
PR\931127BG.doc PE507.995v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по външни работи

2013/2052(INI)

9.4.2013

ПРОЕКТОДОКЛАД
съдържащ препоръката на Европейския парламент до Съвета, Комисията 
и ЕСВД относно преговорите за сключване на споразумение за 
партньорство и сътрудничество между ЕС и Малайзия 
(2013/2052(INI))

Комисия по външни работи

Докладчик: Емилио Менендес дел Вале



PE507.995v01-00 2/7 PR\931127BG.doc

BG

PR_INI_art90-4

СЪДЪРЖАНИЕ

Страница

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ.......................3



PR\931127BG.doc 3/7 PE507.995v01-00

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

съдържащо препоръката на Европейския парламент до Съвета, Комисията и 
ЕСВД относно преговорите за сключване на споразумение за партньорство и 
сътрудничество между ЕС и Малайзия 
(2013/2052(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Регламент (ЕИО) № 1440/80 на Съвета от 30 май 1980 г. относно 
сключването на Споразумение за сътрудничество между Европейската 
икономическа общност и Индонезия, Малайзия, Филипините, Сингапур и Тайланд, 
държави — членки на Асоциацията на народите от Югоизточна Азия1,

– като взе предвид преговорите, за които Съветът даде разрешение през ноември 
2004 г. и които започнаха в Брюксел през октомври 2010 г. за споразумение за 
партньорство и сътрудничество между ЕС и Малайзия,

– като взе предвид деветата среща на високо равнище между ЕС и Азия (ASEM), 
проведена във Виентян (Лаос) на 5 и 6 ноември 2012 г.,

– като взе предвид срещата на високо равнище на Асоциацията на народите от 
Югоизточна Азия (АСЕАН), проведена в Камбоджа от 18 до 20 ноември 2012 г.,

– като взе предвид своята резолюция от 15 февруари 2007 г. относно проекторешения 
на Комисията за изготвяне на стратегически документи по държави и на 
индикативни програми за Малайзия, Бразилия и Пакистан2,

– като взе предвид своята резолюция от 16 декември 2010 г. относно Малайзия: 
практиката на бой с пръчка3,

– като взе предвид своята резолюция от 21 януари 2010 г. относно последните атаки 
срещу християнски общности4,

– като взе предвид своята резолюция от 27 септември 2011 г. относно новата 
търговска политика за Европа в рамките на стратегията „Европа 2020“5,

– като взе предвид присъединяването на Европейския съюз към Договора за 
приятелство и сътрудничество в Югоизточна Азия през юли 2012 г.6,

– като взе предвид текущите преговори за споразумение за свободна търговия между 
ЕС и Малайзия,

                                               
1 ОВ L 144, 10.6.1980 г., стр. 1.
2 ОВ C 287 E, 29.11.2007 г., стр. 507.
3 ОВ C 169 E, 15.6.2012 г., стр. 132.
4 ОВ C 305 E, 11.11.2010 г., стр. 7.
5 ОВ C 56 E, 26.2.2013 г., стр. 87.
6 ОВ L 154, 15.6.2012 г., стр. 1.
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– като взе предвид споразумението между Европейската общност и правителството на 
Малайзия относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги, подписано през 
2007 г.1,

– като взе предвид преговорите за сключване на споразумение за доброволно 
партньорство с Малайзия по отношение на плана за действие за прилагането на 
законодателството в областта на горите, управлението и търговията (FLEGT), които 
започнаха през 2007 г.,

– като взе предвид член 90, параграф 4 и член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по външни работи и становището на 
комисията по международна търговия (A7-0000/2013),

А. като има предвид, че Малайзия е държава — членка основателка на АСЕАН;

Б. като има предвид, че Малайзия е активен член на форума за азиатско –
тихоокеанско икономическо сътрудничество (APEC), Организацията „Ислямско 
сътрудничество“ (OIC), групата на необвързаните държави (NAM), Азиатската 
банка за развитие (ADB), Икономическата и социалната комисия на ООН за Азия и 
Тихоокеанския регион (ИСКАТ), плана „Коломбо“, насърчаващ икономическо и 
социално развитие в азиатско – тихоокеанския регион, Организацията на ООН за 
прехрана и земеделие (ФАО) и срещата Азия – Европа (ASEM); като има предвид, 
че Малайзия също е член на Световната търговска организация (СТО) от нейното 
създаване през 1995 г. и е член на групата на 77 (Г-77) развиващи се страни и на 
развиващите се осем (Р-8);

