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Ändringsförslag  2 

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

Kostadinka Kuneva 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

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

om Malaysia 

Gemensamt förslag till resolution 

Punkt 12a (ny) 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

  12a. Europaparlamentet beklagar djupt 

att de fackliga rättigheterna är 

begränsade i Malaysia. Parlamentet 

betonar att de malaysiska myndigheterna 

och arbetsgivarna är skyldiga att 

respektera de fackliga friheterna, som 

erkänns i ILO:s olika konventioner, 

däribland konvention nr 87 från 1948. 

Parlamentet efterlyser en oberoende 

utredning av de europeiska företagens 

respekt för de sociala och miljömässiga 

normerna, särskilt när det gäller 

fackföreningsfrihet. 

Or. fr 
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Ändringsförslag  3 

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

Kostadinka Kuneva 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

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

om Malaysia 

Gemensamt förslag till resolution 

Punkt 8 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

8. Europaparlamentet beklagar djupt 

framväxten av rasistiska grupper som 

ytterligare bidrar till etniska spänningar. 

8. Europaparlamentet beklagar djupt 

framväxten av rasistiska grupper som 

ytterligare bidrar till etniska spänningar. 

Parlamentet fördömer användningen av 

det ”etniska argumentet” för att 

upprätthålla ett djupt ojämlikt system i 

landet. Parlamentet välkomnar försöken 

att överbrygga klyftorna mellan 

folkgrupperna och se till att de inte längre 

utnyttjas för politiska, sociala eller 

fackliga syften. Parlamentet betonar att 

landets största problem kan lösas endast 

genom en rättvis fördelning av 

tillgångarna i syfte att säkerställa en 

ekonomisk och social utveckling som 

gagnar hela befolkningen. 

Or. fr 

 

 


