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Ændringsforslag  1 

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

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

Barbara Spinelli 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

Thailand, navnlig sagen om Andy Hall 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 11 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

11. opfordrer indtrængende EU og dets 

medlemsstater til – gennem åben 

overvågning og indberetning og i 

samarbejde med civilsamfundet – at sikre, 

at virksomheder, der har hjemsted på deres 

område og driver virksomhed i Thailand, 

overholder de internationale 

menneskerettighedsstandarder, og glæder 

sig over den støtte, som den finske 

detailvirksomhed, S Group, har givet Andy 

Hall; 

11. opfordrer indtrængende EU og dets 

medlemsstater til at forbedre 

tilgængeligheden af databaser med 

toldoplysninger om import til EU, 

herunder navne på de involverede 

virksomheder, slutdestinationer og 

modtagere, med henblik på – gennem åben 

overvågning og indberetning og i 

samarbejde med civilsamfundet – at sikre, 

at virksomheder, der har hjemsted på deres 

område og driver virksomhed i Thailand, 

overholder de internationale 

menneskerettighedsstandarder, og glæder 

sig over den støtte, som den finske 

detailvirksomhed, S Group, har givet Andy 

Hall; 

Or. en 
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Ændringsforslag  2 

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

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

Barbara Spinelli 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

Thailand, navnlig sagen om Andy Hall 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 11 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

11. opfordrer indtrængende EU og dets 

medlemsstater til – gennem åben 

overvågning og indberetning og i 

samarbejde med civilsamfundet – at sikre, 

at virksomheder, der har hjemsted på deres 

område og driver virksomhed i Thailand, 

overholder de internationale 

menneskerettighedsstandarder, og glæder 

sig over den støtte, som den finske 

detailvirksomhed, S Group, har givet Andy 

Hall; 

11. opfordrer indtrængende EU og dets 

medlemsstater til – gennem åben 

overvågning og indberetning og i 

samarbejde med civilsamfundet – at sikre, 

at virksomheder, der har hjemsted på deres 

område og driver virksomhed i Thailand, 

overholder de internationale 

menneskerettighedsstandarder, og glæder 

sig over den støtte, som den finske 

detailvirksomhed, S Group, har givet Andy 

Hall; opfordrer endvidere EU og 

medlemsstaterne til at iværksætte 

oplysningskampagner med henblik på at 

øge borgernes bevidsthed om, hvordan og 

hvor de varer, de benytter til daglig, 

fremstilles, med et klart fokus på 

menneskerettighederne, 

virksomhedsstandarder og 

grundlæggende WTO-normer; 
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Ændringsforslag  3 

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

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

Barbara Spinelli, Jean-Luc Mélenchon 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

Thailand, navnlig sagen om Andy Hall 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 11 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  11a. er af den faste overbevisning, at 

virksomheder bør holdes ansvarlige for 

enhver form for skade på miljøet og 

krænkelse af menneskerettighederne, og 

at EU og medlemsstaterne bør værne om 

dette som et centralt princip; opfordrer 

alle parter til at tage aktivt del i den 

forestående anden samling i FN's 

mellemstatslige arbejdsgruppe (IGWG) 

om et retligt bindende internationalt 

instrument vedrørende multinationale 

selskabers og andre 

erhvervsvirksomheders forhold til 

menneskerettighederne;  

Or. en 

 

 


