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Parlamentul European, 

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Thailanda, în special cea din 20 

mai 20101, cea din 6 februarie 20142 și cea din 21 mai 20153, 

– având în vedere declarația din 2 aprilie 2015 a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului 

Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Federica 

Mogherini, privind evoluțiile din Thailanda, 

– având în vedere declarațiile delegației Uniunii Europene în Thailanda prezentate în 

acord cu șefii misiunii UE în Thailanda la 14 noiembrie 2014, la 30 iunie 2015 și la 24 

septembrie 2015; 

– având în vedere concluziile Consiliului din 23 iunie 2014 privind Thailanda, 

–  având în vedere răspunsul oferit de Catherine Ashton, la acea dată Vicepreședinte al 

Comisiei/Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate 

(VP/ÎR), în numele Comisiei la 15 mai 2013 cu privire la situația lui Andy Hall, 

– având în vedere în vedere comunicatul de presă al raportorului special al ONU pentru 

promovarea și apărarea libertății de exprimare din 1 aprilie 2015,  

– având în vedere revizuirea universală periodică referitoare la Thailanda și recomandările 

acesteia, prezentate Consiliului ONU pentru Drepturile Omului la 5 octombrie 2011, 

– având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948, 

– având în vedere Declarația privind apărătorii drepturilor omului, adoptată de 

Organizația Națiunilor Unite în 1998, 
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– având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP) 

din 1966, la care Thailanda este parte, 

– având în vedere Convenția ONU împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente cu 

cruzime, inumane sau degradante din 1984, 

– având în vedere Declarația Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est privind drepturile 

omului, 

– având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din 

Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât la 20 mai 2014 armata națională a răsturnat guvernul thailandez și a procedat la 

impunerea legii marțiale la nivel național, forțând dizolvarea Centrului pentru 

administrarea păcii și ordinii (Centre for Administration of Peace and Order); 

B. întrucât forțele militare au procedat la constituirea Consiliului național al păcii și a 

ordinii (NCPO), al cărui lider, generalul Prayuth Chan-ocha, va exercita toate 

competențele și o autoritate nelimitată pentru a emite ordine și a institui reforme 

constituționale; 

C. întrucât principalele organisme constituționale instituite de NCPO sunt controlate de 

cadrele militare, iar membrii NCPO se bucură de imunitate totală în ceea ce privește 

orice fapt ilegal, răspundere sau imputabilitate cât timp sunt angajați în funcție în 

temeiul secțiunilor 44 și 47 din Constituția provizorie a Thailandei; 

D.  întrucât, la 29 august 2015, Comitetul constitutiv a terminat elaborarea unei noi 

constituții, care a fost respinsă de Consiliul național de reformă la 6 septembrie 2015; 

întrucât trebuie ca un nou comitet constitutiv să elaboreze din nou Constituția în termen 

de 180 de zile și întrucât cea mai recentă respingere poate prelungi regimul militar în 

această țară; 

E. întrucât principalele site-uri de internet care tratează situația drepturilor politice și a 

drepturilor omului din Thailanda au fost acuzate de NCPO, în temeiul secțiunii 44 din 

Constituția provizorie, că amenință securitatea națională, și întrucât canalele de 

televiziune și posturile de radio locale apropiate facțiunilor politice interne sunt aspru 

cenzurate; 

F.  întrucât Legea privind întrunirea în locuri publice recent adoptată, care a intrat în 

vigoare la 14 august 2015, limitează grav libertatea de întrunire și impune pedepse 

aspre, de până la 10 ani de închisoare, pentru infracțiuni cum ar fi perturbarea serviciilor 

publice;  

G. întrucât angajații armatei au fost numiți în funcția de „ofițeri pentru menținerea păcii și 

ordiniiˮ și le-a fost atribuită competența a de a reține persoane în mod arbitrar, de a 

desfășura anchete și percheziții fără mandat; 

H. întrucât participanții la demonstrații pașnice au fost în repetate rânduri acuzați de 

rebeliune și de încălcarea legii și întrucât 14 activiști aparținând Mișcării 

neodemocratice (NDM) au fost arestați; 



 

 

I. întrucât pedeapsa cu moartea continuă să fie aplicată în Thailanda și întrucât legi noi au 

extins sfera circumstanțelor în care acesta poate fi impusă;  

J. întrucât a existat o creștere spectaculoasă a arestărilor după lovitura de stat, în temeiul 

Legii privind lezmaiestatea, 

K. întrucât Comisiei naționale pentru drepturile omului i s-a refuzat accesul la persoanele 

torturate sau supuse unor rele tratamente, aflate permanent în detenție sub autoritatea 

tribunalelor militare, fără a fi puse sub acuzare sau trimise în judecată; 

