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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

που περιέχει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την 
Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σχετικά με τις 
διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ ΕΕ-
Μαλαισίας 
(2013/2052(INI))σ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1440/80 του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 
1980 περί συνάψεως συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 
Κοινότητος και της Ινδονησίας, της Μαλαισίας, των Φιλιππίνων, της Σιγκαπούρης και 
της Ταϋλάνδης, χωρών μελών της Ενώσεως των Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας1,

– έχοντας υπόψη τις διαπραγματεύσεις που ανέθεσε το Συμβούλιο τον Νοέμβριο του 2004 
και οι οποίες ξεκίνησαν στις Βρυξέλλες τον Οκτώβριο του 2010 για μια συμφωνία 
εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ ΕΕ-Μαλαισίας,

– έχοντας υπόψη την ένατη ευρωασιατική σύνοδο κορυφής (ASEM) που 
πραγματοποιήθηκε στη Βιεντιάν του Λάος στις 5 και 6 Νοεμβρίου 2012,

– έχοντας υπόψη τη σύνοδο του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) 
που πραγματοποιήθηκε στην Καμπότζη από τις 18 έως τις 20 Νοεμβρίου 2012,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Φεβρουαρίου 2007 σχετικά με τα σχέδια 
αποφάσεων της Επιτροπής για τη θέσπιση εθνικών στρατηγικών εγγράφων και 
ενδεικτικών προγραμμάτων για τη Μαλαισία, τη Βραζιλία και το Πακιστάν2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με τη Μαλαισία: 
πρακτική του ραβδισμού3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Ιανουαρίου 2010 σχετικά με τις πρόσφατες 
επιθέσεις εναντίον χριστιανικών κοινοτήτων4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με μια νέα εμπορική 
πολιτική για την Ευρώπη στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 20205,

– έχοντας υπόψη την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Σύμφωνο Φιλίας και 
Συνεργασίας στη Νοτιοανατολική Ασία τον Ιούλιο του 20126,

– έχοντας υπόψη τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνίας ελεύθερων 

                                               
1 ΕΕ L 144 της 10.6.1980, σ. 1.
2 ΕΕ C 287 E της 29.11.2007, σ. 507.
3 ΕΕ C 169 E της 15.6.2012, σ. 132.
4 ΕΕ C 305 E της 11.11.2010, σ. 7.
5 ΕΕ C 56 E της 26.2.2013, σ. 87.
6 ΕΕ L 154 της 15.6.2012, σ. 1.
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συναλλαγών μεταξύ ΕΕ-Μαλαισίας,

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της 
Μαλαισίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών, η οποία υπεγράφη 
το 20071,

– έχοντας υπόψη τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής 
σχέσης με τη Μαλαισία όσον αφορά το σχέδιο δράσης για την επιβολή της δασικής 
νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT), οι οποίες ξεκίνησαν το 2007,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 90, παράγραφος 4, και το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση 
της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7-0000/2013),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μαλαισία είναι ιδρυτικό μέλος του ASEAN·

Β. λαμβάνοντας υπόψη η Μαλαισία είναι ενεργό μέλος του φόρουμ Οικονομικής 
Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (ΟΣΑΕ), της Οργάνωσης Ισλαμικής Συνεργασίας (OIC), 
του Κινήματος των Αδεσμεύτων (NAM), της Ασιατικής Τράπεζας Ανάπτυξης (ADB), 
της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής του ΟΗΕ για την Ασία και τον Ειρηνικό 
(UNESCAP), του σχεδίου Colombo για την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής 
ανάπτυξης στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, του Οργανισμού Επισιτισμού και Γεωργίας 
του ΟΗΕ (FAO) και της ευρωασιατικής συνόδου κορυφής (ASEM)· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η Μαλαισία είναι επίσης μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) από 
την ίδρυσή του το 1995, καθώς και της ομάδας των 77 (G77) αναπτυσσόμενων χωρών 
και της ομάδας των 8 αναπτυσσόμενων χωρών (D-8)·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνία της Μαλαισίας παρουσιάζει πολιτισμική και 
θρησκευτική ποικιλομορφία, με τους μαλαισιανούς μουσουλμάνους (bumiputra) να 
αποτελούν την πλειοψηφία και τις κοινότητες ινδών, κινέζων και μη μαλαισιανών 
αυτοχθόνων να αποτελούν τη μειοψηφία· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μαλαισία πρέπει να διεξαγάγει κοινοβουλευτικές εκλογές τον 
Απρίλιο ή τον Μάιο του 2013·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μαλαισία έχει θεσπίσει επιτυχημένα κοινωνικοοικονομικά 
προγράμματα αναδιάρθρωσης, αρχίζοντας από τη Νέα Οικονομική Πολιτική το 1971, η 
οποία αντικαταστάθηκε από την Εθνική Αναπτυξιακή Πολιτική το 1991 και στη 
συνέχεια από την Πολιτική Εθνικού Οράματος το 2001·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 20 Δεκεμβρίου 2011 η Μαλαισία ψήφισε νόμο για τις 
ειρηνικές συναθροίσεις·

