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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Μπαγκλαντές, 

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία συνεργασίας ΕΚ-Μπανγκλαντές του 2001, 

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 33 και 35 του Συντάγματος του Μπαγκλαντές, τα οποία 

ορίζουν ότι κανένα άτομο δεν επιτρέπεται να υποβάλλεται σε βασανιστήρια ή σε 

βάναυση, απάνθρωπη ή εξευτελιστική τιμωρία ή μεταχείριση και ότι κανένα πρόσωπο 

δεν συλλαμβάνεται ή κρατείται χωρίς να ενημερώνεται για τους λόγους αυτής της 

σύλληψης, 

– έχοντας υπόψη την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του Μπαγκλαντές σύμφωνα 

με την οποία καθορίζονται τα μέτρα διασφάλισης κατά των αυθαιρέτων συλλήψεων 

από την αστυνομία βάση του άρθρου 54 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, που απαιτεί 

επίσης κάθε θάνατος ο οποίος συμβαίνει υπό αστυνομική κράτηση να ερευνάται από 

δικαστή, καθώς και να τηρούνται όλες οι αναγκαίες νομικές διαδικασίες, 

– έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, που 

κυρώθηκε από το Μπαγκλαντές το έτος 2000, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του 

Κανονισμού, 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει καλές, μακροχρόνιες σχέσεις με το Μπανγκλαντές, 

μεταξύ άλλων και μέσω της Συμφωνίας Συνεργασίας για την Εταιρική Σχέση και την 

Ανάπτυξη· 



 

 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπαγκλαντές έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο τα 

τελευταία έτη, κυρίως σε ό,τι αφορά την επίτευξη των στόχων της Χιλιετίας και τις 

οικονομικές επιδόσεις του· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές ανακοίνωσε μια πολιτική 

«μηδενικής ανοχής» έναντι κάθε παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις 

υπηρεσίες επιβολής του νόμου, και έχει θεσπίσει νόμο για την μεταρρύθμιση της 

αστυνομίας, που προβλέπει έναν κώδικα συμπεριφοράς, υποδειγματικά αστυνομικά 

τμήματα και κέντρα υποστήριξης των θυμάτων σε κύρια αστυνομικά τμήματα· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές έχει ανακοινώσει ότι, σε 

συνεργασία με την Διεθνή Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού, υλοποιεί προγράμματα 

υποστήριξης και κατάρτισης για τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου και τις 

σωφρονιστικές αρχές σχετικά με τις διεθνείς εγγυήσεις κατά των βασανιστηρίων· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τα τελευταία χρόνια το Μπαγκλαντές έχει δει πολλές 

τραγωδίες στα εργοστάσια ένδυσης, με την πλέον φονική να είναι αυτή να αφορά την 

κατάρρευση του εργοστασίου Rana Plaza με πάνω από 1.100 απώλειες· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι σε συνέχεια της κατάρρευσης του Rana Plaza το Μπαγκλαντές, από κοινού 

με τους σημαντικότερους φορείς στον τομέα της ένδυσης, προχώρησε σε ένα 

πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων με σκοπό ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ υποστηρίζει το εν λόγω πρόγραμμα μέσω του Συμφώνου 

Βιωσιμότητας του Μπαγκλαντές, αλλά ότι ορισμένοι φορείς είναι απρόθυμοι να 

συμμετάσχουν· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξαφανίσεις (με εικαζόμενη συχνή συμμετοχή των κρατικών 

δυνάμεων ασφαλείας), η χρήση βασανιστηρίων και άλλων μορφών κακής μεταχείρισης 

εξακολουθούν να υφίστανται στο Μπαγκλαντές παρά τις εγγυήσεις που καθορίζονται 

στο Σύνταγμα, τον Ποινικό Κώδικα και τον νόμο για τα Βασανιστήρια και τους 

θανάτους κατά την κράτηση (Απαγόρευση), όπως επίσης και οι περιορισμοί σχετικά με 

το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά τις γενικές εκλογές της 5ης Ιανουαρίου 2014, τις οποίες 

μποϋκοτάρισε το κύριο Κόμμα της Αντιπολίτευσης, Bangladesh Nationalist Party, 

(BNP) και οι οποίες επισκιάστηκαν από τις απεργίες που παρακίνησε το BNP καθώς 

και τη βία που προέκυψε από αυτές, η κυβέρνηση Awami League υπό τον Σεΐχη Hasina 

έλαβε πολλά μέτρα για τον περιορισμό των πολιτικών δικαιωμάτων· 

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Τάγμα Ταχείας Δράσης (RAB), το οποίο δημιουργήθηκε 10 

