José Manuel Barroso
Předseda evropské komise
Evropská komise
Rue de la Loi / Wetstraat 200
B-1049 Brusel - Belgie

Martin Kocourek
Ministr průmyslu a obchodu
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1

Jsme přesvědčeni, že by firmy měly předcházet riziku porušování lidských práv. Proto Vás žádáme, aby:

•

Česká republika na úrovni EU podpořila požadavek, aby firmy působící v EU byly právně
odpovědné za veškerou újmu, kterou způsobí kdekoliv na světě lidem a životnímu

prostředí. Firmy také musí zveřejňovat informace o svých aktivitách, obětem musí
být zajištěn přístup k soudům v EU.
•

Aby ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky podpořilo a zveřejnilo etický
kodex odpovědného podnikání, který by firmy měly dodržovat. Tato pravidla se
soustředí zejména na obchod se zeměmi, jejichž úřady tolerují pracovní podmínky
porušující lidská práva.
Jméno
Name

Adresa (město)

E-mailová adresa

Podpis

Address (city)

(v případě, že nám chcete
pomoci se šířením petice)

Signature

Souhlasím se zařazením níže uvedených údajů do databáze EPS a Amnesty International jejich využitím pro potřeby EPS a Amnesty International až
do písemného odvolání (ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sbírky o ochraně osobních údajů. EPS se tímto zavazuje, že Vaše údaje neposkytne
žádným jiným organizacím nebo firmám s výjimkou předání petice české vládě a Evropské komisi.
Petici zašlete na adresu:

AMNESTY INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA, Provaznická 3, 110 00 Praha 1 nebo
EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS, Dvořákova 13, 602 00 Brno
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