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Resolucija Evropskega parlamenta o Tajski, zlasti o primeru Andyja Halla
(2016/2912(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Tajski, zlasti resolucij z dne 20. maja 20101, 6. 
februarja 20142, 21. maja 20153 in 8. oktobra 20154,

– ob upoštevanju odgovora podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje 
zadeve in varnostno politiko Federice Mogherini v imenu Komisije z dne 19. novembra 
2015 v zvezi s položajem Andyja Halla,

– ob upoštevanju izjave, ki jo je 14. novembra 2014 objavila delegacija EU na Tajskem v 
soglasju z vodji misije EU v tej državi,

– ob upoštevanju izjave visokega komisariata Združenih narodov za človekove pravice z 
dne 20. septembra 2016,

– ob upoštevanju izjave Maurizia Bussija, direktorja Mednarodne organizacije dela za 
Tajsko, Kambodžo in Laoško ljudsko demokratično republiko, z dne 21. septembra 2016 
o obsodbi borca za pravice delavcev Andyja Halla na Tajskem, 

– ob upoštevanju rednega splošnega pregleda razmer na Tajskem pred Svetom OZN za 
človekove pravice in njegovih priporočil z dne 21. maja 2016, 

– ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah z dne 10. decembra 1948,

– ob upoštevanju poročila o migracijah na Tajskem za leto 2014, ki ga je pripravila tematska 
delovna skupina OZN za migracije,

– ob upoštevanju deklaracije OZN o zagovornikih človekovih pravic iz leta 1998 in 
resolucije generalne skupščine OZN A/RES/70/161 z dne 17. decembra 2015,

– ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966 
(ICCPR), katerega pogodbenica je tudi Tajska,

– ob upoštevanju konvencije OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali 
poniževalnim kaznim ali ravnanju iz leta 1984,

– ob upoštevanju deklaracije Zveze držav jugovzhodne Azije o človekovih pravicah z dne 
18. novembra 2012,

1 UL C 161E , 31.5.2011, str. 152.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0107.
3 UL C 353, 27.9.2016, str. 52.
4 Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0343.
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− ob upoštevanju vodilnih načel OZN o podjetništvu in človekovih pravicah,

– ob upoštevanju člena 123(2) in 123(4) Poslovnika,

A. ker je bil zagovornik pravic delavcev Andy Hall, ki je državljan EU, 20. septembra 2016 
obsojen na triletno pogojno zaporno kazen in globo 150.000 bahtov, ker je sodeloval pri 
pripravi poročila finske nevladne organizacije Finnwatch, v katerem so izpostavljene 
kršitve pravic delavcev v tajskem obratu za predelavo ananasa podjetja Natural Fruit 
company Ltd;

B. ker je bil Andy Hall uradno obtožen kaznivega dejanja obrekovanja in računalniškega 
kaznivega dejanja v zvezi s spletno objavo omenjenega poročila in ker je tajski pravosodni 
sistem dovolil nadaljevanje sodnega postopka v dveh kazenskih zadevah proti Andyju 
Hallu;

C. ker so tajsko ministrstvo za delo in zaposleni v podjetju Natural Fruit company Ltd v 
prejšnjih sodnih obravnavah razkrili več kršitev pravic delavcev;

D. ker je sodišče v Prakanongu v Bangkoku 18. septembra 2015 razsodilo v korist Andyja 
Halla in potrdilo zavrnitev druge kazenske obtožbe zaradi obrekovanja, ki je bila vložena 
proti njemu, podjetje Natural Fruit company Ltd in generalni tožilec pa sta proti zavrnitvi 
vložila pritožbo, ki je trenutno v obravnavi pred vrhovnim sodiščem; ker sta do razsodbe v 
dveh kazenskih zadevah oba civilna postopka začasno ustavljena;

E. ker po poročanju mednarodnih in domačih tajskih medijev tudi Mreži za pravice delavcev 
migrantov (Migrant Workers Rights Network), s katero Andy Hall sodeluje kot 
svetovalec, pa tudi njemu samemu in 14 delavcem iz Mjanmara, ki delajo na piščančjih 
farmah, grozijo podobne kazenske tožbe zaradi obrekovanja in računalniških kaznivih 
dejanj, ki jih je proti njim vložilo tajsko podjetje, ki dobavlja piščančje meso za evropski 
trg;

F. ker so tajske oblasti 28. septembra 2016 številne tuje strokovnjake in raziskovalce na 
področju človekovih pravic ovirale pri javni predstavitvi in promociji najnovejšega 
raziskovalnega poročila organizacije Amnesty International, v katerem je dokumentirano 
mučenje in zlorabljanje političnih nasprotnikov, delavcev migrantov, osumljenih 
upornikov in drugih v vojaških oporiščih, na policijskih postajah ter v centrih za 
pridržanje;

G. ker nesorazmerna uporaba kazenskih zakonov o obrekovanju, v katerih so določene 
zaporne kazni zoper zagovornike človekovih pravic, ki poročajo o domnevnih kršitvah 
človekovih pravic, omejuje svobodo izražanja in krši obveznosti Tajske iz Mednarodnega 
pakta o državljanskih in političnih pravicah, katerega pogodbenica je;