χρόνια πριν ως ένα έκτακτο μέτρο, για να αντιμετωπίσει κινδύνους για την ασφάλεια 

από ένοπλες ομάδες, περιλαμβάνει αξιωματικούς τόσο από τον στρατό όσο και από την 

αστυνομία, οδηγώντας εκ των πραγμάτων σε ουσιαστική ανάμειξη του στρατού στην 

επιβολή του νόμου χωρίς οιοσδήποτε διαφανείς μηχανισμούς λογοδοσίας· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι ανεξάρτητες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ισχυρίζονται ότι το RAB 

είναι υπεύθυνο για περίπου 800 θανάτους χωρίς να έχουν υπάρξει διώξεις ή τιμωρίες 

για τους υπεύθυνους αξιωματικούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι με εξαίρεση πρόσφατες 

συλλήψεις πολλών μελών του εν λόγω τάγματος σε σχέση με ένα ύποπτο συμβόλαιο 

δολοφονίας ενός πολιτικού από το κυβερνών κόμμα, άλλες κατάφωρες καταχρήσεις 

παραμένουν ατιμώρητες· 



 

 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 6 Αυγούστου 2014 η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές 

δημοσίευσε τη νέα πολιτική της όσον αφορά τα μέσα ενημέρωσης· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι στοιχεία της εν λόγω πολιτικής επιβάλλουν περιορισμούς στην ελευθερία των 

μέσων απαγορεύοντας π.χ. λόγους οι οποίοι θεωρούνται ως «κατά του συμφέροντος του 

κράτους», «γελοιοποιούν την εθνική ιδεολογία» και «δεν είναι συμβατοί με τον 

πολιτισμό του Μπαγκλαντές» και περιορίζοντας την αναφορά πράξεων «αναρχίας, 

επανάστασης ή βίας»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση προγραμματίζει να 

εισαγάγει ένα νομοθετικό πλαίσιο μέσω του οποίου θα επιβάλει την εν λόγω πολιτική· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπαγκλαντές καταλαμβάνει την 145η θέση σε σύνολο 179 

κρατών στον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθεροτυπίας·  

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές πρότεινε έναν νέο νόμο ο 

οποίος όπως έχει αναφερθεί επιβάλει σοβαρούς περιορισμούς στις Μη Κυβερνητικές 

Οργανώσεις (ΜΚΟ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο σχέδιο του Ρυθμιστικού Νόμου για 

τις ξένες δωρεές θα ρυθμίζει τις λειτουργίες και τη χρηματοδότηση για οποιαδήποτε 

ομάδα που λαμβάνει ξένη χρηματοδότηση, και θα δίνει στην Υπηρεσία για τις 

Υποθέσεις των ΜΚΟ που υπάγεται στο γραφείο του Πρωθυπουργού εξουσία έγκρισης 

για προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την αλλοδαπή· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

νέο σχέδιο νόμου θα απαιτεί για κάθε άτομο που εμπλέκεται σε εθελοντικές 

δραστηριότητες να λαμβάνει προηγούμενη έγκριση πριν οιοδήποτε ταξίδι εκτός της 

χώρας για σκοπούς που αφορούν την εργασία του σε έργο· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

υφίσταται ευρεία ανησυχία μεταξύ των ΜΚΟ ότι ο εν λόγω νόμος θα έχει ως 

αποτέλεσμα την εμπλοκή περισσότερων υπαλλήλων της κυβέρνησης στη διαδικασία ως 

παρατηρητών, αξιολογητών και ελεγκτών - με πιθανό αποτέλεσμα καθυστερήσεις και 

εσφαλμένες πρακτικές·  

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 27 Αυγούστου 2014 ο Hana Shams Ahmed, συντονιστής 

της Διεθνούς Επιτροπής Chittagong Hill Tracts Commission (CHTC), και ένας φίλος 

του υπέστησαν βίαιη επίθεση από οχτώ έως δέκα μέλη της οργάνωσης Somo Odhikar 

Andolon, κατά τη διάρκεια ιδιωτικής επίσκεψης στο Shoilopropat στο Bandarban στην 

Chittagong Hill Tracts· λαμβάνοντας υπόψη ότι τέσσερα μέλη του τμήματος υπηρεσιών 

