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Ändringsförslag  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 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 
PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 
Den andra årsdagen av Rana Plaza-byggnadens kollaps och läget för överenskommelsen om 

godtagbarhet i Bangladesh (Bangladesh Sustainability Compact) 

Gemensamt förslag till resolution 
Punkt 25 
 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

25. Europaparlamentet konstaterar att 

initiativet Allt utom vapen har varit viktigt 

för den ekonomiska utvecklingen i 

Bangladesh och bidragit till bättre 

materiella villkor för flera miljoner 

människor, framför allt kvinnor. 

Parlamentet är dock övertygat om risken 

för att både detta initiativ och det allmänna 

preferenssystemet kan komma att 

ytterligare försämra de dåliga 

arbetarskyddsnormerna och bli till förfång 

för anständigt arbete om de inte förenas 

med gedigna villkor inom områdena 

mänskliga rättigheter och arbetstagares 

rättigheter. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att undersöka om 

Bangladesh följer de mänskliga 

rättigheterna och de arbetsrättsliga och 

miljörelaterade konventionerna inom 

ramen för det allmänna preferenssystemet 

25. Europaparlamentet konstaterar att 

initiativet Allt utom vapen har varit viktigt 

för den ekonomiska utvecklingen i 

Bangladesh och bidragit till bättre 

materiella villkor för flera miljoner 

människor, framför allt kvinnor. 

Parlamentet är dock övertygat om risken 

för att både detta initiativ och det allmänna 

preferenssystemet kan komma att 

ytterligare försämra de dåliga 

arbetarskyddsnormerna och bli till förfång 

för anständigt arbete om de inte förenas 

med gedigna villkor inom områdena 

mänskliga rättigheter och arbetstagares 

rättigheter. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att undersöka om 

Bangladesh följer de mänskliga 

rättigheterna och de arbetsrättsliga och 

miljörelaterade konventionerna inom 

ramen för det allmänna preferenssystemet 
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samt rapportera tillbaka till parlamentet. 

Parlamentet betonar att de länder som gör 

goda framsteg med sina sociala och 

arbetsrättsliga normer bör belönas genom 

att beviljas fullt marknadstillträde för sina 

produkter. 

samt rapportera tillbaka till parlamentet 

senast före den andra årsdagen för 

överenskommelsen om godtagbarhet. 

Parlamentet betonar att de länder som gör 

goda framsteg med sina sociala och 

arbetsrättsliga normer bör belönas genom 

att beviljas fullt marknadstillträde för sina 

produkter. 

Or. en 
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Ändringsförslag  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 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 
PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 
Den andra årsdagen av Rana Plaza-byggnadens kollaps och läget för överenskommelsen om 

godtagbarhet i Bangladesh (Bangladesh Sustainability Compact) 

Gemensamt förslag till resolution 
Punkt 25a (ny) 
 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

 25a. Europaparlamentet fördömer att 

medlemsstater röstade emot FN:s 

människorättsråds resolution av den 

26 juni 2014 i vilken man inrättar en 

mellanstatlig arbetsgrupp med mandat att 

ta fram ett internationellt, rättsligt 

bindande instrument för att reglera de 

transnationella företagens verksamhet, 

och uppmanar EU-insitutionerna och 

medlemsstaterna att ha ett nära samarbete 

med FN för att uppnå detta mål. 

Or. en 

 

 


