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Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

w sprawie drugiej rocznicy zawalenia się budynku Rana Plaza oraz postępów w realizacji 

Porozumienia na rzecz stałej poprawy praw pracowniczych i bezpieczeństwa w fabrykach w 

przemyśle konfekcyjno-dziewiarskim w Bangladeszu 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 25 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

25. odnotowuje, Ŝe inicjatywa „wszystko 

oprócz broni” odegrała istotną rolę w 

rozwoju gospodarczym Bangladeszu oraz 

przyczyniła się do poprawy warunków 

materialnych milionów ludzi, w 

szczególności kobiet; jest jednak 

przekonany, Ŝe bez zdecydowanych 

warunków w dziedzinie praw człowieka i 

praw pracy, inicjatywa „wszystko oprócz 

broni” oraz ogólny system preferencji 

(GSP) mogą przyczynić się do zaostrzenia 

niskich standardów ochrony pracownika i 

podwaŜyć ideę godnych warunków pracy; 

wzywa Komisję do sprawdzenia, czy 

Bangladesz przestrzega konwencji 

dotyczących praw człowieka, pracy i 

środowiska w ramach GSP, oraz do 

poinformowania Parlamentu o ustaleniach;  

podkreśla, Ŝe kraje odnotowujące znaczne 

25. odnotowuje, Ŝe inicjatywa „wszystko 

oprócz broni” odegrała istotną rolę w 

rozwoju gospodarczym Bangladeszu oraz 

przyczyniła się do poprawy warunków 

materialnych milionów ludzi, w 

szczególności kobiet; jest jednak 

przekonany, Ŝe bez zdecydowanych 

warunków w dziedzinie praw człowieka i 

praw pracy, inicjatywa „wszystko oprócz 

broni” oraz ogólny system preferencji 

(GSP) mogą przyczynić się do zaostrzenia 

niskich standardów ochrony pracownika i 

podwaŜyć ideę godnych warunków pracy; 

wzywa Komisję do sprawdzenia, czy 

Bangladesz przestrzega konwencji 

dotyczących praw człowieka, pracy i 

środowiska w ramach GSP, oraz do 

poinformowania Parlamentu o ustaleniach 

przed drugą rocznicą Porozumienia na 
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postępy w zakresie norm społecznych i 

norm pracy naleŜy nagradzać poprzez 

zapewnienie pełnego dostępu ich 

produktów do rynku;  

rzecz stałej poprawy praw pracowniczych i 

bezpieczeństwa w fabrykach w przemyśle 

konfekcyjno-dziewiarskim w 

Bangladeszu;  podkreśla, Ŝe kraje 

odnotowujące znaczne postępy w zakresie 

norm społecznych i norm pracy naleŜy 

nagradzać poprzez zapewnienie pełnego 

dostępu ich produktów do rynku;  

Or. en 
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Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

w sprawie drugiej rocznicy zawalenia się budynku Rana Plaza oraz postępów w realizacji 

Porozumienia na rzecz stałej poprawy praw pracowniczych i bezpieczeństwa w fabrykach w 

przemyśle konfekcyjno-dziewiarskim w Bangladeszu 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 25 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 25a. ubolewa nad faktem, Ŝe państwa 

członkowskie głosowały przeciw rezolucji 

Rady Praw Człowieka ONZ uchwalonej w 

dniu 26 czerwca 2014 r., która ustanawia 

międzyrządową grupę roboczą 

upowaŜnioną do opracowania 

międzynarodowego, prawnie wiąŜącego 

instrumentu regulującego działania 

korporacji międzynarodowych, oraz 

apeluje do instytucji europejskich i państw 

członkowskich o bliską współpracę z 

ONZ, aby osiągnąć ten cel; 

Or. en 

 

 


