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Pozměňovací návrh  2 

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

Kostadinka Kuneva 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

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

o Malajsii 

Společný návrh usnesení 

Bod 12 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 12a. vyjadřuje politování nad tím, že jsou 

v Malajsii omezena práva sdružování v 

odborech; zdůrazňuje, že malajsijské 

orgány a zaměstnavatelé mají povinnost 

respektovat svobody týkající se odborářské 

činnosti, jak jsou uznány v různých 

úmluvách MOP, zejména v úmluvě č. 48 z 

roku 1948; žádá, aby bylo zahájeno 

nezávislé šetření ve věci toho, zda 

evropské podniky dodržují sociální a 

environmentální normy, zejména pokud 

jde o svobodu sdružování v odborech; 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  3 

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

Kostadinka Kuneva 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

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

o Malajsii 

Společný návrh usnesení 

Bod 8 (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. hluboce lituje posilování skupin 

přesvědčených o své nadřazenosti, což dále 

přispívá ke vzniku etnického napětí; 

8. hluboce lituje posilování skupin 

přesvědčených o své nadřazenosti, což dále 

přispívá ke vzniku etnického napětí; 

odsuzuje využívání tohoto „etnického 

hlediska“ k tomu, aby byl v zemi  

zachován systém založený na hluboce 

zakořeněných nerovnostech;   vítá pokusy 

překonat rozdělení „na komunity“ a 

ukončit jeho využívání v rovině politické, 

sociální nebo na úrovni odborářské 

činnosti; zdůrazňuje, že zásadní problémy 

země bude možno vyřešit pouze 

spravedlivým přerozdělením bohatství s 

cílem zajistit hospodářský a sociální 

rozvoj, z něhož budou mít prospěch 

všechny vrstvy obyvatelstva; 

Or. fr 

 

 