έρευνας εγκλημάτων της αστυνομίας (DB) οι οποίοι τους παρείχαν, υποτίθεται, 

ασφάλεια δεν παρενέβησαν, και μάλιστα εξαφανίστηκαν ενώ πραγματοποιείτο η 

επίθεση· 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι συνεχίζεται η εθνοτικά και θρησκευτικά υποκινούμενη βία, 

συμπεριλαμβανομένης μίας επίθεσης από δεκάδες ενόπλους στις αρχές του Ιουλίου 

2014 στο Μοναστήρι καλογραιών Pontifical Institute of Foreign Missions στο 

Boldipuku· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διάρκεια της εν λόγω επιθέσεως το 

μοναστήρι λεηλατήθηκε και οι καλόγριες υπέστησαν σωματικές επιθέσεις·  

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το λιγότερο σε τέσσερις μπλόκερς και σε δύο υπερασπιστές 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων απαγγέλθηκαν κατηγορίες κατά τα τελευταία δύο έτη 

βάσει του τμήματος 57 του νόμου περί Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών 

(ΤΠΕ)· 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο Εγκλημάτων Διεθνούς Δικαίου (ICT) του 

Μπαγκλαντές , το οποίο έχει ως σκοπό να διερευνήσει τα εγκλήματα πολέμου που 

σχετίζονται με τον πόλεμο ανεξαρτησίας του Μπαγκλαντές, έχει μέχρι σήμερα εκδώσει 

δέκα αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένων οκτώ θανατικών ποινών και δύο ισόβιων 

φυλακίσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ισλαμιστής πολιτικός Abdul Quader Mollah ήταν 



 

 

ο πρώτος ο οποίος εκτελέστηκε· ότι υφίστανται σοβαρές και επανειλημμένες επικρίσεις 

για το γεγονός ότι το ICT δεν συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι, εκτιμάται ότι πάνω από 1 000 άτομα αναμένουν την εκτέλεση της θανατικής 

ποινής στο Μπαγκλαντές·  

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά την τραγική κατάρρευση του εργοστασίου Rana Plaza τον 

Απρίλιο του 2013, η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές και οι δυτικές επιχειρήσεις λιανικής 

πώλησης δημιούργησαν ένα σύστημα επιθεώρησης που περιλαμβάνει πάνω από 3.500 

εργοστάσια ένδυσης σχετικά με τη δομική ακεραιότητα και την πυρασφάλεια, καθώς 

και την ηλεκτρική ασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι ενώ οι επιθεωρήσεις που 

διεξάγονται από τις δυτικές εταιρείες λιανικής πώλησης πραγματοποιούνται συνεχώς 

και έχουν δημοσιοποιηθεί, οι επιθεωρήσεις από την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές δεν 

έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί· 

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Καταπιστευματικό Ταμείο των Δωρητών, που 

δημιουργήθηκε από την Επιτροπή Συντονισμού Rana Plaza και το οποίο αποτελείται 

από εκπροσώπους της κυβέρνησης του Μπαγκλαντές, της βιομηχανίας ένδυσης, των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων και των μη κυβερνητικών οργανισμών, του οποίου 

προεδρεύει η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας με σκοπό να βοηθήσει τα θύματα και τους 

επιζώντες, δεν έχει ακόμη επιτύχει τον στόχο δωρεών ύψους 40 εκατομμυρίων 

δολαρίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την εκστρατεία Clean Clothes, μόνο το 

ήμισυ των εταιρειών με έδρα την Ευρώπη και τις ΗΠΑ που συνδέονται με εργοστάσια 

στο κτήριο της Rana Plaza έχουν καταβάλει συνεισφορές στο εν λόγω 

Καταπιστευματικό Ταμείο·  

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τις μερικές μεταρρυθμίσεις στην εργατική νομοθεσία, οι 

εργαζόμενοι εξακολουθούν να αναφέρουν παρενοχλήσεις και εκφοβισμό προκειμένου 

να μην ενταχθούν ή να δημιουργήσουν συνδικάτα και λαμβάνοντας υπόψη ότι 

εξακολουθούν να αναφέρονται πράξεις βίας κατά οργανωτών συνδικάτων· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Εργασιακός Νόμος του 2013 εξακολουθεί να υπολείπεται 

των διεθνών προτύπων όσον αφορά την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, 

συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της απεργίας και της συλλογικής 

διαπραγμάτευσης·  

1. συγχαίρει την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές για την πρόοδο προς την επίτευξη των 

