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Τροπολογία  3 

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Patrick 

Le Hyaric, Stefan Eck, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Eleonora Forenza, Luke 

Ming Flanagan, Κώστας Χρυσόγονος, Σοφία Σακοράφα, Lola Sánchez Caldentey 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

σχετικά µε τη δεύτερη επέτειο από την κατάρρευση του κτηρίου Rana Plaza και τις εξελίξεις 

όσον αφορά το Σύµφωνο Βιωσιµότητας του Μπαγκλαντές 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 25 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

25. σηµειώνει ότι η πρωτοβουλία «Όλα 

εκτός από όπλα» έχει διαδραµατίσει 

σηµαντικό ρόλο στην οικονοµική 

ανάπτυξη του Μπαγκλαντές και έχει 

συµβάλει στη βελτίωση των συνθηκών 

διαβίωσης εκατοµµυρίων ανθρώπων, ιδίως 

γυναικών· είναι ωστόσο πεπεισµένο ότι, 

χωρίς τις απαραίτητες προϋποθέσεις στο 

πεδίο των ανθρώπινων και των 

εργασιακών δικαιωµάτων, η πρωτοβουλία 

«όλα εκτός από όπλα» και το ΣΓΠ 

κινδυνεύουν να επιδεινώσουν τα ήδη 

χαµηλά επίπεδα προστασίας των 

εργαζοµένων και να υπονοµεύσουν τις 

προσπάθειες για αξιοπρεπή εργασία· καλεί 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαπιστώσει 

κατά πόσο το Μπαγκλαντές τηρεί τις 

συµβάσεις περί ανθρωπίνων δικαιωµάτων, 

εργασίας και περιβάλλοντος στο πλαίσιο 

του συστήµατος γενικευµένων 

προτιµήσεων και να υποβάλει έκθεση στο 

25. σηµειώνει ότι η πρωτοβουλία «Όλα 

εκτός από όπλα» έχει διαδραµατίσει 

σηµαντικό ρόλο στην οικονοµική 

ανάπτυξη του Μπαγκλαντές και έχει 

συµβάλει στη βελτίωση των συνθηκών 

διαβίωσης εκατοµµυρίων ανθρώπων, ιδίως 

γυναικών· είναι ωστόσο πεπεισµένο ότι, 

χωρίς τις απαραίτητες προϋποθέσεις στο 

πεδίο των ανθρώπινων και των 

εργασιακών δικαιωµάτων, η πρωτοβουλία 

«όλα εκτός από όπλα» και το ΣΓΠ 

κινδυνεύουν να επιδεινώσουν τα ήδη 

χαµηλά επίπεδα προστασίας των 

εργαζοµένων και να υπονοµεύσουν τις 

προσπάθειες για αξιοπρεπή εργασία· καλεί 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαπιστώσει 

κατά πόσο το Μπαγκλαντές τηρεί τις 

συµβάσεις περί ανθρωπίνων δικαιωµάτων, 

εργασίας και περιβάλλοντος στο πλαίσιο 

του συστήµατος γενικευµένων 

προτιµήσεων και να υποβάλει έκθεση στο 
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Κοινοβούλιο· τονίζει ότι οι χώρες που 

σηµειώνουν ικανοποιητική πρόοδο σε 

κοινωνικά και εργασιακά πρότυπα θα 

πρέπει να ανταµείβονται µε τη διατήρηση 

πλήρους πρόσβασης στην αγορά για τα 

προϊόντα τους· 

Κοινοβούλιο µε τη δεύτερη επέτειο του 
Συµφώνου Βιωσιµότητας·  τονίζει ότι οι 
χώρες που σηµειώνουν ικανοποιητική 

πρόοδο σε κοινωνικά και εργασιακά 

πρότυπα θα πρέπει να ανταµείβονται µε τη 

διατήρηση πλήρους πρόσβασης στην 

αγορά για τα προϊόντα τους· 

Or. en 
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Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

σχετικά µε τη δεύτερη επέτειο από την κατάρρευση του κτηρίου Rana Plaza και τις εξελίξεις 
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Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 25 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 25a. αποδοκιµάζει το γεγονός ότι κράτη 
µέλη ψήφισαν κατά του ψηφίσµατος του 
Συµβουλίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 
των Η.Ε. που εγκρίθηκε στις 26 Ιουνίου 
2014 και µε το οποίο συγκροτείται 
διακυβερνητική οµάδα εργασίας µε 
εντολή την εκπόνηση ενός διεθνούς, 
νοµικά δεσµευτικού µέσου το οποίο θα 
ρυθµίζει τις δραστηριότητες των 
διεθνικών εταιρειών· προτρέπει τα 
ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα και τα κράτη 
µέλη να συνεργαστούν στενά µε τον ΟΗΕ 
για την επίτευξη αυτού του στόχου· 

Or. en 

 

 