L. întrucât, de la lovitura de stat, siguranța comunității locale și a activiștilor pentru 

drepturile de proprietate funciară s-a deteriorat; 

M. întrucât Thailanda nu este semnatară a Convenției privind statutul refugiaților din 1951, 

nici a Protocolului din 1967 la aceasta și nu are un cadru național oficial pentru azil; 

întrucât autoritățile thailandeze continuă să trimită refugiați și solicitanți de azil înapoi 

în țări unde este probabil ca aceștia să fie supuși unor persecuții; 

N. întrucât Thailanda este obligată, în temeiul tratatelor internaționale la care este parte, să 

investigheze și să urmărească penal în mod corespunzător cazurile de tortură, deces în 

închisoare și alte presupuse încălcări grave ale drepturilor omului; 

O.  întrucât cauza penală de calomnie împotriva lui Andy Hall, apărător al drepturilor 

lucrătorilor și cetățean al UE, a fost respinsă, dar întrucât acesta riscă să fie pus sub 

urmărire penală pentru criminalitate informatică, precum și în două cauze civile de 

defăimare, ceea ce ar putea avea drept rezultat o condamnare la șapte ani de închisoare 

și o amendă de mai multe milioane de dolari, după ce a contribuit la un raport al 

Finnwatch privind presupuse abuzuri de muncă comise de o societate thailandeză de 

comerț cu ridicata de ananas, în ciuda faptului că încălcările drepturilor lucrătorilor 

săvârșite de societatea respectivă au fost confirmate de către Ministerul thailandez al 

Muncii și de un angajat al societății în cadrul unei audieri anterioare în instanță; întrucât 

audierea în această cauză va avea loc la 19 octombrie 2015;  

P. întrucât, deși Thailanda a ratificat Convenția nr. 29 a Organizației Internaționale a 

Muncii, lucrătorii migranți se bucură de prea puțină protecție; întrucât traficul de 

lucrători reprezintă o problemă majoră; întrucât situația din sectorul pescuitului este 

deosebit de îngrijorătoare;  

Q. întrucât UE a suspendat negocierile abia începute cu Thailanda privind un acord 

bilateral de liber schimb, inițiate în 2013, și întrucât refuză să semneze Acordul de 

parteneriat și cooperare finalizat în luna noiembrie 2013 atât timp cât în această țară nu 

există un guvern democratic; întrucât UE este cel de-al treilea partener comercial al 

Thailandei, 

1. salută angajamentul ferm al UE față de poporul thailandez, cu care UE are legături 

politice, economice și culturale trainice și de durată; subliniază că, în calitate de prieten 

și partener al Thailandei, UE a solicitat în mod repetat revenirea la procesul democratic; 

2. cu toate acestea, este profund preocupat de deteriorarea situației drepturilor omului în 

Thailanda după lovitura de stat ilegală din mai 2014; 



 

 

3. îndeamnă autoritățile thailandeze să ridice restricțiile represive asupra libertății și a 

exercitării pașnice a celorlalte drepturilor omului, în special a celor care sunt relevante 

pentru implicarea pașnică în activitățile politice; 

4. invită autoritățile thailandeze să anuleze condamnările și sentințele, să retragă acuzațiile 

și să elibereze persoanele și operatorii mass-media care au fost condamnați sau acuzați 

pentru că și-au exercitat în mod pașnic dreptul la libertatea de exprimare și de întrunire; 

invită guvernul să abroge fără întârziere articolul 44 din Constituția interimară și 

dispozițiile conexe de care se folosesc autoritățile thailandeze pentru a reprima 

libertățile fundamentale și a comite încălcări ale drepturilor omului cu impunitate; 

5. invită autoritățile thailandeze să contribuie la prevenirea amenințărilor la adresa 

securității care afectează populația în general și să abordeze mai bine preocupările 

membrilor comunității și ale militanților care apără drepturile funciare; 

6. invită autoritățile thailandeze să înceapă cât mai curând posibil transferul politic de 

atribuții de la autoritățile militare la cele civile; ia act de planul clar pentru organizarea 

unor alegeri libere și corecte și solicită respectarea calendarului acestora; 

7. încurajează transferul tuturor competențelor judiciare asupra civililor de la instanțele 

militare la cele civile, stoparea detenției arbitrare utilizate în temeiul legii marțiale și 

măsuri vizând să limiteze mai degrabă decât să consolideze prerogativele armatei de a 

aresta și încarcera persoane civile; 

8. încurajează autoritățile să reanalizeze legea privind crima de lezmajestate pentru a se 

împiedica eventualitatea ca aceasta să pedepsească exercitarea pașnică a exprimării 

politice, precum și să suspende utilizarea pe scară largă a acestei legi în situații fără 

nicio legătură cu aceasta;  