στόχων της χιλιετίας, πράγμα το οποίο οδήγησε σε σημαντικές και πραγματικές 

βελτιώσεις για εκατομμύρια πολιτών του· επιπλέον αναγνωρίζει το γεγονός ότι οι 

βελτιώσεις αυτές υλοποιήθηκαν με δύσκολες εσωτερικές καταστάσεις, οι οποίες 

περιλαμβάνουν τη συνεχή απειλή βίαιων επιθέσεων από εξτρεμιστικές ομάδες όπως η 

συνδεδεμένη με το κόμμα BNP Jamaat-e-Islami· χαιρετίζει στο πλαίσιο αυτό την 

έγκριση του νόμου του 2014 για την πρόληψη των γάμων παιδιών που 

πραγματοποιήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2014· 

2. εκφράζει, όμως, την ανησυχία του για τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων από το Τάγμα Ταχείας Δράσης (RAB) και άλλες δυνάμεις ασφαλείας, 

συμπεριλαμβανομένων και των θυμάτων αναγκαστικών εξαφανίσεων και των 

εξωδικαστικών δολοφονιών ακτιβιστών της αντιπολίτευσης· επαναλαμβάνει την 

έκκλησή του για την κατάργηση της θανατικής ποινής και χαιρετίζει την απόφαση του 

Ανωτάτου Δικαστηρίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2014 να μετατρέψει τη θανατική ποινή 

από το ICT, κατά του Αντιπροέδρου του Jamaat-e-Islami, Delwar Hossain Sayedee, σε 

ισόβια κάθειρξη· 



 

 

3. καλεί την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές να απελευθερώσει άμεσα όλους όσους είναι 

θύματα αναγκαστικής εξαφάνισης, εκτός εάν είναι δυνατό να τους απαγγελθούν 

διαπιστωμένα ποινικά αδικήματα, στην οποία περίπτωση θα πρέπει αμέσως να 

εναχθούν ενώπιον δικαστηρίου· καλεί τις αρχές του Μπαγκλαντές να προβούν σε 

έρευνες για τους υπεύθυνους δράστες, λαμβάνοντας υπόψη την ευθύνη για τη διοίκηση 

των επιχειρήσεων, και να προσάγουν τους υπεύθυνους ενώπιον της δικαιοσύνης στα 

πλαίσια μιας δίκαιας δίκης· προτρέπει την κυβέρνηση να θεσπίσει ένα ανεξάρτητο 

σώμα για να ερευνήσει παρόμοιες περιπτώσεις και επαναλαμβάνει την έκκλησή του 

προς την κυβέρνηση για τη δημιουργία μίας αποτελεσματικής και πλήρως ανεξάρτητης 

επιτροπής για τα ανθρώπινα δικαιώματα· 

4. προτρέπει την κυβέρνηση να χρησιμοποιεί την ελάχιστη δυνατή δύναμη για να 

αποκαταστήσει τη δημόσια τάξη και να συμμορφωθεί πλήρως με τις βασικές αρχές των 

Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την χρήση ισχύος και όπλων· καταδικάζει σθεναρά τις 

βίαιες επιθέσεις από ομάδες της αντιπολίτευσης κατά τόσο στρατιωτικών όσο και μη 

στρατιωτικών στόχων· καλεί τις ομάδες της αντιπολίτευσης να συμμετέχουν μόνο σε 

ειρηνικές διαδηλώσεις·  

5. προτρέπει την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές να επανεντάξει τις κρατικές δυνάμεις 

ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της αστυνομίας και του Τάγματος Ταχείας Δράσης 

(RAB), εκ νέου εντός των ορίων του νόμου· καλεί μετά επιτάσεως τις αρχές του 

Μπαγκλαντές να θέσουν τέλος στην ατιμωρησία του RAB, διατάσσοντας έρευνες και 

διώξεις σε εικαζόμενες παράνομες εκτελέσεις από τις δυνάμεις του RAB· επισημαίνει 

ότι θα παρακολουθεί στενά τις διαδικασίες στην υπόθεση ανθρωποκτονίας 

Narayanganj, στην οποία τρεις αξιωματικοί του RAB έχουν συλληφθεί και αναμένουν 

τις δικαστικές διαδικασίες σε συνέχεια της απαγωγής και της δολοφονίας επτά ατόμων 

στο Narayanganj τον Απρίλιο του 2014· 

6. υπογραμμίζει τη σημασία ενός ανεξάρτητου, αμερόληπτου και προσιτού δικαστικού 

συστήματος για την ενίσχυση του σεβασμού του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων του πληθυσμού, και της μεταρρύθμισης του Δικαστηρίου Εγκλημάτων 

