
 

AM\1059501LT.doc PE555.137v01-00 } 

 PE555.138v01-00 } 

 PE555.139v01-00 } 

 PE555.140v01-00 } 

 PE555.142v01-00 } 

 PE555.146v01-00 } 

 PE555.150v01-00 } RC1 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

28.4.2015  B8-0363/2015 }  

 B8-0364/2015 }  

 B8-0365/2015 }  

 B8-0366/2015 }  

 B8-0368/2015 }  

 B8-0372/2015 }  

 B8-0376/2015 } RC1/Am. 3 

Pakeitimas  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 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

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

d÷l pastato „Rana Plaza“ griūties antrųjų metinių min÷jimo ir pažangos įgyvendinant tvarumo 

susitarimą 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

25 dalis 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

25. pažymi, kad iniciatyva „Viskas, 

išskyrus ginklus“ atliko svarbų vaidmenį 

Bangladešui vystantis ekonomiškai ir 

prisid÷jo prie milijonų žmonių, ypač 

moterų, materialinių sąlygų pager÷jimo; vis 

d÷lto yra įsitikinęs, jog, nenustačius 

patikimų sąlygų žmogaus ir darbo teisių 

srityje, rizikuojama, kad vykdant iniciatyvą 

„Viskas, išskyrus ginklus“ ir taikant 

bendrąją lengvatų sistemą pablog÷s žemi 

darbininkų apsaugos standartai ir iškils 

pavojus deramam darbui; ragina Komisiją 

nustatyti, ar Bangladešas laikosi pagal 

bendrąją lengvatų sistemą numatytų 

žmogaus teisių, darbo ir aplinkos apsaugos 

konvencijų, ir apie tai informuoti 

Parlamentą; pabr÷žia, kad šalims, 

darančioms tvirtą pažangą socialinių ir 

darbo standartų srityje, tur÷tų būti 

atsid÷kojama užtikrinant visapusišką jų 

25. pažymi, kad iniciatyva „Viskas, 

išskyrus ginklus“ atliko svarbų vaidmenį 

Bangladešui vystantis ekonomiškai ir 

prisid÷jo prie milijonų žmonių, ypač 

moterų, materialinių sąlygų pager÷jimo; vis 

d÷lto yra įsitikinęs, jog, nenustačius 

patikimų sąlygų žmogaus ir darbo teisių 

srityje, rizikuojama, kad vykdant iniciatyvą 

„Viskas, išskyrus ginklus“ ir taikant 

bendrąją lengvatų sistemą pablog÷s žemi 

darbininkų apsaugos standartai ir iškils 

pavojus deramam darbui; ragina Komisiją 

nustatyti, ar Bangladešas laikosi pagal 

bendrąją lengvatų sistemą numatytų 

žmogaus teisių, darbo ir aplinkos apsaugos 

konvencijų, ir iki antrųjų tvarumo 

susitarimo metinių apie tai informuoti 

Parlamentą; pabr÷žia, kad šalims, 

darančioms tvirtą pažangą socialinių ir 

darbo standartų srityje, tur÷tų būti 
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produktų patekimą į rinką; atsid÷kojama užtikrinant visapusišką jų 

produktų patekimą į rinką; 

Or. en 
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Pakeitimas  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 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

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

d÷l pastato „Rana Plaza“ griūties antrųjų metinių min÷jimo ir pažangos įgyvendinant tvarumo 

susitarimą 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

25 a dalis (nauja) 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 25a. apgailestauja d÷l to, kad valstyb÷s 

nar÷s balsavo prieš 2014 m. birželio 26 d. 

priimtą Jungtinių Tautų žmogaus teisių 

tarybos rezoliuciją, pagal kurią 

sukuriama tarpvyriausybin÷ darbo grup÷, 

kuriai suteikti įgaliojimai parengti 

tarptautinę teisiškai privalomą priemonę, 

kurią taikant būtų reguliuojama 

tarptautinių korporacijų veikla, ir ragina 

ES institucijas ir valstybes nares glaudžiai 

bendradarbiauti su JT siekiant šio tikslo; 

Or. en 

 

 

 

 


