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Pakeitimas  1 
Hannes Swoboda 
S&D frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

PPE, S&D, ALDE 
Komisijos 2011 m. darbo programa 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 
40 a dalis (nauja), po antrašt÷s „Tolesnis piliečių darbotvark÷s įgyvendinimas. Laisv÷ 

saugumas ir teisingumas“ 
 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 40a. reiškia didžiulį susirūpinimą, kad 

nepateikta konkrečių pasiūlymų d÷l 

pagrindinių teisių ar horizontalios 

nediskriminavimo direktyvos ir kad 

nediskriminavimo klausimas net 

nepamin÷tas; ragina Komisiją imtis 

skubių veiksmų siekiant pašalinti kliūtis, 

susijusias su nediskriminavimo direktyvos 

pri÷mimu; 

Or. en 
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Pakeitimas  2 

Hannes Swoboda 
S&D frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 
PPE, S&D, ALDE 
Komisijos 2011 m. darbo programa 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

57 a dalis (nauja) 
 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 57a. primena, kad daugiašališkumas turi 

išlikti pirmuoju ES prioritetu, ir 

reikalauja, kad vykstant dabartin÷ms ir 

naujoms prekybos deryboms besivystančių 

šalių atžvilgiu būtų laikomasi specialaus 

diferencinio požiūrio; yra tvirtai įsitikinęs, 

kad, norint sukurti labiau subalansuotą ir 

teisingą ekonomikos sistemą, kuri 

sudarytų dalį naujos visuotin÷s valdymo 

sistemos, naudingos vystymuisi ir siekiui 

mažinti skurdą, būtina veiksminga 

atnaujinta daugiašal÷s prekybos sistema; 

Or. en 
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Pakeitimas  3 

Hannes Swoboda 
S&D frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 
PPE, S&D, ALDE 
Komisijos 2011 m. darbo programa 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

58 a dalis (nauja) 
 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 58a. ragina į ES pasirašytus tarptautin÷s 

prekybos susitarimus įtraukti sąlygą d÷l 

įmonių socialin÷s atsakomyb÷s; mano, 

kad tai tur÷tų apimti įmonių pareigą 

atsiskaityti ir vykdyti skaidrią veiklą bei 

išsamų įmonių ir įmonių grupių 

patikrinimą, tyrimus, jei įrodoma, kad 

buvo pažeisti įmonių socialin÷s 

atsakomyb÷s įsipareigojimai, ir geresnes 

sąlygas nukent÷jusiems nuo bendrovių 

veiksmų kreiptis į teismą; 

Or. en 

 

 

 

 