του Διεθνούς Δικαίου· αναγνωρίζει ότι είναι πιο σημαντικό από ποτέ να ενισχυθεί η 

εμπιστοσύνη του κοινού όσον αφορά το δικαστικό σώμα, την ασφάλεια και τα θεσμικά 

όργανα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεδομένων των αυξανόμενων απειλών στην 

περιοχή από τρομοκρατικές οργανώσεις όπως η Αλ Κάιντα·  

7. εκφράζει την ανησυχία του για τον προτεινόμενο νόμο σχετικά με τις ΜΚΟ· προτρέπει 

την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές να συνεχίσει τις διαβουλεύσεις με ανεξάρτητες 

ομάδες για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου και να διασφαλίσει ότι, εάν ενδεχομένως 

εγκριθεί, θα συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και τις συμβάσεις για τα πολιτικά 

δικαιώματα τις οποίες το Μπαγκλαντές έχει δεσμευτεί να σεβαστεί· 

8. προτρέπει την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές να αναγνωρίσει και να σεβαστεί την 

ελευθεροτυπία του τύπου και των μέσων ενημέρωσης και να επιτρέψει σε ομάδες για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της 

λογοδοσίας και την τεκμηρίωση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί 

από τις αρχές του Μπαγκλαντές να ανακαλέσουν τη νέα πολιτική για τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης και να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους επιτρέποντας την 

ελευθερία λόγου και έκφρασης· 



 

 

9. εκφράζει την ιδιαίτερη ανησυχία του για τις επαναλαμβανόμενες περιπτώσεις εθνοτικά 

και θρησκευτικά υποκινούμενης βίας· προτρέπει την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές να 

προσφέρει καλύτερη προστασία και εγγυήσεις στις μειονότητες όπως οι Ινδουιστές, οι 

Βουδιστές και οι Χριστιανοί, αλλά επίσης και οι Μπιχάρι· χαιρετίζει τη σύλληψη των 

υπόπτων σε σχέση με την εγκληματική επίθεση στη μονή στο Boldipuku· 

10. καλεί την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές να εξασφαλίσει την επιβολή των εργασιακών 

νόμων και προτρέπει για περαιτέρω μεταρρύθμιση αυτών ώστε να συμμορφωθούν με 

τα πρότυπα του ILO (ΔΟΕ), ιδίως δε τη δυνατότητα για τους εργαζόμενους να 

σχηματίζουν ελεύθερα και να προσχωρούν σε συνδικάτα· 

11. λαμβάνει γνώση των προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων στη βιομηχανία ένδυσης, αλλά 

προτρέπει την κυβέρνηση να εφαρμόσει πλήρως το σχέδιο δράσης που συμφωνήθηκε 

και υπογράφηκε με την ΔΟΕ τον Μάιο του 2013 συμπεριλαμβανομένων της 

πρόσληψης και κατάρτισης των επιθεωρητών και των διεξοδικών επιθεωρήσεων, με 

δημόσια μητρώα, των χιλιάδων εργοστασίων που διαθέτει η χώρα· προτρέπει τους 

υπογράφοντες τη συμφωνία σχετικά με την πυρασφάλεια στο Μπαγκλαντές να 

τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους, μεταξύ άλλων και όσον αφορά την αποζημίωση προς τα 

θύματα καθώς και τα ελάχιστα πρότυπα· 

12. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι μέχρι τον Ιούνιο του 2014 το συνολικό ποσό 

το οποίο είχε συγκεντρωθεί από εθελοντικές δωρεές εταιρειών στο Καταπιστευματικό 

Ταμείο Δωρητών ανήρχετο μόνο σε 17 εκατομμύρια δολάρια, αφήνοντας υπόλοιπο 23 

εκατομμύρια δολάρια· συμπεραίνει, ως εκ τούτου, ότι η αρχή της προαιρετικής 

προσέγγισης έχει αποτύχει σε σχέση με την αντιμετώπιση των θυμάτων της 

καταστροφής στο Rana Plaza και ότι απαιτείται επειγόντως ένας υποχρεωτικός 

μηχανισμός· 

13. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην κυβέρνησης και το 

κοινοβούλιο του Μπαγκλαντές, το Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της 

Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 

Πολιτικής Ασφάλειας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών. 

 

 

 


