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Módosítás  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, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey 

a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

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

a Rana Plaza összeomlásának második évfordulójáról és a bangladesi fenntarthatósági paktum 

jelenlegi állásáról 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

25 bekezdés 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

25. megjegyzi, hogy a „fegyver kivételével 

mindent” elnevezéső kezdeményezés 

fontos szerepet játszik a bangladesi 

gazdaság fejlıdésében és hozzájárult 

milliók, különösen a nık anyagi 

körülményeinek javulásához; 

meggyızıdése azonban, hogy az emberi és 

munkajogok területén érvényesülı 

hatékony feltételrendszer hiányában fennáll 

annak a kockázata, hogy a „fegyver 

kivételével mindent” és az általános 

vámkedvezmény-rendszer csak ront az 

munkavállalók védelmére vonatkozó 

alacsony szintő normákon, és ellehetetleníti 

a méltányos munkát; sürgeti a Bizottságot 

annak megállapítására, hogy Banglades 

tiszteletben tartja-e az általános 

vámkedvezmény-rendszerben elıírt emberi 

jogi, munkaügyi és környezetvédelmi 

egyezményeket, és számoljon be errıl a 

25. megjegyzi, hogy a „fegyver kivételével 

mindent” elnevezéső kezdeményezés 

fontos szerepet játszik a bangladesi 

gazdaság fejlıdésében és hozzájárult 

milliók, különösen a nık anyagi 

körülményeinek javulásához; 

meggyızıdése azonban, hogy az emberi és 

munkajogok területén érvényesülı 

hatékony feltételrendszer hiányában fennáll 

annak a kockázata, hogy a „fegyver 

kivételével mindent” és az általános 

vámkedvezmény-rendszer csak ront az 

munkavállalók védelmére vonatkozó 

alacsony szintő normákon, és ellehetetleníti 

a méltányos munkát; sürgeti a Bizottságot 

annak megállapítására, hogy Banglades 

tiszteletben tartja-e az általános 

vámkedvezmény-rendszerben elıírt emberi 

jogi, munkaügyi és környezetvédelmi 

egyezményeket, és a fenntarthatósági 
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Parlamentnek; hangsúlyozza, hogy a 

szociális és munkaügyi normák terén 

megfelelı elırelépést felmutató országokat 

termékeik teljes körő piacra jutásának 

megırzésével kellene jutalmazni; 

paktum második évfordulójának idejére 

számoljon be errıl a Parlamentnek; 

hangsúlyozza, hogy a szociális és 

munkaügyi normák terén megfelelı 

elırelépést felmutató országokat termékeik 

teljes körő piacra jutásának megırzésével 

kellene jutalmazni; 

Or. en 
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Módosítás  4 

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, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey 

a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

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

a Rana Plaza összeomlásának második évfordulójáról és a bangladesi fenntarthatósági paktum 

jelenlegi állásáról 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

25 a bekezdés (új) 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 25a. sajnálattal állapítja meg, hogy a 

tagállamok nemmel szavaztak az ENSZ 

Emberi Jogi Tanácsának 2014. június 26-

án elfogadott határozatára, amely 

kormányközi munkacsoportot hoz létre, 

amelynek feladata a transznacionális 

társaságok tevékenységét szabályozó, 

jogilag kötelezı erejő nemzetközi eszköz 

kidolgozása, és arra ösztönzi az európai 

intézményeket és tagállamokat, hogy e cél 

elérése érdekében szorosan mőködjenek 

együtt az ENSZ-szel; 

Or. en 

 

 


