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Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

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

O segundo aniversário do colapso do edifício Rana Plaza e a concretização do Pacto de 

Sustentabilidade do Bangladeche 

Proposta de resolução comum 

N.º 25 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

25. Observa que a iniciativa «Tudo menos 

armas» (TMA) desempenhou um papel 

importante no desenvolvimento económico 

do Bangladeche e contribuiu para melhorar 

as condições materiais de milhões de 

pessoas, em especial das mulheres; está 

persuadido, porém, de que, sem uma sólida 

condicionalidade em matéria de direitos 

humanos e laborais, a TMA e o SPG 

podem agravar ainda mais os baixos 

padrões de proteção dos trabalhadores e 

prejudicar o trabalho digno; convida a 

Comissão a verificar se o Bangladesh 

respeita as convenções laborais e 

ambientais e sobre os direitos humanos no 

âmbito do SPG e a apresentar um relatório 

ao Parlamento sobre essa matéria; salienta 

que os países que realizem bons progressos 

em matéria de normas sociais e laborais 

devem ser recompensados preservando o 

25. Observa que a iniciativa Tudo Menos 

Armas (TMA) teve um papel importante 

no desenvolvimento económico do 

Bangladeche e contribuiu para melhorar as 

condições materiais de milhões de pessoas, 

em especial das mulheres; está persuadido, 

porém, de que, sem uma sólida 

condicionalidade em matéria de direitos 

humanos e laborais, a TMA e o SPG 

podem agravar ainda mais os baixos 

padrões de proteção dos trabalhadores e 

prejudicar o trabalho digno; convida a 

Comissão a verificar se o Bangladesh 

respeita as convenções laborais e 

ambientais e sobre os direitos humanos no 

âmbito do SPG e a apresentar um relatório 

ao Parlamento sobre essa matéria aquando 

do segundo aniversário do Pacto de 

Sustentabilidade; salienta que os países 

que realizem bons progressos em matéria 
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acesso pleno dos seus produtos ao 

mercado; 

de normas sociais e laborais devem ser 

recompensados preservando o acesso pleno 

dos seus produtos ao mercado; 

Or. en 
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Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

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

O segundo aniversário do colapso do edifício Rana Plaza e a concretização do Pacto de 

Sustentabilidade do Bangladeche 

Proposta de resolução comum 

N.º 25-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

 25-A. Lamenta que os Estados-Membros 

tenham votado contra a resolução do 

ACNUR de 26 de junho de 2014, que 

estabelece um grupo de trabalho 

intergovernamental com mandato para 

desenvolver um instrumento internacional 

juridicamente vinculativo para regular as 

atividades das empresas multinacionais, e 

insta as instituições europeias e os 

Estados-Membros a trabalharem em 

estreita colaboração com a ONU para 

alcançar este objetivo; 

Or. en 

 

 


