Nāciju 
Organizācijas pamatprincipiem un 
pamatnostādnēm par tiesībām uz tiesību 
aizsardzību un atlīdzināšanu personām, kas 
ir cietušas no smagiem starptautisko 

42. uzsver, ka, kā ir atgādināts UNGP, 
valstīm, nevis uzņēmumiem, ir pienākums 
ar tiesu, administratīviem, likumdošanas 
vai citiem piemērotiem līdzekļiem 
nodrošināt, lai personām, kuras ir cietušas 
no uzņēmējdarbības kontekstā izdarītiem 
cilvēktiesību pārkāpumiem, par ko 
uzņēmums ir tieši atbildīgs, būtu pieejami 
efektīvi tiesību aizsardzības līdzekļi; iesaka 
tiesību aktos iekļaut īpašu atsauci uz šo 
pienākumu saskaņā ar Apvienoto Nāciju 
Organizācijas pamatprincipiem un 
pamatnostādnēm par tiesībām uz tiesību 
aizsardzību un atlīdzināšanu personām, kas 
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cilvēktiesību pārkāpumiem un nopietniem 
starptautisko humanitāro tiesību 
pārkāpumiem;

ir cietušas no smagiem starptautisko 
cilvēktiesību pārkāpumiem un nopietniem 
starptautisko humanitāro tiesību 
pārkāpumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 204
György Hölvényi, Kinga Gál

Atzinuma projekts
42. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

42. uzsver, ka, kā ir atgādināts UNGP, 
valstīm ir pienākums ar tiesu, 
administratīviem, likumdošanas vai citiem 
piemērotiem līdzekļiem nodrošināt, lai 
personām, kuras ir cietušas no 
uzņēmējdarbības kontekstā izdarītiem 
cilvēktiesību pārkāpumiem, būtu pieejami 
efektīvi tiesību aizsardzības līdzekļi; iesaka 
tiesību aktos iekļaut īpašu atsauci uz šo 
pienākumu saskaņā ar Apvienoto Nāciju 
Organizācijas pamatprincipiem un 
pamatnostādnēm par tiesībām uz tiesību 
aizsardzību un atlīdzināšanu personām, kas 
ir cietušas no smagiem starptautisko 
cilvēktiesību pārkāpumiem un nopietniem 
starptautisko humanitāro tiesību 
pārkāpumiem;

42. uzsver, ka, kā ir atgādināts UNGP, 
valstīm ir pienākums ar tiesu, 
administratīviem, likumdošanas vai citiem 
piemērotiem līdzekļiem nodrošināt, lai 
personām, kuras ir cietušas no 
uzņēmējdarbības kontekstā izdarītiem 
starptautiski juridiski saistošu 
cilvēktiesību pārkāpumiem, būtu pieejami 
efektīvi tiesību aizsardzības līdzekļi; iesaka 
tiesību aktos iekļaut īpašu atsauci uz šo 
pienākumu saskaņā ar Apvienoto Nāciju 
Organizācijas pamatprincipiem un 
pamatnostādnēm par tiesībām uz tiesību 
aizsardzību un atlīdzināšanu personām, kas 
ir cietušas no smagiem starptautisko 
cilvēktiesību pārkāpumiem un nopietniem 
starptautisko humanitāro tiesību 
pārkāpumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 205
Miguel Urbán Crespo

Atzinuma projekts
42. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

42. uzsver, ka, kā ir atgādināts UNGP, 42. uzsver, ka, kā ir atgādināts UNGP, 
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valstīm ir pienākums ar tiesu, 
administratīviem, likumdošanas vai citiem 
piemērotiem līdzekļiem nodrošināt, lai 
personām, kuras ir cietušas no 
uzņēmējdarbības kontekstā izdarītiem 
cilvēktiesību pārkāpumiem, būtu pieejami 
efektīvi tiesību aizsardzības līdzekļi; iesaka 
tiesību aktos iekļaut īpašu atsauci uz šo 
pienākumu saskaņā ar Apvienoto Nāciju 
Organizācijas pamatprincipiem un 
pamatnostādnēm par tiesībām uz tiesību 
aizsardzību un atlīdzināšanu personām, kas 
ir cietušas no smagiem starptautisko 
cilvēktiesību pārkāpumiem un nopietniem 
starptautisko humanitāro tiesību 
pārkāpumiem;

valstīm ir pienākums ar tiesu, 
administratīviem, likumdošanas vai citiem 
piemērotiem līdzekļiem nodrošināt, lai 
personām, kuras ir cietušas no 
uzņēmējdarbības kontekstā izdarītiem 
cilvēktiesību pārkāpumiem, būtu pieejami 
efektīvi tiesību aizsardzības līdzekļi; iesaka 
tiesību aktos iekļaut īpašu atsauci uz šo 
pienākumu saskaņā ar Apvienoto Nāciju 
Organizācijas pamatprincipiem un 
pamatnostādnēm par tiesībām uz tiesību 
aizsardzību un atlīdzināšanu personām, kas 
ir cietušas no smagiem starptautisko 
cilvēktiesību pārkāpumiem un nopietniem 
starptautisko humanitāro tiesību 
pārkāpumiem; iesaka, ka tiesību aktos 
būtu dalībvalstīm jāprasa īstenot 
atbilstīgus pasākumus, lai likvidētu 
juridiskus, praktiskus un citus šķēršļus, 
kas varētu liegt piekļuvi efektīviem 
tiesiskas aizsardzības līdzekļiem;

Or. en

Grozījums Nr. 206
Miguel Urbán Crespo

Atzinuma projekts
42.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

42.a uzskata, ka tiesību aktos būtu 
jāiesaka pasākumi sūdzību iesniedzējiem, 
lai piekļūtu Eiropas tiesām, un jāiesaka 
tādu noteikumu grozīšana, kas varētu 
apgrūtināt vai pat liegt piekļuvi Eiropas 
tiesām, lai pieprasītu atlīdzību par 
ārpussavienības struktūras nodarīto 
kaitējumu pret ārpussavienības 
iedzīvotājiem trešā valstī;

Or. en

Grozījums Nr. 207
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Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Atzinuma projekts
43. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

