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Grozījums Nr.  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 grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

Rana Plaza ēkas sabrukšanas otrā gadadiena un pašreizējais stāvoklis ilgtspējas pakta 

īstenošanā 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

25. punkts 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

25. atzīmē, ka iniciatīvai „Viss, izĦemot 

ieročus” ir bijusi nozīmīga loma 

Bangladešas ekonomiskajā attīstībā un tā ir 

palīdzējusi uzlabot materiālos apstākĜus 

miljoniem cilvēku, it īpaši sievietēm; tomēr 

pauž pārliecību, ka neizvirzot pienācīgus 

nosacījumus cilvēktiesību un darba tiesību 

jomā, ar šīs iniciatīvas un vispārējo 

preferenču sistēmas īstenošanu saistās 

risks, ka var tik pazemināti darba Ħēmēju 

aizsardzības standarti un kavēta iespēja 

panākt pienācīgas kvalitātes nodarbinātību; 

aicina Komisiju noteikt, vai Bangladešā 

tiek ievērotas cilvēktiesības un darba un 

vides konvencijas saskaĦā ar vispārējo 

preferenču sistēmu un ziĦot par to 

Parlamentam; uzsver, ka būtu jāatalgo 

valstis, kuras guvušas labus panākumus 

sociālo un darba standartu ievērošanā, un 

arī turpmāk to produktiem jānodrošina 

25. atzīmē, ka iniciatīvai „Viss, izĦemot 

ieročus” ir bijusi nozīmīga loma 

Bangladešas ekonomiskajā attīstībā un tā ir 

palīdzējusi uzlabot materiālos apstākĜus 

miljoniem cilvēku, it īpaši sievietēm; tomēr 

pauž pārliecību, ka neizvirzot pienācīgus 

nosacījumus cilvēktiesību un darba tiesību 

jomā, ar šīs iniciatīvas un vispārējo 

preferenču sistēmas īstenošanu saistās 

risks, ka var tik pazemināti darba Ħēmēju 

aizsardzības standarti un kavēta iespēja 

panākt pienācīgas kvalitātes nodarbinātību; 

aicina Komisiju noteikt, vai Bangladešā 

tiek ievērotas cilvēktiesības un darba un 

vides konvencijas saskaĦā ar vispārējo 

preferenču sistēmu un ziĦot par to 

Parlamentam ilgtspējas pakta otrajā 

gadadienā; uzsver, ka būtu jāatalgo valstis, 

kuras guvušas labus panākumus sociālo un 

darba standartu ievērošanā, un arī turpmāk 
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pilnīga piekĜuve tirgum; to produktiem jānodrošina pilnīga piekĜuve 

tirgum; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  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 grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

Rana Plaza ēkas sabrukšanas otrā gadadiena un pašreizējais stāvoklis ilgtspējas pakta 

īstenošanā 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

25.a punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 25.a pauž nožēlu par to, ka dalībvalstis 

balsoja pret ANO Cilvēktiesību padomes 

2014. gada 26. jūnijā pieĦemto rezolūciju, 

ar kuru tiek izveidota starpvaldību darba 

grupa ar uzdevumu izstrādāt starptautisku 

un juridiski saistošu instrumentu 

transnacionālo korporāciju darbības 

regulēšanai, un mudina Eiropas 

Savienības iestādes un dalībvalstis cieši 

sadarboties ar ANO, lai sasniegtu šo 

mērėi; 

Or. en 


