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Alteração  2 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, 

Kostadinka Kuneva 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

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

sobre a Malásia 

Proposta de resolução comum 

N.º 12-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  12-A. Lamenta que os direitos sindicais 

na Malásia tenham sido limitados;  

sublinha que as autoridades malaias e os 

empregadores são obrigados a respeitar as 

liberdades sindicais como reconhecidas 

nas diferentes convenções da OIT, 

nomeadamente a Convenção n.º 187 de 

1948; apela à realização de um inquérito 

independente sobre o respeito das normas 

sociais e ambientais das empresas 

europeias, em particular no que diz 

respeito à liberdade sindical; 

Or. fr 
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Alteração  3 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, 

Kostadinka Kuneva 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

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

sobre a Malásia 

Proposta de resolução comum 

N.º 8 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

8. Lamenta vivamente a ascensão de 

grupos adeptos da supremacia que 

contribuem para o aprofundamento das 

tensões étnicas; 

8. Lamenta vivamente a ascensão de 

grupos adeptos da supremacia que 

contribuem para o aprofundamento das 

tensões étnicas; denuncia a utilização do 

"pretexto étnico" para manter um sistema 

profundamente inigualitário no país; 

saúda as tentativas para superar as 

clivagens "comunitárias" e pôr termo à 

sua instrumentalização a nível político, 

social ou sindical;  sublinha que os 

principais problemas do país apenas 

poderão ser solucionados mediante uma 

repartição justa das riquezas, a fim de 

garantir um desenvolvimento económico e 

social que beneficie toda a população; 

Or. fr 

 

 


