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Amendamentul  2 

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

Kostadinka Kuneva 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Malaysia 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 12 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  12a. deplânge faptul că drepturile 

sindicale sunt limitate în Malaysia; 

subliniază că autoritățile malaysiene și 

angajatorii sunt obligați să respecte 

libertățile sindicale recunoscute în 

diversele convenții ale OIM, în special în 

Convenția nr. 87/1948; solicită demararea 

unei anchete independente cu privire la 

respectarea normelor sociale și de mediu 

ale întreprinderilor europene, în special 

în ceea ce privește libertatea sindicală; 

Or. fr 
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Amendamentul  3 

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

Kostadinka Kuneva 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Malaysia 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 8 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

8. regretă profund ascensiunea grupărilor 

care predică supremația și care contribuie 

și mai mult la crearea unor tensiuni etnice; 

8. regretă profund ascensiunea grupărilor 

care predică supremația și care contribuie 

și mai mult la crearea unor tensiuni etnice; 

denunță utilizarea „pretextului etnic” 

pentru menținerea în țară a unui sistem 

de o profundă inegalitate; salută 

tentativele pentru depășirea faliilor 

„comunitare” și pentru încetarea 

instrumentalizării lor, atât la nivel politic, 

cât și social sau sindical; subliniază că 

problemele majore ale țării nu vor putea fi 

soluționate altfel decât prin justa 

repartizare a bogăției, pentru a garanta o 

dezvoltare economică și socială care de 

care să beneficieze întreaga populație; 

Or. fr 

 

 


