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Pozměňovací návrh  1 

Hannes Swoboda 

za skupinu S&D 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE 

Postoj Parlamentu k novému návrhu rozpočtu na rok 2011 ve znění pozměněném Radou 

Společný návrh usnesení 

Bod 40 a (nový) za nadpisem „Plnění Programu pro občany: svoboda, bezpečnost 

a právo“ 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 40a. je hluboce znepokojen skutečností, že 

nebyly předloženy žádné konkrétní návrhy 

týkající se základních práv nebo 

horizontální směrnice o nediskriminaci 

a že otázka nediskriminace není vůbec 

zmíněna; vyzývá Komisi, aby urychleně 

jednala a odblokovala směrnici 

o nediskriminaci; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  2 

Hannes Swoboda 

za skupinu S&D 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE 

Postoj Parlamentu k novému návrhu rozpočtu na rok 2011 ve znění pozměněném Radou 

Společný návrh usnesení 

Bod 57 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 57a. připomíná, že multilateralismus musí 

nadále zůstat hlavní prioritou EU, 

a požaduje, aby probíhající a nová 

obchodní jednání respektovala zásadu 

zvláštního a diferencovaného přístupu 

k rozvojovým zemím; je pevně přesvědčen 

o tom, že je třeba vytvořit účinný 

a reformovaný mnohostranný obchodní 

rámec, který by v rámci nového 

globálního řízení v zájmu rozvoje 

a vymýcení chudoby umožnil vybudovat 

vyváženější a spravedlivější hospodářský 

systém; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  3 

Hannes Swoboda 

za skupinu S&D 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE 

Postoj Parlamentu k novému návrhu rozpočtu na rok 2011 ve znění pozměněném Radou 

Společný návrh usnesení 

Bod 58 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 58a. žádá, aby doložka o sociální 

odpovědnosti podniků byla zahrnuta do 

mezinárodních obchodních dohod 

uzavřených EU; domnívá se, že tato 

doložka by měla obsahovat povinnost 

společností předkládat zprávy 

a zachovávat transparentnost a dále 

povinnost náležité péče pro společnosti 

a skupiny společností, vyšetřování 

v případě prokázaného porušení 

povinností vyplývajících z této doložky 

a lepší přístup k soudům pro oběti jednání 

podniků; 

Or. en 
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