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Ταϊλάνδη και συγκεκριμένα η υπόθεση Andy Hall  

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την 

Ταϊλάνδη, και ιδίως την κατάσταση του Andy Hall (2016/2912(RSP)) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Ταϊλάνδη, και ιδίως 

εκείνα της 20ής Μαΐου 20101, 6ης Φεβρουαρίου 20142, 21ης Μαΐου 20153 και 

8ης Οκτωβρίου 20154, 

– έχοντας υπόψη την από 19 Νοεμβρίου 2015 απάντηση της Αντιπροέδρου της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική 

Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας κ. Mogherini εξ ονόματος της Επιτροπής, 

σχετικά με την κατάσταση του κ. Andy Hall, 

– έχοντας υπόψη τις δηλώσεις που εξέδωσε στις 14 Νοεμβρίου 2014 η Αντιπροσωπεία 

της ΕΕ στην Ταϊλάνδη, σε συμφωνία με τους αρχηγούς αποστολής της ΕΕ στην 

Ταϊλάνδη, 

– έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν τύπου της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών 

για τα ανθρώπινα δικαιώματα της 20ής Σεπτεμβρίου 2016, 

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του κ. Maurizio Bussi, διευθυντή χώρας της Διεθνούς 

Οργάνωσης Εργασίας για την Ταϊλάνδη, την Καμπότζη και τη Λ.Δ. του Λάος, της 

21ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με την καταδίκη του ακτιβιστή των εργασιακών 

δικαιωμάτων Andy Hall στην Ταϊλάνδη,   

– έχοντας υπόψη την από 11 Μαΐου 2016 Παγκόσμια Περιοδική Επισκόπηση για την 

Ταϊλάνδη ενώπιον του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, και τις 

συστάσεις της,  
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– έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της 

10ης Δεκεμβρίου 1948, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της θεματικής ομάδας εργασίας του ΟΗΕ για τη 

μετανάστευση, σχετικά με την μετανάστευση στην Ταϊλάνδη το 2014, 

– έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του ΟΗΕ του 1998 για τους υπερασπιστές των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ 

A/RES/70/161 της 17ης Δεκεμβρίου 2015, 

– έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR) 

του 1966, στο οποίο η Ταϊλάνδη είναι συμβαλλόμενο μέρος, 

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του OHE του 1984 κατά των βασανιστηρίων και άλλων 

μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, 

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της 18ης Νοεμβρίου 2012 του Συνδέσμου Κρατών της 

Νοτιοανατολικής Ασίας, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 

− έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του 

Κανονισμού, 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο υπερασπιστής των δικαιωμάτων των εργαζομένων Andy 

Hall, πολίτης της ΕΕ, καταδικάστηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2016 σε τριετή φυλάκιση με 

αναστολή και πρόστιμο 150 000 THB επειδή συνέβαλε σε έκθεση της φινλανδικής 

ΜΚΟ Finnwatch που παρουσιάζει τις παραβιάσεις των εργασιακών δικαιωμάτων σε 

μια ταϊλανδική μονάδα μεταποίησης ανανά, την Natural Fruit Company Ltd· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Andy Hall κατηγορήθηκε επισήμως για συκοφαντική 

δυσφήμιση και για ηλεκτρονικό έγκλημα σε σχέση με τη διαδικτυακή δημοσίευση της 

έκθεσης, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δύο ποινικές υποθέσεις του κ. Hall επετράπη να 

εξεταστούν μέσω του ταϊλανδικού δικαστικού συστήματος· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε προηγούμενες συνεδριάσεις του δικαστηρίου το Υπουργείο 

Εργασίας της Ταϊλάνδης καθώς και  υπάλληλοι της Natural Fruit Company Ltd 

προσδιόρισαν ορισμένες παραβιάσεις των δικαιωμάτων των εργαζομένων από την 

εταιρεία· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 18 Σεπτεμβρίου 2015, το δικαστήριο του Prakanong στην 

Μπανγκόκ, αποφαινόμενο υπέρ του κ. Hall, επικύρωσε την απόρριψη των άλλων 

αγωγών που είχαν ασκηθεί κατ’ αυτού για συκοφαντική δυσφήμιση, αποφάσεις για τις 

οποίες έχουν ασκήσει προσφυγή η Natural Fruit Company Ltd και ο Ταϊλανδός Γενικός 

Εισαγγελέας και οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δύο αστικές διαδικασίες έχουν ανασταλεί εν αναμονή της 

ολοκλήρωσης των δυο ποινικών υποθέσεων· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με αναφορές στα διεθνή και τα ταϊλανδικά εγχώρια 

μέσα ενημέρωσης, το Δίκτυο για τα Δικαιώματα των Μεταναστών Εργαζομένων 

(MWRN), μια οργάνωση της οποίας ο κ. Hall είναι σύμβουλος, όπως και ο ίδιος ο κ. 