В. като има предвид, че Малайзия има многокултурно и многоверско общество с 
мнозинство на малайските мюсюлмани (бумипутра) и малцинствени общности, 
съставени от индийци, китайци и немалайско коренно население; 

Г. като има предвид, че в Малайзия трябва да се произведат парламентарни избори 
през април или май 2013 г.;

Д. като има предвид, че Малайзия създаде последователни програми за социално-
икономическо преструктуриране, като се започне с новата икономическа политика 
през 1971 г., която беше заместена от националната политика за развитие през 
1991 г. и впоследствие от политиката за национална визия през 2001 г.; 

Е. като има предвид, че Малайзия прие Закона за мирни събрания на 20 декември 
2011 г.;

1. отправя следните препоръки към Съвета, Комисията и Европейската служба за 
външна дейност:

Относно преговорите за сключване на споразумение за партньорство и сътрудничество 

а) да засили връзките на ЕС с държавите от Югоизточна Азия, включително и по-
                                               
1 ОВ L 414, 30.12.2006 г., стр. 85.
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специално Малайзия, чрез навременното приключване на преговорите за 
сключване на споразумения за партньорство и сътрудничество с пет държави от 
АСЕАН; да повиши осведомеността в ЕС относно значителния потенциал и 
разностранния характер на тези отношения; да подчертае значението на активното 
и често участие на ЕС в срещите и заседанията на високо равнище на 
организациите в региона, на които ЕС е поканен да вземе участие;

Политически диалог

б) да приветства резултатите от субрегионалното сътрудничество на Малайзия със 
Сингапур и Индонезия, азиатската инициатива за морска сигурност 
(AMARSECTIVE) и споразумението за регионално сътрудничество за борба с 
пиратството и въоръжените грабежи срещу кораби в Азия (ReCAAP), както и от 
сътрудничеството в рамките на регионалния форум на АСЕАН (ARF) за 
значителното подобряване на морската сигурност както в протока Малака, през 
който преминават над 50 000 плавателни съда годишно, така и в крайбрежните 
води на Малайзия; да изрази положителната си оценка за факта, че въоръжените 
сили на Малайзия се присъединиха към операциите за борба срещу пиратството 
край бреговете на Сомалия;

в) отново да заяви световното значение на Южнокитайско море и да призове 
всички засегнати страни да уредят своите конфликтни териториални претенции, 
включително тези, свързани с островите Спратли/Нанша и Сабах, посредством 
международен арбитраж, в съответствие с международното право (по-специално 
Конвенцията на ООН по морско право), за да се гарантира регионалната 
стабилност;

г) да приветства сътрудничеството и да оцени положително увеличаването на 
капацитета на Малайзия за борба с тероризма, изпирането на пари, трафика на 
наркотици и оръжие и подправянето на документи за пътуване;

д) да припомни, че в Малайзия имаше изключително високо равнище на 
политическа стабилност през дълъг период от време до изборите през 2008 г.; да 
предложи новото правителство, което ще встъпи в длъжност след изборите през 
2013 г., да реагира на нарастващото етническо и политическо напрежение, по-
широкото разпространение на обществена подкрепа сред няколко политически 
партии, както и на увеличаването на гражданските вълнения и на броя на 
демонстрациите и да започне активен диалог с опозицията и с всички етнически 
групи; също така да подчертае важността на предприемането на мерки за 
справяне с общественото недоволство във връзка с корупцията; да призове 
правителството да продължи с програмата за икономически и политически 
реформи; 

е) да насърчи правителството да включи многобройното и активно гражданско 
общество на Малайзия във вземането на решения чрез консултации и да премахне 
ограниченията върху гражданското общество; да приветства работата на 
гражданското общество за насочването на вниманието към въпросите за опазване 
на околната среда, правата на жените, защитата на потребителите, правата на 
коренното население и на други етнически групи, свободата на медиите, 



PE507.995v01-00 6/7 PR\931127BG.doc

BG

социалната справедливост и правата на човека;

Права на човека и основни свободи

ж) да приветства декларацията на Малайзия по време на заседание на Съвета на 
ООН по правата на човека през 2009 г., че тя възнамерява да замени смъртното 
наказание с доживотен затвор, и създаването на независима правна комисия на 
Малайзия през 2011 г. за преразглеждане на законите, които трябва да бъдат 
отменени; 