43. uzsver, ka tādas pienācīgas rūpības 
ietvaros, kas izriet no korporatīvās 
atbildības ievērot cilvēktiesības, 
uzņēmumiem ir jāievieš procesi, ar kuriem 
novērš negatīvo ietekmi uz cilvēktiesībām, 
ko tie rada vai ko tie veicina; spriež, ka 
tādēļ operatīvā līmeņa sūdzību 
mehānismiem ir jābūt leģitīmiem, 
pieejamiem, paredzamiem, taisnīgiem, 
pārredzamiem, ar tiesībām saderīgiem, 
balstītiem uz iesaisti un dialogu, un ka 
tiem būtu jākalpo par pastāvīgas 
mācīšanās avotu, kā tas ir noteikts 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
31. pamatprincipā; uzsver, ka šādus 
mehānismus nekad nedrīkstētu izmantot, 
lai ar valsts tiesu un ārpustiesas strīdu 
izšķiršanas mehānismu starpniecību 
liegtu tiesu iestāžu pieejamību;

43. uzsver, ka tādas pienācīgas rūpības 
ietvaros, kas izriet no korporatīvās 
atbildības ievērot cilvēktiesības, 
uzņēmumiem ir jāievieš procesi, ar kuriem 
to radīto vai veicināto cilvēktiesību 
pārkāpumu, vides kaitējuma vai 
korupcijas gadījumu upuriem ir pieejami 
efektīvi tiesiskās aizsardzības līdzekļi;

Or. en

Grozījums Nr. 208
Heidi Hautala
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
43. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

43. uzsver, ka tādas pienācīgas rūpības 
ietvaros, kas izriet no korporatīvās 
atbildības ievērot cilvēktiesības, 
uzņēmumiem ir jāievieš procesi, ar kuriem 
novērš negatīvo ietekmi uz cilvēktiesībām, 
ko tie rada vai ko tie veicina; spriež, ka 
tādēļ operatīvā līmeņa sūdzību 
mehānismiem ir jābūt leģitīmiem, 
pieejamiem, paredzamiem, taisnīgiem, 

43. uzsver, ka tādas pienācīgas rūpības 
ietvaros, kas izriet no korporatīvās 
atbildības ievērot cilvēktiesības, 
uzņēmumiem ir jāievieš procesi, ar kuriem 
efektīvi novērš negatīvo ietekmi uz 
cilvēktiesībām, ko tie rada vai ko tie 
veicina, nodrošinot, ka ir savstarpēja 
vienošanās ar tiesību subjektiem par 
tiesiskās aizsardzības līdzekļu 
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pārredzamiem, ar tiesībām saderīgiem, 
balstītiem uz iesaisti un dialogu, un ka tiem 
būtu jākalpo par pastāvīgas mācīšanās 
avotu, kā tas ir noteikts Apvienoto Nāciju 
Organizācijas 31. pamatprincipā; uzsver, 
ka šādus mehānismus nekad nedrīkstētu 
izmantot, lai ar valsts tiesu un ārpustiesas 
strīdu izšķiršanas mehānismu starpniecību 
liegtu tiesu iestāžu pieejamību;

parametriem un to sniegšanas veidu; 
spriež, ka tādēļ operatīvā līmeņa sūdzību 
mehānismiem ir jābūt leģitīmiem, 
pieejamiem, paredzamiem, taisnīgiem, 
pārredzamiem, ar tiesībām saderīgiem, 
balstītiem uz iesaisti un dialogu, un ka tiem 
būtu jākalpo par pastāvīgas mācīšanās 
avotu, kā tas ir noteikts Apvienoto Nāciju 
Organizācijas 31. pamatprincipā; uzsver, 
ka tiesiskās aizsardzības līdzekļu mērķim 
vajadzētu būt varas, resursu un 
informācijas nelīdzsvarotības 
kompensēšanai starp tiesību subjektiem 
un uzņēmumu; uzsver, ka šādus 
mehānismus nekad nedrīkstētu izmantot, 
lai ar valsts tiesu un ārpustiesas strīdu 
izšķiršanas mehānismu starpniecību liegtu 
tiesu iestāžu pieejamību;

Or. en

Grozījums Nr. 209
Miguel Urbán Crespo

Atzinuma projekts
43. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

43. uzsver, ka tādas pienācīgas rūpības 
ietvaros, kas izriet no korporatīvās 
atbildības ievērot cilvēktiesības, 
uzņēmumiem ir jāievieš procesi, ar kuriem 
novērš negatīvo ietekmi uz cilvēktiesībām, 
ko tie rada vai ko tie veicina; spriež, ka 
tādēļ operatīvā līmeņa sūdzību 
mehānismiem ir jābūt leģitīmiem, 
pieejamiem, paredzamiem, taisnīgiem, 
pārredzamiem, ar tiesībām saderīgiem, 
balstītiem uz iesaisti un dialogu, un ka tiem 
būtu jākalpo par pastāvīgas mācīšanās 
avotu, kā tas ir noteikts Apvienoto Nāciju 
Organizācijas 31. pamatprincipā; uzsver, 
ka šādus mehānismus nekad nedrīkstētu 
izmantot, lai ar valsts tiesu un ārpustiesas 
strīdu izšķiršanas mehānismu starpniecību 

43. uzsver, ka tādas pienācīgas rūpības 
ietvaros, kas izriet no korporatīvās 
atbildības ievērot cilvēktiesības un vides 
tiesības, uzņēmumiem ir jāievieš procesi, 
ar kuriem novērš negatīvo ietekmi uz 
cilvēktiesībām un vidi, ko tie rada vai ko 
tie veicina ar savu rīcību vai nerīkošanos; 
spriež, ka tādēļ operatīvā līmeņa sūdzību 
mehānismiem ir jābūt leģitīmiem, 
pieejamiem, paredzamiem, taisnīgiem, 
pārredzamiem, ar tiesībām saderīgiem, 
balstītiem uz iesaisti un dialogu, un ka tiem 
būtu jākalpo par pastāvīgas mācīšanās 
avotu, kā tas ir noteikts Apvienoto Nāciju 
Organizācijas 31. pamatprincipā; uzsver, 
ka šādus mehānismus nekad nedrīkstētu 
izmantot, lai ar valsts tiesu un ārpustiesas 
strīdu izšķiršanas mehānismu starpniecību 
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liegtu tiesu iestāžu pieejamību; liegtu tiesu iestāžu pieejamību;

