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Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh spoločného uznesenia 

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

o druhom výročí zrútenia budovy Rana Plaza a o súčasnom stave paktu udržateľnosti pre 

Bangladéš 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 25 

 

Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

25. konštatuje, že iniciatíva Všetko okrem 

zbraní má dôležitú úlohu v bangladéšskom 

hospodárskom rozvoji a prispela k 

zlepšeniu materiálnych podmienok 

miliónov ľudí, najmä žien; je však 

presvedčený, že bez riadnej podmienenosti 

v oblasti dodržiavania ľudských a 

pracovných práv by iniciatíva Všetko 

okrem zbraní a systém všeobecných 

preferencií mohli zhoršiť už chabé normy 

na ochranu zamestnancov a ohroziť 

dôstojnú prácu; vyzýva Komisiu, aby 

zistila, či Bangladéš dodržiava ľudské 

práva, pracovné a ekologické dohovory 

v rámci všeobecného systému preferencií, 

a aby o tom informovala Parlament; 

zdôrazňuje, že krajiny, ktoré dosahujú 

pokrok v oblasti sociálnych a pracovných 

noriem, by sa mali odmeniť tým, že pre ich 

produkty sa zabezpečí úplný prístup 

25. konštatuje, že iniciatíva Všetko okrem 

zbraní má dôležitú úlohu v bangladéšskom 

hospodárskom rozvoji a prispela 

k zlepšeniu materiálnych podmienok 

miliónov ľudí, najmä žien; je však 

presvedčený, že bez riadnej podmienenosti 

v oblasti dodržiavania ľudských 

a pracovných práv by iniciatíva Všetko 

okrem zbraní a systém všeobecných 

preferencií mohli zhoršiť už chabé normy 

na ochranu zamestnancov a ohroziť 

dôstojnú prácu; vyzýva Komisiu, aby 

zistila, či Bangladéš dodržiava ľudské 

práva, pracovné a ekologické dohovory 

v rámci všeobecného systému preferencií, 

a aby o tom najneskôr na druhé výročie 
podpísania paktu udržateľnosti 
informovala Parlament; zdôrazňuje, 

že krajiny, ktoré dosahujú pokrok v oblasti 

sociálnych a pracovných noriem, 
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k trhom; by sa mali odmeniť tým, že pre ich 

produkty sa zabezpečí úplný prístup 

k trhom; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh spoločného uznesenia 

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

o druhom výročí zrútenia budovy Rana Plaza a o súčasnom stave paktu udržateľnosti pre 

Bangladéš 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 25 a (nový) 

 

Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 25a. ľutuje skutočnosť, že členské štáty 
hlasovali proti rezolúcii UNHRC prijatej 
26. júna 2014, ktorá zriaďuje 
medzivládnu pracovnú skupiny 
na vypracovanie medzinárodného právne 
záväzného nástroja na reguláciu činnosti 
nadnárodných spoločnosti, a vyzýva 
inštitúcie EÚ a členské štáty, aby v záujme 
dosiahnutia tohto cieľa úzko 
spolupracovali s OSN; 

Or. en 

 

 


