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Alteração  1 

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

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

Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

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

sobre a Tailândia, nomeadamente a situação de Andy Hall 

Proposta de resolução comum 

N.º 11 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

11. Insta a UE e os Estados-Membros a 

assegurarem que as empresas que estão 

sediadas nos seus territórios e que realizem 

atividades na Tailândia respeitem as 

normas internacionais em matéria de 

direitos humanos através de uma 

monitorização e de uma comunicação de 

informações com base no princípio da 

transparência, em cooperação com a 

sociedade civil, e congratula-se com o 

apoio que o grupo retalhista finlandês S 

Group deu a Andy Hall; 

11. Insta a UE e os Estados-Membros a 

continuarem a desenvolver a 

acessibilidade das bases de dados relativas 

a informações aduaneiras sobre 

importações para a UE, incluindo os 

nomes das empresas envolvidas, o destino 

e os beneficiários finais, para assegurar 
que as empresas que estão sediadas nos 

seus territórios e que realizem atividades 

na Tailândia respeitem as normas 

internacionais em matéria de direitos 

humanos através de uma monitorização e 

de uma comunicação de informações com 

base no princípio da transparência, em 

cooperação com a sociedade civil, e 

congratula-se com o apoio que o grupo 

retalhista finlandês S Group deu a Andy 

Hall; 

Or. en 
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Alteração  2 

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

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

Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

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

sobre a Tailândia, nomeadamente a situação de Andy Hall 

Proposta de resolução comum 

N.º 11 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

11. Insta a UE e os Estados-Membros a 

assegurarem que as empresas que estão 

sediadas nos seus territórios e que realizem 

atividades na Tailândia respeitem as 

normas internacionais em matéria de 

direitos humanos através de uma 

monitorização e de uma comunicação de 

informações com base no princípio da 

transparência, em cooperação com a 

sociedade civil, e congratula-se com o 

apoio que o grupo retalhista finlandês S 

Group deu a Andy Hall; 

11. Insta a UE e os Estados-Membros a 

assegurarem que as empresas que estão 

sediadas nos seus territórios e que realizem 

atividades na Tailândia respeitem as 

normas internacionais em matéria de 

direitos humanos através de uma 

monitorização e de uma comunicação de 

informações com base no princípio da 

transparência, em cooperação com a 

sociedade civil, e congratula-se com o 

apoio que o grupo retalhista finlandês S 

Group deu a Andy Hall; insta, além disso, 

a UE e os Estados-Membros a lançarem 

campanhas destinadas a sensibilizar os 

cidadãos para a forma como os produtos 

que consomem diariamente são 

fabricados e para a sua origem, com uma 

ênfase especial nos direitos humanos, nas 

normas aplicáveis às empresas e nas 

normas fundamentais da Organização 

Mundial de Comércio; 
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Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

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

sobre a Tailândia, nomeadamente a situação de Andy Hall 

Proposta de resolução comum 

N.º 11-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  11-A. Está firmemente convicto de que as 

empresas deveriam prestar contas por 

qualquer dano ambiental e por quaisquer 

violações dos direitos humanos por que 

sejam responsáveis e que a UE e os 

Estados-Membros deveriam consagrar 

esta condição como princípio 

fundamental; exorta todas as partes a 

participarem ativamente na próxima 

segunda sessão do grupo de trabalho 

intergovernamental da ONU sobre um 

instrumento internacional juridicamente 

vinculativo em matéria de empresas 

transnacionais e outras empresas no 

âmbito dos direitos humanos;  

Or. en 

 

 