H. ker na Tajskem živi skoraj štiri milijone tujcev, od tega 2,7 milijona iz Kambodže, Laosa 
in Mjanmara; ker je migrantom od leta 2001 na voljo delovno dovoljenje, vendar je v 
državi še vedno več kot milijon neprijavljenih delavcev migrantov; 
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I. ker se po izjavi organizacije Human Rights Watch z dne 18. septembra 2016 človekove 
pravice in pravice delavcev migrantov iz Mjanmara, Kambodže in Laosa, ki delajo na 
Tajskem, že leta nenehno kršijo in te kršitve ostajajo nekaznovane, tajsko delovno pravo 
pa delavcev migrantov pogosto ne ščiti ali pa jim zagotavlja le zelo skromno zaščito, in to 
kljub trditvam vlade, da bodo na podlagi teh zakonov vsi zakonito prijavljeni delavci 
migranti zaščiteni;

J. ker je Tajska leta 2006 začela izvajati memorandum o soglasju v zvezi s sodelovanjem pri 
zaposlovanju delavcev s Kambodžo in Laosom, leta 2009 pa z Mjanmarom; ker bi lahko v 
skladu z memorandumom o soglasju delavci ponudbe za delo in potovalne dokumente 
pridobili pred selitvijo na Tajsko, vendar je ta postopek opravilo le 5 odstotkov delavcev 
iz teh držav;

1. pozdravlja odločno zavezanost EU tajskemu ljudstvu, s katerim ima močne in dolgotrajne 
politične, gospodarske in kulturne vezi; 

2. obžaluje, da je bil Andy Hall spoznan za krivega, in je zaskrbljen zaradi sodnega procesa 
in ter njegovih morebitnih posledic za svobodo zagovornikov človekovih pravic pri 
opravljanju dela; 

3. poziva tajsko vlado, naj sprejme vse potrebne ukrepe, da bi zagotovila spoštovanje in 
varstvo pravic Andyja Halla in drugih zagovornikov – vključno s pravico do poštenega 
sojenja – ter ustvari ozračje, ki bo naklonjeno uveljavljanju človekovih pravic, zlasti pa 
poskrbi, da spodbujanje človekovih pravic in zavzemanje zanje ne bo kazensko 
preganjano; 

4. poziva tajske oblasti, naj zakone o obrekovanju uskladijo z Mednarodnim paktom o 
državljanskih in političnih pravicah (ICCPR), h kateremu je Tajska pristopila, prav tako 
pa popravijo zakon o računalniškem kriminalu, ki je preveč nejasen;

5. čestita EZSD za delo, ki ga je opravila v zadevi Andyja Halla, in jo poziva, naj njegovo 
situacijo tudi naprej pozorno spremlja; poziva podpredsednico Komisije/visoko 
predstavnico Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, naj o tem vprašanju razpravlja 
s tajsko vlado na ministrskem srečanju ASEAN-EU v Bangkoku;

6. poziva tajsko vlado in države institucije, naj spoštujejo lastne ustavne in mednarodne 
obveznosti glede neodvisnosti sodstva, pravico do pravilnega postopka in poštenega 
sojenja ter svobodo izražanja, združevanja in mirnega zbiranja;

7. je seznanjen z napredkom, ki ga je tajska vlada dosegla v boju proti izkoriščanju delavcev 
ter pri zaščiti domačih in tujih delavcev in o katerem pričajo zlasti učinkovitejši sistem 
delovnih inšpekcij, boljša zakonodaja o agencijah za posredovanje dela, ukrepi za 
preprečevanje služenja zaradi zadolženosti in trgovine z ljudmi, strožje kazni za kršitve 
delovne zakonodaje, ratifikacija konvencije št. 187 Mednarodne organizacije dela (ILO) 
in podpis konvencije o delovnih standardih v pomorstvu marca 2016;
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8. poziva tajske oblasti, naj v obliki zakonodaje sprejmejo in v praksi izvajajo celovito in 
dolgoročno politiko o priseljevanju nekvalificiranih tujih delavcev v skladu z načeli 
človekovih pravic in ob upoštevanju potreb trga delovne sile; v zvezi s tem predlaga, da se 
najprej revidira zakon o delovnih razmerjih, da bodo imeli tuji delavci enake pravice 
združevanja kot tajski državljani;

9. poziva k zaščiti delavcev migrantov s prepričljivejšimi pobudami za delodajalce, naj te 
delavce prijavijo, hkrati pa z višjimi globami in drugimi kaznimi za delodajalce, ki tega 
niso storili ali kršijo delovno zakonodajo;

10. poziva ESZD in delegacijo EU v Bangkoku, pa tudi delegacije držav članic, naj še naprej 
spremljajo stanje na področju človekovih pravic na Tajskem, sodelujejo z vlado in civilno 
družbo ter uporabijo vsa razpoložljiva orodja, da bi zagotovile spoštovanje človekovih 
pravic, njihovih zagovornikov in pravne države na Tajskem;

11. poziva EU in države članice, naj poskrbijo, da bodo podjetja, ki imajo sedež na njihovem 
ozemlju, vendar poslujejo na Tajskem, spoštovala mednarodne standarde na področju 
človekovih pravic s preglednim spremljanjem in poročanjem ter v sodelovanju s civilno 
družbo, in pozdravlja podporo, ki jo je finsko maloprodajno podjetje S Group ponudilo 
Andyju Hallu;

12. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje podpredsednici Komisije/visoki 
predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Komisiji, vladi in parlamentu 
Tajske, parlamentom in vladam držav članic, visokemu komisarju Združenih narodov za 
človekove pravice in vladam Združenja držav jugovzhodne Azije.