Or. en

Grozījums Nr. 210
Maria Arena

Atzinuma projekts
43. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

43. uzsver, ka tādas pienācīgas rūpības 
ietvaros, kas izriet no korporatīvās 
atbildības ievērot cilvēktiesības, 
uzņēmumiem ir jāievieš procesi, ar kuriem 
novērš negatīvo ietekmi uz cilvēktiesībām, 
ko tie rada vai ko tie veicina; spriež, ka 
tādēļ operatīvā līmeņa sūdzību 
mehānismiem ir jābūt leģitīmiem, 
pieejamiem, paredzamiem, taisnīgiem, 
pārredzamiem, ar tiesībām saderīgiem, 
balstītiem uz iesaisti un dialogu, un ka tiem 
būtu jākalpo par pastāvīgas mācīšanās 
avotu, kā tas ir noteikts Apvienoto Nāciju 
Organizācijas 31. pamatprincipā; uzsver, 
ka šādus mehānismus nekad nedrīkstētu 
izmantot, lai ar valsts tiesu un ārpustiesas 
strīdu izšķiršanas mehānismu starpniecību 
liegtu tiesu iestāžu pieejamību;

43. uzsver, ka tādas pienācīgas rūpības 
ietvaros, kas izriet no korporatīvās 
atbildības ievērot cilvēktiesības, 
uzņēmumiem un finanšu iestādēm ir 
jāievieš procesi, ar kuriem novērš negatīvo 
ietekmi uz cilvēktiesībām, ko tie rada vai 
ko tie veicina; spriež, ka tādēļ operatīvā 
līmeņa sūdzību mehānismiem ir jābūt 
leģitīmiem, pieejamiem, paredzamiem, 
taisnīgiem, pārredzamiem, ar tiesībām 
saderīgiem, balstītiem uz iesaisti un 
dialogu, un ka tiem būtu jākalpo par 
pastāvīgas mācīšanās avotu, kā tas ir 
noteikts Apvienoto Nāciju Organizācijas 
31. pamatprincipā; uzsver, ka šādus 
mehānismus nekad nedrīkstētu izmantot, 
lai ar valsts tiesu un ārpustiesas strīdu 
izšķiršanas mehānismu starpniecību liegtu 
tiesu iestāžu pieejamību;

Or. en

Grozījums Nr. 211
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky

Atzinuma projekts
44. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

44. uzstāj uz to, ka piekļuve 
pierādījumiem un laika ierobežojumi var 
izrādīties galvenie praktiskie un 

44. uzstāj, ka arī pierādīšanas 
pienākumam, tāpat kā jebkuram citam 
būtiskam kriminālprocesa noteikumam, 
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procesuālie šķēršļi, ar kuriem saskaras no 
cilvēktiesību pārkāpumiem cietušie trešās 
valstīs un kas traucē viņiem piekļūt 
efektīviem tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem; uzsver, ka pierādīšanas 
pienākums ir jāpārnes no cietušajiem uz 
uzņēmumu un ka tiesību aktos ir jāparedz 
prasība uzņēmumiem atklāt visu 
nepieciešamo informāciju, lai 
ieinteresētās personas varētu sākt 
tiesvedību un lai cietušie varētu izmantot 
tiesiskās aizsardzības līdzekļus;

vajadzētu palikt prasītāja, nevis 
atbildētāja, atbildībā;

Or. fr

Grozījums Nr. 212
Leopoldo López Gil

Atzinuma projekts
44. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

44. uzstāj uz to, ka piekļuve 
pierādījumiem un laika ierobežojumi var 
izrādīties galvenie praktiskie un 
procesuālie šķēršļi, ar kuriem saskaras no 
cilvēktiesību pārkāpumiem cietušie trešās 
valstīs un kas traucē viņiem piekļūt 
efektīviem tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem; uzsver, ka pierādīšanas 
pienākums ir jāpārnes no cietušajiem uz 
uzņēmumu un ka tiesību aktos ir jāparedz 
prasība uzņēmumiem atklāt visu 
nepieciešamo informāciju, lai 
ieinteresētās personas varētu sākt 
tiesvedību un lai cietušie varētu izmantot 
tiesiskās aizsardzības līdzekļus;

44. uzstāj uz to, ka piekļuve 
pierādījumiem un laika ierobežojumi var 
izrādīties galvenie praktiskie un 
procesuālie šķēršļi, ar kuriem saskaras no 
cilvēktiesību pārkāpumiem cietušie trešās 
valstīs un kas traucē viņiem piekļūt 
efektīviem tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem;

Or. es

Grozījums Nr. 213
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Atzinuma projekts
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44. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

44. uzstāj uz to, ka piekļuve 
pierādījumiem un laika ierobežojumi var 
izrādīties galvenie praktiskie un 
procesuālie šķēršļi, ar kuriem saskaras no 
cilvēktiesību pārkāpumiem cietušie trešās 
valstīs un kas traucē viņiem piekļūt 
efektīviem tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem; uzsver, ka pierādīšanas 
pienākums ir jāpārnes no cietušajiem uz 
uzņēmumu un ka tiesību aktos ir jāparedz 
prasība uzņēmumiem atklāt visu 
nepieciešamo informāciju, lai 
ieinteresētās personas varētu sākt 
tiesvedību un lai cietušie varētu izmantot 
tiesiskās aizsardzības līdzekļus;

44. uzstāj uz to, ka piekļuve 
pierādījumiem un laika ierobežojumi var 
izrādīties galvenie praktiskie un 
procesuālie šķēršļi, ar kuriem saskaras no 
cilvēktiesību pārkāpumiem cietušie trešās 
valstīs un kas traucē viņiem piekļūt 
efektīviem tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem;

Or. en

Grozījums Nr. 214
Heidi Hautala
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
44. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

44. uzstāj uz to, ka piekļuve 
pierādījumiem un laika ierobežojumi var 
izrādīties galvenie praktiskie un 
procesuālie šķēršļi, ar kuriem saskaras no 
cilvēktiesību pārkāpumiem cietušie trešās 
valstīs un kas traucē viņiem piekļūt 
efektīviem tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem; uzsver, ka pierādīšanas 
pienākums ir jāpārnes no cietušajiem uz 
uzņēmumu un ka tiesību aktos ir jāparedz 
prasība uzņēmumiem atklāt visu 
nepieciešamo informāciju, lai ieinteresētās 
personas varētu sākt tiesvedību un lai 
cietušie varētu izmantot tiesiskās 
aizsardzības līdzekļus;

44. uzstāj uz to, ka piekļuve 
pierādījumiem un laika ierobežojumi, kā 
arī dzimumu nelīdztiesība, neaizsargātība 
un marginalizācija var izrādīties galvenie 
praktiskie un procesuālie šķēršļi, ar kuriem 
saskaras no cilvēktiesību pārkāpumiem 
cietušie trešās valstīs un kas traucē viņiem 
piekļūt efektīviem tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem; uzsver, ka pierādīšanas 
pienākums ir jāpārnes no cietušajiem uz 
uzņēmumu un ka tiesību aktos ir jāparedz 
prasība uzņēmumiem atklāt visu 
nepieciešamo informāciju, lai ieinteresētās 
personas varētu sākt tiesvedību un lai 
cietušie varētu izmantot tiesiskās 
aizsardzības līdzekļus;
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Or. en