 

 

Hall και 14 Βιρμανέζοι εργαζόμενοι πτηνοτροφείου, απειλούνται με παρόμοιες αγωγές 

για συκοφαντική δυσφήμιση και για ηλεκτρονικό έγκλημα, από Ταϊλανδό προμηθευτή 

που εφοδιάζει την ευρωπαϊκή αγορά με πουλερικά· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 28 Σεπτεμβρίου 2016, οι ταϊλανδικές αρχές εμπόδισαν τη 

δημόσια παρουσίαση και προώθηση, από ξένους εμπειρογνώμονες και ερευνητές σε 

θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της τελευταίας έρευνας της Διεθνούς Αμνηστίας η 

οποία τεκμηριώνει βασανιστήρια ή κακοποίηση αντιφρονούντων, μεταναστών 

εργαζομένων, υπόπτων για ανταρτική δράση και άλλων, σε στρατιωτικές βάσεις, 

αστυνομικά τμήματα και κέντρα κράτησης, σε τακτική βάση· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δυσανάλογη χρήση νόμων περί συκοφαντικής δυσφήμησης 

που επιφέρουν ποινές φυλάκισης, σε βάρος υπερασπιστών των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων που αναφέρουν εικαζόμενες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

περιορίζει την ελευθερία έκφρασης κατά παράβαση των υποχρεώσεων της Ταϊλάνδης 

που απορρέουν από το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα 

(ICCPR), στο οποίο είναι συμβαλλόμενο μέρος· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι  στην Ταϊλάνδη ζουν κάπου τέσσερα εκατομμύρια ξένοι, εκ 

των οποίων 2,7 εκατομμύρια Καμποτζιανοί, Λαοτινοί ή Βιρναμέζοι·  λαμβάνοντας 

υπόψη ότι από το 2001 έχουν δοθεί άδειες εργασίας στους μετανάστες που προέρχονται 

από τις χώρες αυτές, αλλά στη χώρα εξακολουθούν να υπάρχουν πάνω από ένα 

εκατομμύριο μη καταχωρημένοι μετανάστες εργαζόμενοι·  

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την από 18 Σεπτεμβρίου 2016 δήλωση του 

Παρατηρητηρίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, «τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα 

εργασιακά δικαιώματα των μεταναστών από τη Μιανμάρ, την Καμπότζη και το Λάος 

που εργάζονται στην Ταϊλάνδη συχνά παραβιάζονται ατιμωρητί όλα αυτά τα χρόνια» 

και «οι μετανάστες εργαζόμενοι συχνά έχουν μικρή ή και καμία προστασία από την 

ταϊλανδική εργατική νομοθεσία, παρά τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς ότι όλοι οι 

νομίμως καταχωρημένοι μετανάστες εργαζόμενοι θα προστατεύονται δυνάμει των εν 

λόγω νόμων»· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ταϊλάνδη άρχισε να εφαρμόζει ένα μνημόνιο κατανόησης 

(MOU) για τη συνεργασία στον τομέα της απασχόλησης των εργαζομένων, με την 

Καμπότζη και το Λάος το 2006 και με τη Μιανμάρ το 2009· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 

στο πλαίσιο του μνημονίου, οι εργαζόμενοι μπορούν να λαμβάνουν προσφορές 

εργασίας και ταξιδιωτικά έγγραφα προτού μεταναστεύσουν στην Ταϊλάνδη, αλλά μόνο 

5% των εργαζομένων που προέρχονται από τις εν λόγω χώρες έχουν περάσει από τη 

διαδικασία του μνημονίου· 

1. χαιρετίζει την ισχυρή δέσμευση της ΕΕ έναντι του ταϊλανδικού λαού, με τον οποίο η 

ΕΕ διατηρεί σταθερούς και μακροχρόνιους πολιτικούς, οικονομικούς και πολιτιστικούς 

δεσμούς·  

2. θεωρεί λυπηρή την καταδίκη του Andy Hall, και εκφράζει την ανησυχία του για τη 

δικαστική διαδικασία και τον τρόπο με τον οποίο αυτή θα μπορούσε να επηρεάσει την 

ελευθερία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να κάνουν τη δουλειά 

τους·  



 

 

3. καλεί την κυβέρνηση της Ταϊλάνδης να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να 

διασφαλίσει ότι τα δικαιώματα – συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος σε δίκαιη 

δίκη – του κ. Hall και άλλων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα γίνονται 

σεβαστά και θα προστατεύονται, και για να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για 

την άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και, ειδικότερα, για να διασφαλίσει ότι η 

προαγωγή και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν θα ποινικοποιούνται·  

4. καλεί τις ταϊλανδικές αρχές να μεριμνήσουν ώστε οι νόμοι της χώρας περί δυσφήμισης 

