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Amendamentul  1 

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

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

Barbara Spinelli 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Thailanda, în special situația lui Andy Hall 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 11 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

11. îndeamnă UE și statele sale membre să 

se asigure că întreprinderile cu sediul pe 

teritoriul lor care desfășoară activități 

economice în Thailanda respectă 

standardele internaționale privind 

drepturile omului, printr-o monitorizare și 

raportare transparentă, în colaborare cu 

societatea civilă, și salută sprijinul pe care 

întreprinderea finlandeză de comerț cu 

amănuntul, S Group, i l-a acordat lui Andy 

Hill; 

11. îndeamnă UE și statele sale membre să 

crească în continuare accesibilitatea 

bazelor de date referitoare la informațiile 

vamale privind importurile în UE, 

inclusiv numele întreprinderilor 

implicate, destinațiile finale și 

destinatarii, astfel încât să se asigure că 

întreprinderile cu sediul pe teritoriul lor 

care desfășoară activități economice în 

Thailanda respectă standardele 

internaționale privind drepturile omului, 

printr-o monitorizare și raportare 

transparentă, în colaborare cu societatea 

civilă, și salută sprijinul pe care 

întreprinderea finlandeză de comerț cu 

amănuntul, S Group, i l-a acordat lui Andy 

Hill; 

Or. en 
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Amendamentul  2 

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

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

Barbara Spinelli 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Thailanda, în special situația lui Andy Hall 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 11 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

11. îndeamnă UE și statele sale membre să 

se asigure că întreprinderile cu sediul pe 

teritoriul lor care desfășoară activități 

economice în Thailanda respectă 

standardele internaționale privind 

drepturile omului, printr-o monitorizare și 

raportare transparentă, în colaborare cu 

societatea civilă, și salută sprijinul pe care 

întreprinderea finlandeză de comerț cu 

amănuntul, S Group, i l-a acordat lui Andy 

Hill; 

11. îndeamnă UE și statele sale membre să 

se asigure că întreprinderile cu sediul pe 

teritoriul lor care desfășoară activități 

economice în Thailanda respectă 

standardele internaționale privind 

drepturile omului, printr-o monitorizare și 

raportare transparentă, în colaborare cu 

societatea civilă, și salută sprijinul pe care 

întreprinderea finlandeză de comerț cu 

amănuntul, S Group, i l-a acordat lui Andy 

Hill; solicită, în continuare, UE și statelor 

membre să lanseze campanii vizând 

sensibilizarea cetățenilor cu privire la 

modul și locul în care sunt fabricate 

produsele lor de uz cotidian, punându-se 

un accent clar pe drepturile omului, 

standardele antreprenoriale și standardele 

fundamentale ale Organizației Mondiale 

a Comerțului; 
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Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Thailanda, în special situația lui Andy Hall 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 11 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  11a. crede cu tărie că întreprinderile ar 

trebui trase la răspundere pentru orice 

daune aduse mediului și orice abuzuri la 

adresa drepturilor omului de care sunt 

responsabile și că UE și statele membre ar 

trebui să susțină acest lucru ca pe un 

principiu de bază; invită toate părțile să 

participe activ la cea de-a doua sesiune a 

grupului de lucru interguvernamental al 

ONU privind un instrument internațional 

obligatoriu din punct de vedere juridic 

pentru corporațiile transnaționale și alte 

întreprinderi în ceea ce privește drepturile 

omului;  

Or. en 

 

 