Grozījums Nr. 215
Michael Gahler

Atzinuma projekts
44. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

44. uzstāj uz to, ka piekļuve 
pierādījumiem un laika ierobežojumi var 
izrādīties galvenie praktiskie un 
procesuālie šķēršļi, ar kuriem saskaras no 
cilvēktiesību pārkāpumiem cietušie trešās 
valstīs un kas traucē viņiem piekļūt 
efektīviem tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem; uzsver, ka pierādīšanas 
pienākums ir jāpārnes no cietušajiem uz 
uzņēmumu un ka tiesību aktos ir jāparedz 
prasība uzņēmumiem atklāt visu 
nepieciešamo informāciju, lai ieinteresētās 
personas varētu sākt tiesvedību un lai 
cietušie varētu izmantot tiesiskās 
aizsardzības līdzekļus;

44. uzstāj uz to, ka piekļuve 
pierādījumiem un laika ierobežojumi var 
izrādīties galvenie praktiskie un 
procesuālie šķēršļi, ar kuriem saskaras no 
cilvēktiesību pārkāpumiem cietušie trešās 
valstīs un kas traucē viņiem piekļūt 
efektīviem tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem; uzsver, ka tiesību aktos ir 
jāparedz prasība uzņēmumiem atklāt visu 
nepieciešamo informāciju, lai ieinteresētās 
personas varētu sākt tiesvedību un lai 
cietušie varētu izmantot tiesiskās 
aizsardzības līdzekļus;

Or. en

Grozījums Nr. 216
Maria Arena

Atzinuma projekts
44. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

44. uzstāj uz to, ka piekļuve 
pierādījumiem un laika ierobežojumi var 
izrādīties galvenie praktiskie un 
procesuālie šķēršļi, ar kuriem saskaras no 
cilvēktiesību pārkāpumiem cietušie trešās 
valstīs un kas traucē viņiem piekļūt 
efektīviem tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem; uzsver, ka pierādīšanas 
pienākums ir jāpārnes no cietušajiem uz 

44. uzstāj uz to, ka piekļuve 
pierādījumiem un laika ierobežojumi var 
izrādīties galvenie praktiskie un 
procesuālie šķēršļi, ar kuriem saskaras no 
cilvēktiesību pārkāpumiem cietušie trešās 
valstīs un kas traucē viņiem piekļūt 
efektīviem tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem; uzsver, ka pierādīšanas 
pienākums ir jāpārnes no cietušajiem uz 
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uzņēmumu un ka tiesību aktos ir jāparedz 
prasība uzņēmumiem atklāt visu 
nepieciešamo informāciju, lai ieinteresētās 
personas varētu sākt tiesvedību un lai 
cietušie varētu izmantot tiesiskās 
aizsardzības līdzekļus;

uzņēmumu un ka tiesību aktos ir jāparedz 
prasība uzņēmumiem vai finanšu iestādēm 
atklāt visu nepieciešamo informāciju, lai 
ieinteresētās personas varētu sākt 
tiesvedību un lai cietušie varētu izmantot 
tiesiskās aizsardzības līdzekļus;

Or. en

Grozījums Nr. 217
Karin Karlsbro, Petras Auštrevičius

Atzinuma projekts
44. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

44. uzstāj uz to, ka piekļuve 
pierādījumiem un laika ierobežojumi var 
izrādīties galvenie praktiskie un 
procesuālie šķēršļi, ar kuriem saskaras no 
cilvēktiesību pārkāpumiem cietušie trešās 
valstīs un kas traucē viņiem piekļūt 
efektīviem tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem; uzsver, ka pierādīšanas 
pienākums ir jāpārnes no cietušajiem uz 
uzņēmumu un ka tiesību aktos ir jāparedz 
prasība uzņēmumiem atklāt visu 
nepieciešamo informāciju, lai ieinteresētās 
personas varētu sākt tiesvedību un lai 
cietušie varētu izmantot tiesiskās 
aizsardzības līdzekļus;

44. uzstāj uz to, ka piekļuve 
pierādījumiem un laika ierobežojumi var 
izrādīties galvenie praktiskie un 
procesuālie šķēršļi, ar kuriem saskaras no 
cilvēktiesību pārkāpumiem cietušie trešās 
valstīs un kas traucē viņiem piekļūt 
efektīviem tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem; uzsver, ka jebkādiem 
iespējamiem tiesību aktiem būtu jāatvieglo 
cietušo piekļuve tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem un jāparedz prasība 
uzņēmumiem atklāt visu nepieciešamo 
informāciju, lai ieinteresētās personas 
varētu sākt tiesvedību;

Or. en

Grozījums Nr. 218
György Hölvényi, Kinga Gál

Atzinuma projekts
44. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

44. uzstāj uz to, ka piekļuve 
pierādījumiem un laika ierobežojumi var 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.) 
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izrādīties galvenie praktiskie un 
procesuālie šķēršļi, ar kuriem saskaras no 
cilvēktiesību pārkāpumiem cietušie trešās 
valstīs un kas traucē viņiem piekļūt 
efektīviem tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem; uzsver, ka pierādīšanas 
pienākums ir jāpārnes no cietušajiem uz 
uzņēmumu un ka tiesību aktos ir jāparedz 
prasība uzņēmumiem atklāt visu 
nepieciešamo informāciju, lai ieinteresētās 
personas varētu sākt tiesvedību un lai 
cietušie varētu izmantot tiesiskās 
aizsardzības līdzekļus;

Or. en

Grozījums Nr. 219
Karin Karlsbro

Atzinuma projekts
45. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

45. uzsver, cik svarīga ir efektīva 
tiesiskās aizsardzības līdzekļu pieejamība 
personām, kuras ir neaizsargātas, kā tas ir 
noteikts Konvencijas par personu ar 
invaliditāti tiesībām 13. pantā; atgādina, 
ka Hartas 47. pants satur prasību 
dalībvalstīm sniegt juridisko palīdzību 
tiem, kam nav pietiekamu līdzekļu, ciktāl 
šāda palīdzība ir nepieciešama, lai 
nodrošinātu tiesu iestāžu efektīvu 
pieejamību;

