
 

AM\1082030PL.doc PE574.482v01-00 } 

 PE574.483v01-00 } 

 PE574.485v01-00 } 

 PE574.486v01-00 } 

 PE574.488v01-00 } 

 PE574.492v01-00 } RC1 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

16.12.2015  B8-1412/2015 }  

 B8-1413/2015 }  

 B8-1415/2015 }  

 B8-1416/2015 }  

 B8-1418/2015 }  

 B8-1422/2015 } RC1/Am. 2 

Poprawka  2 

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

Kostadinka Kuneva 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

w sprawie Malezji 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 12 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  12a. ubolewa nad faktem, że prawa 

związkowe są w Malezji ograniczone; 

podkreśla, że władze malezyjskie i 

pracodawcy muszą przestrzegać wolności 

uznanych w różnych konwencjach MOP, 

a w szczególności w konwencji nr 87 z 

1948 r.; domaga się przeprowadzenia 

niezależnego dochodzenia w sprawie 

przestrzegania przez przedsiębiorstwa 

europejskie norm socjalnych i 

środowiskowych, w szczególności w 

zakresie wolności związkowej; 

Or. fr 
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Poprawka  3 

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

Kostadinka Kuneva 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

w sprawie Malezji 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

8. głęboko ubolewa nad faktem, że 

zwolennicy supremacji jednej grupy nad 

innymi przybierają na sile, co przyczynia 

się do narastania napięć na tle etnicznym; 

8. głęboko ubolewa nad faktem, że 

zwolennicy supremacji jednej grupy nad 

innymi przybierają na sile, co przyczynia 

się do narastania napięć na tle etnicznym; 

potępia stosowanie „pretekstu 

etnicznego”, aby utrzymać w kraju system 

głębokich nierówności; z zadowoleniem 

przyjmuje starania zmierzające do 

przezwyciężenia podziałów między 

wspólnotami i położenia kresu ich 

instrumentalnemu stosowaniu na 

płaszczyźnie politycznej, społecznej i w 

związkach zawodowych; podkreśla, że 

główne problemy kraju można rozwiązać 

tylko dzięki sprawiedliwemu podziałowi 

bogactwa, aby zagwarantować rozwój 

gospodarczy i społeczny przynoszący 

korzyści ogółowi ludności; 

Or. fr 

 

 