з) да приветства напредъка, постигнат при заменянето през юли 2012 г. на Закона за 
вътрешната сигурност (ISA) от Закона за специални мерки във връзка с 
нарушения на сигурността (SOSMA), който ограничи максималният период на 
задържане без съдебен процес или обвинение до 28 дни; при все това да изрази 
разочарование, че някои разпоредби на SOSMA все още имат недостатъци, 
например по отношение на системата за обжалване, която въпреки това би могла 
да доведе до задържането на лица за неопределено време, ако не се разрешава 
гаранция, както и във връзка с факта, че SOSMA ограничава основни права като 
неприкосновеност на комуникациите и позволява скриване на източника на 
доказателства, като по този начин предотвратява очната ставка по време на 
съдебни процеси;

и) да изрази задоволство, че малайзийските адвокати проявиха кураж и независимост 
при защитата на основните ценности на принципите на правовата държава и 
независимостта на съдебната система и че са в състояние да подкрепят и защитят 
гражданските и политическите права макар и с ограничено въздействие; да изрази 
високата си оценка за работата на адвокатския съвет на Малайзия; да отбележи, че 
възникна напрежение между съдебната система и юристите и да изрази своята 
загриженост, че институционалната рамка същевременно стана по-резервирана по 
отношение на пълното зачитане на независимостта на съдебните производства и 
на изключителния характер на съдебните правомощия на съдилищата; да 
предложи правителството да отчете и разгледа опасенията относно напрежението, 
предизвикано от държавните шериатски съдилища, които функционират 
паралелно с националната система на обичайно право;

й) да призове Малайзия да защитава конституционните права на всички малайзийци 
на свобода на религията и да насърчава добри междурелигиозни отношения и 
толерантност; във връзка с това да осъди разрушаването на индуистки храмове 
през 2006 г. и атаките срещу християнски църкви през 2010 г. и да изрази 
съжаление относно неотдавнашната политическа и съдебна намеса във връзка с 
утвърдени езикови употреби; призовава християните да могат да упражняват 
напълно своето конституционно право да упражняват своята религия съгласно 
своите традиции и без намеса или страх от преследване; призовава всички 
малайзийци да упражняват правото на вземане на решение относно своята 
религиозна принадлежност свободно и без административни или правни пречки;

Сътрудничество в областта на икономиката, науката и културата

к) да приветства стремежа на Малайзия за увеличаване на енергийната ефективност, 
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използването на възобновяеми енергийни източници и инвестиции в „зелени“ 
технологии в областта на транспорта, енергетиката и сградния фонд, въпреки че тя 
е основен производител на петрол и газ; също така да приветства факта, че 
Малайзия призна необходимостта от трансформиране на своята икономика в 
икономика с ниски въглеродни емисии като част от отговорността й за световната 
борба срещу изменението на климата; да подчертае факта, че възобновяемите 
източници на енергия като палмово масло и хидроенергия трябва да бъдат 
произвеждани по устойчив по отношение на околната среда начин, без да се 
намалява размерът на тропическите гори, биологичното разнообразие или да се 
заменя производството на храни с производство на горива;

л) да изрази положителната си оценка за факта, че Малайзия е една от първите 
страни, които започнаха преговори с ЕС за сключване на споразумение за 
доброволно партньорство за FLEGT, което следва да гарантира, че дървесината, 
изнасяна за ЕС от Малайзия, произхожда от законни източници; настоятелно да 
призове за навременното приключване на преговорите, тъй като ЕС е основен 
пазар за дървесина от Малайзия;

м) да почертае, че култивирането на палмово масло за биогорива трябва да се 
извършва по устойчив начин, като се избягва конверсията на горите и загубата на 
биологично разнообразие, като се спазват правата на коренното население по 
отношение на земята и като се предоставят възможности на най-бедните 
общности да повишат своя жизнен стандарт;

Други разпоредби

н) да консултира Парламента по отношение на разпоредбите, свързани с 
парламентарното сътрудничество;

о) да включи ясни показатели и задължителни срокове за прилагането на 
споразумението за партньорство и сътрудничество и да предвиди механизми за 
мониторинг, включително представянето на редовни доклади пред Парламента;

2. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, съдържаща 
препоръките на Парламента, на Съвета, на Комисията и на Европейската служба за 
външна дейност, както и на правителството на Малайзия.


