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Amendamentul 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 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere comună de rezoluție 
PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 
referitoare la comemorarea a doi ani de la prăbușirea clădirii Rana Plaza și la progresul 
Pactului de sustenabilitate pentru Bangladesh 

Propunere comună de rezoluție 
Punctul 25 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

25. remarcă faptul că inițiativa „Totul în 

afară de arme” (EBA) a jucat un rol 
important în dezvoltarea economică a 
Bangladeshului și a contribuit la 
îmbunătățirea condițiilor materiale a 
milioane de persoane, mai ales a femeilor; 

este, însă, convins că fără criterii de 
condiționalitate solide în domeniul 
drepturilor omului și al drepturilor 

lucrătorilor, EBA și SPG creează riscul 
agravării standardelor scăzute în materie de 

protecție a lucrătorilor și al subminării 
condițiilor decente de muncă; solicită 
Comisiei să stabilească dacă Bangladeshul 

respectă convențiile privind drepturile 
omului, munca și mediul în cadrul SPG și 

să informeze Parlamentul; subliniază că 
țările care realizează progrese 
semnificative în privința standardelor 

sociale și de muncă ar trebui recompensate 

25. remarcă faptul că inițiativa „Totul în 

afară de arme” (EBA) a jucat un rol 
important în dezvoltarea economică a 
Bangladeshului și a contribuit la 
îmbunătățirea condițiilor materiale a 
milioane de persoane, mai ales a femeilor; 

este, însă, convins că fără criterii de 
condiționalitate solide în domeniul 
drepturilor omului și al drepturilor 

lucrătorilor, EBA și SPG creează riscul 
agravării standardelor scăzute în materie de 

protecție a lucrătorilor și al subminării 
condițiilor decente de muncă; solicită 
Comisiei să stabilească dacă Bangladeshul 

respectă convențiile privind drepturile 
omului, munca și mediul în cadrul SPG și 

să informeze Parlamentul până la 
împlinirea a doi ani de la lansarea 
Pactului de sustenabilitate; subliniază că 
țările care realizează progrese 
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prin acordarea unui acces total pe piață al 
produselor lor; 

semnificative în privința standardelor 
sociale și de muncă ar trebui recompensate 
prin acordarea unui acces total pe piață al 

produselor lor; 

Or. en 
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Amendamentul 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 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 
PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 
referitoare la comemorarea a doi ani de la prăbușirea clădirii Rana Plaza și la progresul 
Pactului de sustenabilitate pentru Bangladesh 

Propunere comună de rezoluție 
Punctul 25 a (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 25a. deplânge faptul că statele membre au 
votat împotriva rezoluției CDO adoptate la 
26 iunie 2014 prin care se crea un grup de 
lucru interguvernamental cu mandatul de 
a elabora un instrument cu caracter 
juridic obligatoriu pentru a reglementa 
activitățile societăților transnaționale și 
îndeamnă instituțiile europene și statele 
membre să colaboreze strâns cu ONU 
pentru a realiza acest obiectiv; 

Or. en 

 

 


