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Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

De instorting van het Rana Plaza-gebouw in 2013 en de voortgang bij het Duurzaamheidspact 

Bangladesh 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

25. wijst er op dat het "alles behalve 

wapens"-initiatief een belangrijke rol heeft 

gespeeld bij de economische ontwikkeling 

van Bangladesh en heeft bijgedragen tot de 

verbetering van de materiële 

omstandigheden van miljoenen mensen, 

met name vrouwen; is er evenwel van 

overtuigd dat indien er geen sprake is van 

duidelijke voorwaarden op het gebied van 

mensenrechten en arbeidsrechten, het 

"alles behalve wapens"-initiatief en het 

stelsel van algemene preferenties de lage 

normen op het gebied van 

werknemersbescherming dreigen te 

verslechteren en fatsoenlijk werk dreigen te 

ondermijnen; verzoekt de Commissie na te 

gaan of Bangladesh de mensenrechten-, 

arbeids- en milieuverdragen in het kader 

van het stelsel van algemene preferenties 

25. wijst er op dat het "alles behalve 

wapens"-initiatief een belangrijke rol heeft 

gespeeld bij de economische ontwikkeling 

van Bangladesh en heeft bijgedragen tot de 

verbetering van de materiële 

omstandigheden van miljoenen mensen, 

met name vrouwen; is er evenwel van 

overtuigd dat indien er geen sprake is van 

duidelijke voorwaarden op het gebied van 

mensenrechten en arbeidsrechten, het 

"alles behalve wapens"-initiatief en het 

stelsel van algemene preferenties de lage 

normen op het gebied van 

werknemersbescherming dreigen te 

verslechteren en fatsoenlijk werk dreigen te 

ondermijnen; verzoekt de Commissie na te 

gaan of Bangladesh de mensenrechten-, 

arbeids- en milieuverdragen in het kader 

van het stelsel van algemene preferenties 
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eerbiedigt en hierover aan het Parlement 

verslag uit te brengen; benadrukt dat 

landen die goede vooruitgang boeken op 

het gebied van sociale en arbeidsnormen 

beloond moeten worden door volledige 

markttoegang voor hun producten te 

handhaven; 

eerbiedigt en hierover nog voor de tweede 

verjaardag van het 

Duurzaamheidscompact aan het Parlement 

verslag uit te brengen; benadrukt dat 

landen die goede vooruitgang boeken op 

het gebied van sociale en arbeidsnormen 

beloond moeten worden door volledige 

markttoegang voor hun producten te 

handhaven; 

Or. en 
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Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

De instorting van het Rana Plaza-gebouw in 2013 en de voortgang bij het Duurzaamheidspact 

Bangladesh 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 25 bis. betreurt het dat lidstaten tegen de 

resolutie van de VN-Mensenrechtenraad 

van 26 juni 2014 hebben gestemd, waarin 

een internationale werkgroep wordt 

opgericht om een internationaal juridisch 

bindend instrument ter regulering van de 

activiteiten van transnationale 

ondernemingen te ontwikkelen, en dringt 

er bij de Europese instellingen en de 

lidstaten op aan nauw samen te werken 

met de VN om dit doel te bereiken; 

Or. en 

 

 


