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Amendamentul 4 

Paul Murphy, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Marisa Matias 

în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, 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 1 a (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  1a. își exprimă indignarea cu privire la 
condițiile de lucru îngrozitoare din 
industria textilă și a confecțiilor din țările 
cel mai puțin dezvoltate și din țările în 
curs de dezvoltare și condamnă 
persoanele responsabile de această 
situație; subliniază că întreprinderile 
multinaționale de distribuție cu sediul în 
Europa, adesea prin intermediul unor 
subcontractanți, se numără printre 
principalii beneficiari ai forței de muncă 
ieftine și ai încălcărilor drepturilor 
lucrătorilor și ale standardelor de 
sănătate și de siguranță din țările cel mai 
puțin dezvoltate și din țările în curs de 
dezvoltare; este convins că evenimentele 
tragice din Bangladesh ilustrează eșecul 
noțiunii de sistem de responsabilitate 
socială a întreprinderilor (RSI) pe bază 
voluntară și subliniază că un sistem de 
RSI obligatoriu din punct de vedere 
juridic și, astfel, cu caracter executoriu 
este o măsură necesară pentru a pune 
capăt acestei exploatări flagrante; 
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Amendamentul 5 

Paul Murphy, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Marisa Matias 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, 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 2 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  2a. apără dreptul lucrătorilor din 
Bangladesh de a constitui și a înregistra 
sindicate independente și de a deveni 
membri ai acestora fără să se teamă că 
vor fi hărțuiți; consideră că existența 
unor structuri sindicale democratice este 
un instrument vital în lupta pentru 
standarde de sănătate și de siguranță și 
condiții de lucru mai bune, inclusiv 
pentru salarii mai ridicate; solicită 
Guvernului din Bangladesh să garanteze 
aceste drepturi fundamentale; 

Or. en 

 
 


