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Amendamentul 2
Marisa Matias
în numele Grupului The Left

Propunere comună de rezoluție
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left
Situația din Sri Lanka, în special arestările în temeiul Legii privind prevenirea terorismului

Propunere comună de rezoluție
Considerentul Ka (nou)

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul

 Ka. întrucât în Sri Lanka în sectorul 
confecțiilor și încălțămintei sun angajați 
aproximativ 1 milion de lucrători, iar 
sectorul reprezintă 40 % din exporturi; 
întrucât țara este unul dintre cei mai mari 
producători de articole de îmbrăcăminte 
din lume și produce pentru mărci 
importante, inclusiv europene; întrucât 
lucrătorii nu au acces la remedii în 
cazurile de represalii împotriva 
sindicatelor; întrucât pandemia COVID-
19 a agravat foarte mult situația dificilă a 
lucrătorilor; întrucât situația drepturilor 
lucrătorilor este cea mai problematică în 
zonele de procesare a exportului (ZPE), 
unde libertatea de asociere rămâne o 
iluzie pentru cei mai mulți; 

Or. en
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Amendamentul 3
Marisa Matias
în numele Grupului The Left

Propunere comună de rezoluție
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left
Situația din Sri Lanka, în special arestările în temeiul Legii privind prevenirea terorismului

Propunere comună de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul

 16a. reiterează faptul că firmele 
europene prezente în țări terțe trebuie să 
își asume responsabilitatea, să dovedească 
diligența necesară și să fie responsabile 
pentru lanțurile lor de aprovizionare în 
ceea ce privește munca și încălcarea 
drepturilor omului, inclusiv munca 
forțată și munca copiilor, daunele aduse 
mediului, acapararea terenurilor și 
corupția; invită, în acest sens, statele 
membre să se asigure că firmele care 
intră sub incidența dreptului lor național 
nu ignoră drepturile omului sau 
standardele sociale, de sănătate și de 
protecție a mediului care li se aplică 
atunci când își stabilesc sediul sau își 
desfășoară activitatea într-o țară terță;
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