45. uzsver, cik svarīga ir efektīva 
tiesiskās aizsardzības līdzekļu pieejamība 
personām, kuras ir neaizsargātas, kā tas ir 
noteikts Konvencijas par personu ar 
invaliditāti tiesībām 13. pantā;

Or. en

Grozījums Nr. 220
Fabio Massimo Castaldo

Atzinuma projekts
45.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

45.a norāda, ka būtu jānodrošina, lai 
sievietes varētu vienlīdzīgi izmantot 
jebkādus tiesiskās aizsardzības līdzekļus, 
ko ar uzņēmumiem saistītu cilvēktiesību 
pārkāpumu gadījumā varētu nodrošināt 
tiesību subjektiem saskaņā ar tiesību 
aktiem, lai pārliecinātos, ka tiesību aktos 
ir ņemti vērā konkrētie šķēršļi, ar kuriem 
sievietes saskaras, piekļūstot tiesiskumam 
un tiesiskās aizsardzības līdzekļiem;

Or. en

Grozījums Nr. 221
Karin Karlsbro, Petras Auštrevičius

Atzinuma projekts
46. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

46. iesaka tiesību aktos noteikt 
vadlīnijas attiecībā uz efektīva, taisnīga un 
nediskriminējoša operatīvā sūdzību 
izskatīšanas darbības mehānisma 
elementiem, lai noteiktu piemērotus 
pasākumus, ar kuriem var novērst 
iespējamu kaitējumu, tostarp, nodrošināt 
pienācīgu piekļuvi tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem;

46. iesaka jebkādos iespējamos tiesību 
aktos noteikt vadlīnijas attiecībā uz 
efektīva, taisnīga un nediskriminējoša 
operatīvā sūdzību izskatīšanas darbības 
mehānisma elementiem, lai noteiktu 
piemērotus pasākumus, ar kuriem var 
novērst iespējamu kaitējumu, tostarp, 
nodrošināt pienācīgu piekļuvi tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem;

Or. en

Grozījums Nr. 222
Karol Karski

Atzinuma projekts
46. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

46. iesaka tiesību aktos noteikt 
vadlīnijas attiecībā uz efektīva, taisnīga un 

46. iesaka turpmākos tiesību aktos 
noteikt vadlīnijas attiecībā uz efektīva, 
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nediskriminējoša operatīvā sūdzību 
izskatīšanas darbības mehānisma 
elementiem, lai noteiktu piemērotus 
pasākumus, ar kuriem var novērst 
iespējamu kaitējumu, tostarp, nodrošināt 
pienācīgu piekļuvi tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem;

taisnīga un nediskriminējoša operatīvā 
sūdzību izskatīšanas darbības mehānisma 
elementiem, lai noteiktu piemērotus 
pasākumus, ar kuriem var novērst 
iespējamu kaitējumu, tostarp, nodrošināt 
pienācīgu piekļuvi tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem;

Or. en

Grozījums Nr. 223
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Atzinuma projekts
46. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

46. iesaka tiesību aktos noteikt 
vadlīnijas attiecībā uz efektīva, taisnīga un 
nediskriminējoša operatīvā sūdzību 
izskatīšanas darbības mehānisma 
elementiem, lai noteiktu piemērotus 
pasākumus, ar kuriem var novērst 
iespējamu kaitējumu, tostarp, nodrošināt 
pienācīgu piekļuvi tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem;

46. iesaka tiesību aktos noteikt 
vadlīnijas attiecībā uz efektīva, taisnīga un 
nediskriminējoša operatīvā sūdzību 
izskatīšanas darbības mehānisma 
elementiem, lai noteiktu piemērotus 
preventīvus pasākumus, tostarp, nodrošināt 
pienācīgu piekļuvi tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem;

Or. en

Grozījums Nr. 224
György Hölvényi, Kinga Gál

Atzinuma projekts
46. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

46. iesaka tiesību aktos noteikt 
vadlīnijas attiecībā uz efektīva, taisnīga un 
nediskriminējoša operatīvā sūdzību 
izskatīšanas darbības mehānisma 
elementiem, lai noteiktu piemērotus 
pasākumus, ar kuriem var novērst 
iespējamu kaitējumu, tostarp, nodrošināt 

46. iesaka tiesību aktos noteikt 
vadlīnijas attiecībā uz efektīva, taisnīga un 
nediskriminējoša operatīvā sūdzību 
izskatīšanas darbības mehānisma 
elementiem, lai noteiktu piemērotus 
pasākumus, ar kuriem var novērst 
iespējamu kaitējumu, tostarp, nodrošināt 
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pienācīgu piekļuvi tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem;

pienācīgu piekļuvi tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem; uzsver, ka tiesiskās 
aizsardzības līdzekļos ir jāprecizē, kāda 
tieši ir dalībvalstu tiesu jurisdikcijas 
darbības joma;

Or. en

Grozījums Nr. 225
Heidi Hautala
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
46.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

46.a ierosina tiesību aktos noteikt, ka 
gan kompetentajām administratīvajām, 
gan tiesu iestādēm ir jābūt pilnvarotām 
rīkoties saistībā ar trešo pušu, arī 
sabiedrības pārstāvju, pilsoniskās 
sabiedrības organizāciju un arodbiedrību, 
sūdzību, izmantojot drošus un pieejamus 
kanālus bez represiju draudiem;

Or. en

Grozījums Nr. 226
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Atzinuma projekts
46.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

46.a uzsver, ka, ja pienācīgu rūpību 
īstenos vispusīgi, uzņēmumi ilgtermiņā 
gūs labumu no pilnveidotas 
uzņēmējdarbības rīcības, kura vērsta uz 
prevenciju, nevis kaitējumu labošanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 227
Heidi Hautala
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
46.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

46.b iesaka Komisijas trešām valstīm 
sniegtajā atbalstā tiesiskumam, labai 
pārvaldībai un tiesu pieejamībai prioritāti 
piešķirt vietējo kopienu spēju veidošanai 
pēc vajadzības tiesību aktos aplūkotajās 
jomās; ir pārliecināts, ka Kaimiņattiecību, 
attīstības sadarbības un starptautiskās 
sadarbības instrumentā (NDICI) būtu 
jāiekļauj atsevišķs piešķīrums, lai 
atbalstītu vietējo dalībnieku, tostarp 
pilsoniskās sabiedrības organizāciju, 
cilvēktiesību aizstāvju, arodbiedrību un 
skarto tiesību subjektu, spēju uzraudzīt 
Savienības tiesību aktu īstenošanu 
saistībā ar darbībām trešās valstīs, kā arī 
spēju iesniegt sūdzības tiesību aktu 
ietvaros;