να είναι σύμφωνοι με το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα 

(ICCPR), στο οποίο αυτή είναι συμβαλλόμενο μέρος, και επίσης να αναθεωρήσουν το 

Νόμο περί ηλεκτρονικού εγκλήματος, του οποίου η τρέχουσα διατύπωση είναι πολύ 

ασαφής· 

5. συγχαίρει την ΕΥΕΔ για το έργο της στην υπόθεση του Andy Hall, και την καλεί να 

συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση εκ του σύνεγγυς· καλεί την Αντιπρόεδρο 

της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και 

πολιτικής ασφαλείας να συζητήσει το ζήτημα με την Ταϊλανδική Κυβέρνηση κατά την 

επικείμενη υπουργική συνεδρίαση ASEAN-ΕΕ στη Μπανγκόκ· 

6. καλεί την ταϊλανδική κυβέρνηση και τους κρατικούς θεσμούς να συμμορφωθούν με τις 

συνταγματικές και διεθνείς υποχρεώσεις της Ταϊλάνδης όσον αφορά την ανεξαρτησία 

της δικαιοσύνης, το δικαίωμα για ορθή διαδικασία και δίκαιη δίκη, καθώς και τα 

δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι 

ειρηνικώς· 

7. αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει επιτύχει η Ταϊλανδική Κυβέρνηση στην 

καταπολέμηση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων και στην προστασία των εγχωρίων 

και μεταναστών εργαζομένων, όπως αποδεικνύουν ειδικότερα το ενισχυμένο σύστημα 

επιθεωρήσεων εργασίας, η νομοθεσία που καλύπτει τις υπηρεσίες εξεύρεσης εργασίας, 

τα μέτρα πρόληψης της δουλείας για χρέη και της εμπορίας ανθρώπων, η αυστηρότερη 

πολιτική στο θέμα των κυρώσεων για παραβιάσεις του εργατικού δικαίου, η επικύρωση 

της σύμβασης αριθ. 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ/ILO), και η 

υπογραφή της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας τον Μάρτιο 2016· 

8. καλεί τις ταϊλανδικές αρχές να θεσπίσουν και να θέσουν σε εφαρμογή, στη νομοθεσία 

και στην πράξη, μια ολιστική, μακροπρόθεσμη μεταναστευτική πολιτική για 

μετανάστες εργαζόμενους με χαμηλή ειδίκευση σε συμφωνία με τις αρχές περί 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της αγοράς εργασίας· 

στο πλαίσιο αυτό, προτείνει, ως πρώτο βήμα, την αναθεώρηση του νόμου περί 

εργασιακών σχέσεων, ώστε να εξασφαλιστεί στους μετανάστες εργαζομένους το ίδιο 

δικαίωμα στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι με των Ταϊλανδών υπηκόων· 

9. ζητεί να προστατευθούν οι μετανάστες εργαζόμενοι μέσω μεγαλύτερων κινήτρων για 

τους εργοδότες προκειμένου αυτοί οι τελευταίοι να συμμετέχουν στη διαδικασία 

νομιμοποίησης, με παράλληλη επιβολή υψηλών προστίμων ή άλλων ποινών στους 

εργοδότες που δεν συμμετέχουν στη διαδικασία νομιμοποίησης ή που παραβιάζουν το 

εργατικό δίκαιο· 

10. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και από την 

αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Μπανγκόκ, καθώς και από τις αντιπροσωπείες των κρατών 

μελών, να συνεχίσουν να παρακολουθούν την κατάσταση των ανθρωπίνων 



 

 

δικαιωμάτων στην Ταϊλάνδη, να συνεχίσουν να συνεργάζεται με την κυβέρνηση και 

την κοινωνία των πολιτών και να κάνουν χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων για να 

διασφαλίσουν τον σεβασμό απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώματα, στους υπερασπιστές 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στο κράτος δικαίου στην Ταϊλάνδη· 

11. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε οι εταιρείες που εδρεύουν στο 

έδαφός τους και ασκούν εμπορικές δραστηριότητες στην Ταϊλάνδη να τηρούν τα διεθνή 

πρότυπα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και τούτο μέσα από μια διαφανή 

παρακολούθηση και μέσα από την υποβολή εκθέσεων, σε συνεργασία με την κοινωνία 

των πολιτών, ενώ χαιρετίζει την υποστήριξη που η φινλανδική επιχείρηση λιανικού 

εμπορίου S Group προσφέρει στον Andy Hall· 

12. πιστεύει θερμά ότι οι εταιρίες θα πρέπει να λογοδοτούν για κάθε περιβαλλοντική ζημιά 

και παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την οποία φέρουν ευθύνη, και ότι η 

ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν ώστε αυτό να αποτελεί βασική αρχή· 

13. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της 

Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 

Πολιτικής Ασφαλείας, στην Επιτροπή, στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της 

Ταϊλάνδης, στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στον Ύπατο 

Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και στις κυβερνήσεις 

των κρατών μελών του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας. 

 

 