9. solicită ca dreptul la securitate, inclusiv cea a apărătorilor drepturilor omului, să fie 

respectat și protejat și ca toate cazurile de încălcare a drepturilor apărătorilor drepturilor 

omului să fie investigate rapid, eficient și independent; 

10.  ia act de numirea de către guvernul thailandez a unui nou Comitet de redactare a 

constituției pentru a elabora o nouă constituție cât mai curând posibil; solicită 

elaborarea unei constituții bazate pe principii democratice cum ar fi egalitatea, 

libertatea, reprezentarea echitabilă, transparența, responsabilitatea, drepturile omului, 

preeminența legii și accesul public la resurse; 

11.  invită guvernul thailandez să își respecte propriile obligații constituționale și 

internaționale în ceea ce privește independența sistemului judiciar, dreptul la libertatea 

de exprimare, de asociere și de întrunire pașnică, precum și pluralismul politic, în 

special având în vedere severitatea crescândă a „legilor anti-calomnie”; 

12. ia act de măsurile luate de guvernul thailandez pentru a respecta standardele minime 

privind eliminarea traficului și a pune capăt sclaviei contemporane endemice în lanțul 

de aprovizionare al industriei sale de pescuit; încurajează guvernul să pună în aplicare 

aceste măsuri cât mai urgent și să își intensifice eforturile;  

13. invită Thailanda să semneze și să ratifice Convenția din 1951 privind statutul 

refugiaților sau protocolul din 1967 la aceasta; 



 

 

14. îndeamnă Thailanda să ia măsuri concrete în vederea abolirii pedepsei cu moartea;  

15. salută cu căldură aprobarea Legii privind egalitatea de gen în Thailanda, care promite un 

viitor mai incluziv în ceea ce privește tratamentul în temeiul legii al persoanelor 

lesbiene, homosexuale, bisexuale și transgender (LGBT);  

16. salută decizia de a închide cazul în materie penală privind calomnia intentat lui Andy 

Hall, precum și eliberarea ulterioară a acestuia; solicită ca acțiunile penale în materie de 

criminalitate informatică și calomnie penală intentate acestuia la Tribunalul penal din 

sudul Bangkokului să fie anulate, dat fiind că acțiunile sale în calitate de apărător al 

drepturilor omului au avut ca scop expunerea cazurilor de trafic de persoane și 

îmbunătățirea situației juridice a lucrătorilor migranți din Thailanda, care confirmă 

dreptul său de a desfășura activități de cercetare și de promovare fără a se teme de 

represalii; își exprimă îngrijorarea cu privire la cauzele civile de calomnie ca procesul 

său să nu fie pe deplin imparțial, dat fiind că au existat relatări referitoare la relațiile de 

proprietate dintre întreprinderea care a făcut trimiterea în judecată și politicieni 

thailandezi de rang înalt; solicită delegației UE să continue să urmărească îndeaproape 

situația sa juridică și să participe la procesul său; 

17. salută achitarea la 1 septembrie 2015, de către Tribunalul provincial din Phuket a 

ziariștilor Chutima „Oi” Sidasathian și Alan Morison;  

18. îndeamnă comunitatea internațională și în special UE să depună toate eforturile pentru a 

combate traficul cu ființe umane, sclavia, munca și migrația forțată prin susținerea 

colaborării internaționale cu privire la monitorizarea și prevenirea încălcării drepturilor 

omului în ceea ce privește chestiunile legate de forța de muncă; 

19. încurajează UE și guvernul thailandez să se angajeze într-un dialog constructiv cu 

privire la chestiuni referitoare la protecția drepturilor omului și la procesele de 

democratizare din Thailanda și din regiune; își reafirmă sprijinul pentru procesul de 

democratizare din Thailanda; 

20. sprijină Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) în ceea ce privește 

menținerea unei presiuni cu caracter economic și politic pentru a asigura întoarcerea 

Thailandei la guvernarea democratică; reamintește, în acest sens, guvernului thailandez, 

că nu trebuie să se aștepte la progrese privind ALS și APC între UE și Thailanda atât 

timp cât junta militară rămâne la putere; 

21. salută noul rol al Thailandei în calitate de țară coordonatoare pentru relațiile dintre 

ASEAN și UE pentru perioada 2015-2018; subliniază avantajele reciproce de care se 

bucură ASEAN și UE din cooperarea lor; 

22. solicită SEAE și delegației UE, precum și delegațiilor statelor membre, să utilizeze toate 

instrumentele disponibile pentru a asigura respectarea drepturilor omului și a 

preeminenței legii în Thailanda, în special prin continuarea monitorizării anchetelor și a 

audierilor din cadrul proceselor liderilor opoziției; 

23. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui 

Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de 

securitate, Comisiei, guvernului și parlamentului Thailandei, parlamentelor și 



 

 

guvernelor statelor membre, Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului și 

guvernelor statelor membre ale ASEAN. 