Or. en

Grozījums Nr. 228
Heidi Hautala
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
46.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

46.c atgādina, ka, kā noteikts UNGP, 
uzņēmumi, kas piemēro pienācīgu rūpību, 
nedrīkstētu pieņemt, ka tas pats par sevi 
automātiski un pilnībā atbrīvos tos no 
atbildības par cilvēktiesību pārkāpumu 
izraisīšanu vai veicināšanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 229
Karin Karlsbro

Atzinuma projekts
47. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

47. prasa veikt pasākumus, ar kuriem 
nodrošina, ka valstu un Savienības 
struktūras, kurām ir atbilstošas funkcijas 
un pilnvaras, pienācīgi uzrauga un panāk 
Savienības pienācīgas rūpības tiesību aktu 
īstenošanu; šādām struktūrām ir jābūt 
kompetentām izmeklēt pārkāpumus, 
ierosināt izpildes nodrošināšanas darbības 
un atbalstīt cietušos, piemēram, sniedzot 
juridiskas konsultācijas un tehnisku 
atbalstu vai īstenojot pārstāvību;

47. uzsver, ka valstu un Savienības 
struktūrām ir pienācīgi jāuzrauga un 
jāpanāk Savienības pienācīgas rūpības 
tiesību aktu īstenošana;

Or. en

Grozījums Nr. 230
Heidi Hautala
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
47. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

47. prasa veikt pasākumus, ar kuriem 
nodrošina, ka valstu un Savienības 
struktūras, kurām ir atbilstošas funkcijas un 
pilnvaras, pienācīgi uzrauga un panāk 
Savienības pienācīgas rūpības tiesību aktu 
īstenošanu; šādām struktūrām ir jābūt 
kompetentām izmeklēt pārkāpumus, 
ierosināt izpildes nodrošināšanas darbības 
un atbalstīt cietušos, piemēram, sniedzot 
juridiskas konsultācijas un tehnisku 
atbalstu vai īstenojot pārstāvību;

47. prasa veikt pasākumus, ar kuriem 
nodrošina, ka valstu un Savienības 
struktūras, kurām ir atbilstošas funkcijas un 
pilnvaras, pienācīgi uzrauga un panāk 
Savienības pienācīgas rūpības tiesību aktu 
īstenošanu; šādām struktūrām ir jābūt 
vajadzīgajiem resursiem un zināšanām, 
kā arī jābūt kompetentām izmeklēt 
pārkāpumus, ierosināt izpildes 
nodrošināšanas darbības un atbalstīt 
cietušos, piemēram, sniedzot juridiskas 
konsultācijas un tehnisku atbalstu vai 
īstenojot pārstāvību; uzsver, ka Komisijai 
būtu jāpublicē pamatnostādnes, kurās 
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aplūkota efektīva piemērošana dalībvalstu 
līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 231
György Hölvényi, Kinga Gál

Atzinuma projekts
47. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

47. prasa veikt pasākumus, ar kuriem 
nodrošina, ka valstu un Savienības 
struktūras, kurām ir atbilstošas funkcijas un 
pilnvaras, pienācīgi uzrauga un panāk 
Savienības pienācīgas rūpības tiesību aktu 
īstenošanu; šādām struktūrām ir jābūt 
kompetentām izmeklēt pārkāpumus, 
ierosināt izpildes nodrošināšanas darbības 
un atbalstīt cietušos, piemēram, sniedzot 
juridiskas konsultācijas un tehnisku 
atbalstu vai īstenojot pārstāvību;

47. prasa veikt pasākumus, ar kuriem 
nodrošina, ka valstu un Savienības 
struktūras, kurām ir atbilstošas funkcijas un 
pilnvaras, pienācīgi uzrauga un panāk 
Savienības pienācīgas rūpības tiesību aktu 
īstenošanu saskaņā ar to attiecīgajām 
kompetencēm; šādām struktūrām ir jābūt 
kompetentām izmeklēt pārkāpumus, 
ierosināt izpildes nodrošināšanas darbības 
un atbalstīt cietušos, piemēram, sniedzot 
juridiskas konsultācijas un tehnisku 
atbalstu vai īstenojot pārstāvību;

Or. en

Grozījums Nr. 232
Miguel Urbán Crespo

Atzinuma projekts
47.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

47.a iesaka izveidot publisku Eiropas 
aģentūru, lai uzraudzītu, analizētu, 
izmeklētu un pārbaudītu uzņēmumu 
praksi un to piegādes ķēdes; apstiprina, 
ka tās galvenā funkcija būtu izskatīt 
uzņēmumu darbības un sūdzības, ko 
iesniegušas grupas un organizācijas, 
kuras saskārušās ar šādu uzņēmumu 
darbību ietekmi trešās valstīs; uzskata, ka 
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aģentūra publiskotu savus konstatējumus 
un tos iesniegtu Eiropas Parlamentam;

Or. en

Grozījums Nr. 233
Karin Karlsbro

Atzinuma projekts
48. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

48. iesaka, lai Savienības pienācīgas 
pārbaudes tiesību aktos dalībvalstīm tiktu 
noteikts pienākums noteikt iedarbīgus, 
samērīgus un atturošus sodus un 
sankcijas par to, ka uzņēmumi nepilda 
pienācīgas rūpības pienākumus, tostarp 
attiecībā uz nepatiesiem vai maldinošiem 
datiem;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 234
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Atzinuma projekts
48. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

48. iesaka, lai Savienības pienācīgas 
pārbaudes tiesību aktos dalībvalstīm tiktu 
noteikts pienākums noteikt iedarbīgus, 
samērīgus un atturošus sodus un sankcijas 
par to, ka uzņēmumi nepilda pienācīgas 
rūpības pienākumus, tostarp attiecībā uz 
nepatiesiem vai maldinošiem datiem;

48. iesaka, lai Savienības pienācīgas 
pārbaudes tiesību aktos kā ātrs galējais 
līdzeklis tikai pēc tam, kad visi pārējie 
mediācijas centieni ir bijuši neveiksmīgi, 
dalībvalstīm tiktu noteikts pienākums 
noteikt iedarbīgus, samērīgus un atturošus 
sodus un sankcijas par to, ka uzņēmumi 
nepilda pienācīgas rūpības pienākumus, 
tostarp attiecībā uz nepatiesiem vai 
maldinošiem datiem, balstoties uz 
pārkāpuma smagumu un atkārtošanos;

Or. en
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Grozījums Nr. 235
Maria Arena

