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Amendamentul 1 

Charles Tannock 

în numele Grupului ECR 
 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 
Condițiile de muncă și standardele de sănătate și de siguranță în contextul incendiilor ce au 

avut loc recent în mai multe fabrici și a prăbușirii unei clădiri în Bangladesh 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 3 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

3. salută Acordul privind siguranța 

clădirilor și protecția contra incendiilor în 
Bangladesh semnat de sindicate, ONG-uri 
și circa 40 de întreprinderi multinaționale 

de distribuție a textilelor, care a fost 
finalizat la 15 mai 2013 și care vizează să 
amelioreze standardele de siguranță în 
fabrici (conținând dispoziții privind 
finanțarea unor asemenea măsuri), 

îndeosebi prin înființarea unui sistem 
independent de inspecții, care include 
rapoarte publice și reparații și renovări 

obligatorii, precum și prin sprijinirea activă 
a creării de „comitete pentru sănătate și 

siguranță” cu participarea organismelor de 
reprezentare a lucrătorilor din fiecare 
fabrică; solicită tuturor mărcilor de textile 

implicate să susțină acest efort, inclusiv 
distribuitorilor de textile Walmart, Gap, 
Metrou, NKD și Ernstings, care resping 
în continuare acest acord cu forță juridică 
obligatorie; 

3. salută Acordul privind siguranța 

clădirilor și protecția contra incendiilor în 
Bangladesh semnat de sindicate, ONG-uri 
și circa 40 de întreprinderi multinaționale 

de distribuție a textilelor, care a fost 
finalizat la 15 mai 2013 și care vizează să 
amelioreze standardele de siguranță în 
fabrici (conținând dispoziții privind 
finanțarea unor asemenea măsuri), 

îndeosebi prin înființarea unui sistem 
independent de inspecții, care include 
rapoarte publice și reparații și renovări 

obligatorii, precum și prin sprijinirea activă 
a creării de „comitete pentru sănătate și 

siguranță” cu participarea organismelor de 
reprezentare a lucrătorilor din fiecare 
fabrică; solicită tuturor mărcilor de textile 

implicate să susțină acest efort; 

Or. en 
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Amendamentul 2 

Charles Tannock 
în numele Grupului ECR 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Condițiile de muncă și standardele de sănătate și de siguranță în contextul incendiilor ce au 
avut loc recent în mai multe fabrici și a prăbușirii unei clădiri în Bangladesh 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 6 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

6. reamintește că Bangladeshul beneficiază 
de un acces scutit de taxe vamale și 
contingente pe piața UE, în temeiul 

programului „totul, în afară de arme” din 
cadrul sistemului generalizat de preferințe, 
cu scopul de a stimula gestionarea 
responsabilă a lanțurilor de aprovizionare 
în care sunt implicate țările în curs de 
dezvoltare; subliniază, prin urmare, că, în 
cadrul programului „totul, în afară de 
arme”, Bangladeshul are obligația de a 
asigura aplicarea efectivă a mai multor 
convenții fundamentale ale ONU și OIM 
referitoare la drepturile omului și la 
drepturile lucrătorilor; 

6. reamintește că Bangladeshul beneficiază 
de un acces scutit de taxe vamale și 
contingente pe piața UE, în temeiul 

programului „totul, în afară de arme” din 
cadrul sistemului generalizat de preferințe, 
și că aceste preferințe pot fi retrase, în 
conformitate cu articolul 15 alineatul (1) 
din Regulamentul privind SGP, în cazul 
încălcării grave și sistematice a 
principiilor definite în convențiile 
menționate în partea A din anexa III, pe 
baza concluziilor organelor de 
supraveghere competente. 

Or. en 
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Amendamentul 3 

Charles Tannock 
în numele Grupului ECR 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Condițiile de muncă și standardele de sănătate și de siguranță în contextul incendiilor ce au 
avut loc recent în mai multe fabrici și a prăbușirii unei clădiri în Bangladesh 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 7 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

7. solicită Comisiei să verifice respectarea 
de către Bangladesh a convențiilor 
respective și se așteaptă ca preferințele 
tarifare să fie revizuite dacă se constată că 
Bangladeshul încalcă grav și sistematic 
principiile prevăzute în aceste convenții; 

7. solicită Comisiei să verifice respectarea 
de către Bangladesh a convențiilor 
respective și se așteaptă să se ia în 
considerare posibilitatea unei anchete în 
conformitate cu articolul 18 din 
Regulamentul SGP dacă se constată că 
Bangladeshul încalcă grav și sistematic 
principiile prevăzute în aceste convenții; 

Or. en 

 
 