Atzinuma projekts
48. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

48. iesaka, lai Savienības pienācīgas 
pārbaudes tiesību aktos dalībvalstīm tiktu 
noteikts pienākums noteikt iedarbīgus, 
samērīgus un atturošus sodus un sankcijas 
par to, ka uzņēmumi nepilda pienācīgas 
rūpības pienākumus, tostarp attiecībā uz 
nepatiesiem vai maldinošiem datiem;

48. iesaka, lai Savienības pienācīgas 
pārbaudes tiesību aktos dalībvalstīm tiktu 
noteikts pienākums noteikt iedarbīgus, 
samērīgus un atturošus sodus un sankcijas 
par to, ka uzņēmumi un finanšu iestādes 
nepilda pienācīgas rūpības pienākumus, 
tostarp attiecībā uz nepatiesiem vai 
maldinošiem datiem;

Or. en

Grozījums Nr. 236
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena

Atzinuma projekts
48. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

48. iesaka, lai Savienības pienācīgas 
pārbaudes tiesību aktos dalībvalstīm tiktu 
noteikts pienākums noteikt iedarbīgus, 
samērīgus un atturošus sodus un sankcijas 
par to, ka uzņēmumi nepilda pienācīgas 
rūpības pienākumus, tostarp attiecībā uz 
nepatiesiem vai maldinošiem datiem;

48. iesaka, lai Savienības pienācīgas 
pārbaudes tiesību aktos dalībvalstīm tiktu 
noteikts pienākums noteikt iedarbīgus, 
samērīgus un atturošus administratīvos 
sodus un sankcijas par to, ka uzņēmumi 
nepilda pienācīgas rūpības pienākumus, 
tostarp attiecībā uz nepatiesiem vai 
maldinošiem datiem;

Or. en

Grozījums Nr. 237
Heidi Hautala
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
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48. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

48. iesaka, lai Savienības pienācīgas 
pārbaudes tiesību aktos dalībvalstīm tiktu 
noteikts pienākums noteikt iedarbīgus, 
samērīgus un atturošus sodus un sankcijas 
par to, ka uzņēmumi nepilda pienācīgas 
rūpības pienākumus, tostarp attiecībā uz 
nepatiesiem vai maldinošiem datiem;

48. iesaka, lai Savienības pienācīgas 
pārbaudes tiesību aktos dalībvalstīm tiktu 
noteikts pienākums noteikt iedarbīgus, 
samērīgus un atturošus sodus un sankcijas 
par to, ka uzņēmumi nepilda pienācīgas 
rūpības pienākumus, tostarp attiecībā uz 
nepatiesiem vai maldinošiem datiem; 
iesaka Savienības sankciju režīmā iekļaut 
neatbilstīgo uzņēmumu izslēgšanu no 
publiskajiem iepirkumiem un publiskā 
finansējuma;

Or. en

Grozījums Nr. 238
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena

Atzinuma projekts
48.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

48.a iesaka ES tiesību aktos noteikt 
prasību dalībvalstīm ieviest civiltiesiskās 
atbildības režīmus, lai nodrošinātu, ka no 
uzņēmumiem ir iespējams prasīt atbildību 
par kaitējumu, kas izriet no cilvēktiesību 
un vides tiesību pārkāpumiem, kurus 
izdarījuši vai veicinājuši uzņēmumi savā 
globālajā vērtību ķēdē, ja vien tie nespēj 
pierādīt, ka ir īstenojuši visus sapratīgi 
pamatotos pasākumus, lai šādu kaitējumu 
novērstu;

Or. en

Grozījums Nr. 239
Heidi Hautala
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
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48.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

48.a norāda, ka finansiālās sankcijas 
būtu jānosaka, pamatojoties uz samērīgu 
pieeju, proti, cita starpā ņemot vērā citus 
elementus, uzņēmumu apgrozījumu un 
lielumu, darbības nozari, darbības 
kontekstu, uzņēmējdarbības modeli, tā 
pozīciju vērtību ķēdēs un produktu un 
pakalpojumu raksturu;

Or. en

Grozījums Nr. 240
György Hölvényi, Kinga Gál

Atzinuma projekts
49. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

49. uzsver, ka krimināltiesības un 
krimināltiesas ir uzskatāmas par 
neatsveramiem cilvēktiesību aizsardzības 
līdzekļiem, ar kuriem vēršas pret smagiem 
cilvēktiesību pārkāpumiem;

49. uzsver, ka krimināltiesības un 
krimināltiesas kā ultima ratio instrumenti 
varētu būt nepieciešami cilvēktiesību 
aizsardzības līdzekļi, ar kuriem vēršas pret 
smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 241
Karin Karlsbro, Petras Auštrevičius

Atzinuma projekts
51. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

51. iesaka tiesību aktos iekļaut normas 
par to uzņēmumu un direktoru un vadības 
personāla kriminālatbildību, kuri tiek 
saukti pie atbildības par smagu 
cilvēktiesību pārkāpumu izdarīšanu.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 242
Michael Gahler

Atzinuma projekts
51. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

51. iesaka tiesību aktos iekļaut normas 
par to uzņēmumu un direktoru un vadības 
personāla kriminālatbildību, kuri tiek 
saukti pie atbildības par smagu 
cilvēktiesību pārkāpumu izdarīšanu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 243
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Atzinuma projekts
51. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

51. iesaka tiesību aktos iekļaut normas 
par to uzņēmumu un direktoru un vadības 
personāla kriminālatbildību, kuri tiek 
saukti pie atbildības par smagu 
cilvēktiesību pārkāpumu izdarīšanu.

51. iesaka apspriest, vai tiesību aktos 
būtu jāiekļauj normas par to uzņēmumu 
augstāko amatpersonu kriminālatbildību, 
kuri tiek tieši saukti pie atbildības par 
smagu cilvēktiesību pārkāpumu izdarīšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 244
Miguel Urbán Crespo

Atzinuma projekts
51. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

51. iesaka tiesību aktos iekļaut normas 
par to uzņēmumu un direktoru un vadības 

51. iesaka tiesību aktos iekļaut normas 
par to uzņēmumu un direktoru un vadības 
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personāla kriminālatbildību, kuri tiek 
saukti pie atbildības par smagu 
cilvēktiesību pārkāpumu izdarīšanu.

personāla administratīvo atbildību, 
civiltiesisko atbildību un 
kriminālatbildību, kuri tiek saukti pie 
atbildības par smagu cilvēktiesību 
pārkāpumu izdarīšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 245
Maria Arena

Atzinuma projekts
51. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

51. iesaka tiesību aktos iekļaut normas 
par to uzņēmumu un direktoru un vadības 
personāla kriminālatbildību, kuri tiek 
saukti pie atbildības par smagu 
cilvēktiesību pārkāpumu izdarīšanu.

51. iesaka tiesību aktos iekļaut normas 
par to uzņēmumu, finanšu iestāžu, 
direktoru un vadības personāla 
kriminālatbildību, kuri tiek saukti pie 
atbildības par smagu cilvēktiesību 
pārkāpumu izdarīšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 246
György Hölvényi, Kinga Gál

Atzinuma projekts
51. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

51. iesaka tiesību aktos iekļaut normas 
par to uzņēmumu un direktoru un vadības 
personāla kriminālatbildību, kuri tiek 
saukti pie atbildības par smagu 
cilvēktiesību pārkāpumu izdarīšanu.

51. iesaka tiesību aktos iekļaut normas 
par to uzņēmumu un direktoru un vadības 
personāla kriminālatbildību, kuri tiek 
saukti pie atbildības par ļoti smagu 
vispārēji atzītu cilvēktiesību pārkāpumu 
izdarīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 247
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Heidi Hautala
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
51. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

51. iesaka tiesību aktos iekļaut normas 
par to uzņēmumu un direktoru un vadības 
personāla kriminālatbildību, kuri tiek 
saukti pie atbildības par smagu 
cilvēktiesību pārkāpumu izdarīšanu.

51. iesaka tiesību aktos iekļaut normas 
par to uzņēmumu un direktoru un vadības 
personāla kriminālatbildību, kuri tiek 
saukti pie atbildības par smagu 
cilvēktiesību pārkāpumu izdarīšanu, un 
vērsties pret tādu uzņēmumu rīcību, kuri 
atkārtoti un tīši neievēro pienācīgu rūpību 
cilvēktiesību un vides jautājumos;

Or. en

Grozījums Nr. 248
Miguel Urbán Crespo

Atzinuma projekts
51.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

51.a norāda, ka civiltiesiskā un 
administratīvā atbildība ir vajadzīga citu 
noziedzīgu nodarījumu gadījumā, kuri 
nav kriminālnoziegumi; uzskata, ka 
atbildība būtu jāpiemēro arī gadījumos, 
kad pārkāpumi izriet no pienācīgas 
rūpības prasību neievērošanas;

Or. en

Grozījums Nr. 249
Heidi Hautala
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
8.a apakšvirsraksts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

Tirdzniecība, cilvēktiesības un ES ārējās 
darbības

Or. en

Grozījums Nr. 250
Heidi Hautala
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
51.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

51.a norāda, ka Savienības tiesību 
aktos būtu jāietver pienācīgas rūpības 
prasības cilvēktiesību un vides jomā kopā 
ar cilvēktiesību pamatnolīgumu un SDO 
konvenciju ratificēšanu, kas būtu 
priekšnoteikums Savienības apspriesto 
tirdzniecības un investīciju nolīgumu 
ratificēšanai un paredzēts to klauzulās, lai 
nodrošinātu politikas saskaņotību un 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus ES 
bāzētiem operatoriem;

Or. en

Grozījums Nr. 251
Heidi Hautala
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
51.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

51.b norāda, ka, izstrādājot 
instrumentus un apmācības materiālus 
par uzņēmējdarbību un cilvēktiesībām, kā 
arī par pienācīgu rūpību cilvēktiesību 
jomā ES un ES dalībvalstu iestādēm, kā 
arī ES delegācijām, būtu jābalstās uz 
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spēkā esošajām sistēmām (UNGP, ESAO 
pamatnostādnēm, SDO Deklarāciju); 
uzstāj un dzimumu līdztiesības 
integrēšanu šādos instrumentos, 
pamatojoties uz ANO Uzņēmējdarbības 
un cilvēktiesību vadošo principu 
dzimumaspektiem;

Or. en

Grozījums Nr. 252
Heidi Hautala
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
51.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

51.c uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt, lai 
ES delegāciju darbinieki būtu pienācīgi 
apmācīti uzņēmējdarbības un 
cilvēktiesību jautājumos; aicina ES 
delegācijas iesaistīties sarunās ar 
trešo valstu iestādēm, lai vairotu 
informētību, kā arī kopīgotu instrumentus 
un informāciju par pienācīgu rūpību 
cilvēktiesību un vides jomā un šajā jomā 
izstrādātu pielāgotas programmas, kā arī 
lai veicinātu līdzīgu tiesību aktu izstrādi 
uzņēmējvalstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 253
Heidi Hautala
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
51.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

51.d iesaka ar Savienības tiesību aktiem 
sekmēt un atbalstīt ES delegāciju lomu 
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sarunās ar uzņēmējdarbības nozari un 
visām pārējām attiecīgajām 
ieinteresētajām personām trešās valstīs 
saistībā ar Savienības tiesību aktu 
pienācīgas rūpības prasību un standartu 
īstenošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 254
Heidi Hautala
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
51.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

51.e ir pārliecināts, ka Savienības 
tiesību aktiem paralēli būtu jāpieprasa 
izstrādāt ES rīcības plānu 
uzņēmējdarbības un cilvēktiesību jomā 
kopā ar demokrātijas un cilvēktiesību 
rīcības plāna sistēmu; ierosina, ka šīs 
sistēmas ietvaros, kā arī balstoties uz 
Kanādas atbildīgas uzņēmējdarbības 
ombuda piemēru, Savienībai vajadzētu 
izvirzīt ES īpašo pārstāvi atbildīgas 
uzņēmējdarbības jautājumos, kurš būtu 
pilnvarots cita starpā izskatīt, uzraudzīt, 
konsultēt un publiski ziņot par Savienības 
tiesību aktiem par pienācīgu rūpību 
cilvēktiesību un vides jomā un ES 
attiecīgajām darbībām demokrātijas un 
cilvēktiesību rīcības plāna sistēmas 
ietvaros;

Or. en

Grozījums Nr. 255
Heidi Hautala
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
51.f punkts (jauns)



AM\1215550LV.docx 139/139 PE658.828v02-00

LV

Atzinuma projekts Grozījums

51.f norāda, ka Savienības tiesību 
aktiem būtu jāsekmē, jāstiprina un 
jāmudina uz ES proaktīvu un jēgpilnu 
iesaistīšanos notiekošajās sarunās, lai 
izstrādātu saistošu ANO instrumentu 
attiecībā uz transnacionālām 
korporācijām un citiem uzņēmumiem 
cilvēktiesību kontekstā;

Or. en