1. απευθύνει προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 
Δράσης τις ακόλουθες συστάσεις:

                                               
1 ΕΕ L 414 της 30.12.2006, σ. 85.
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Σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας 

α) να αναβαθμίσουν τις σχέσεις της ΕΕ με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, 
συμπεριλαμβανομένης ιδίως της Μαλαισίας, μέσω της έγκαιρης ολοκλήρωσης των 
διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συμφωνιών εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με τις 
πέντε χώρες του ASEAN· να ενημερώσουν τους πολίτες της ΕΕ όσον αφορά τον 
πολυσχιδή χαρακτήρα των εν λόγω σχέσεων και τις σημαντικές δυνατότητες που 
προσφέρουν· να τονίσουν τη σημασία της ενεργού και τακτικής συμμετοχής της ΕΕ σε 
υψηλού επιπέδου συναντήσεις και συνόδους κορυφής οργανώσεων της περιοχής, στις 
οποίες η ΕΕ καλείται να συμμετέχει·

Πολιτικός διάλογος

β) να επιδοκιμάσουν τα αποτελέσματα της υποπεριφερειακής συνεργασίας της 
Μαλαισίας με τη Σινγκαπούρη και την Ινδονησία, της πρωτοβουλίας για τη θαλάσσια 
ασφάλεια στην Ασία (AMARSECTIVE) και της Συμφωνίας Περιφερειακής 
Συνεργασίας για την Καταπολέμηση της Πειρατείας και της Ένοπλης Ληστείας 
Πλοίων στην Ασία (ReCAAP), καθώς και τα αποτελέσματα της συνεργασίας στο 
πλαίσιο του περιφερειακού φόρουμ ASEAN όσον αφορά τη σημαντική βελτίωση της 
θαλάσσιας ασφάλειας τόσο στο στενό της Μαλάκκα, από το οποίο διέρχονται ετησίως 
περισσότερα από 50.000 πλοία, όσο και στα παράκτια ύδατα της Μαλαισίας· να 
εκτιμήσουν το γεγονός ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Μαλαισίας συμμετέχουν στις 
επιχειρήσεις για την καταπολέμηση της πειρατείας στα ανοιχτά των ακτών της 
Σομαλίας·

γ) να επαναλάβουν την παγκόσμια σημασία της Νότιας Θάλασσας της Κίνας και να 
απευθύνουν έκκληση σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να διευθετήσουν τις 
συγκρουόμενες εδαφικές τους διεκδικήσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αφορούν τα νησιά Spratly/Nansha και τη Sabah, μέσω της διεθνούς διαιτησίας και 
σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο (ιδίως με τη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της 
θάλασσας), ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα στην περιοχή·

δ) να επικροτήσουν τη συνεργασία και να κρίνουν θετικά την αύξηση της ικανότητας της 
Μαλαισίας όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της εμπορίας ναρκωτικών και όπλων και της 
πλαστογράφησης ταξιδιωτικών εγγράφων·

ε) να υπενθυμίσουν ότι στη Μαλαισία υπήρχε εξαιρετικά υψηλός βαθμός πολιτικής 
σταθερότητας για μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι τις εκλογές του 2008· να ζητήσουν 
η νέα κυβέρνηση που θα αναλάβει καθήκοντα μετά τις εκλογές του 2013 να 
αντιμετωπίσει την αυξανόμενη εθνοτική και πολιτική ένταση, τον κατακερματισμό 
της στήριξης των πολιτών προς διάφορα πολιτικά κόμματα, τις εντεινόμενες 
κοινωνικές αναταραχές και τον αυξανόμενο αριθμό διαδηλώσεων, καθώς και να 
δρομολογήσει ενεργό διάλογο με την αντιπολίτευση και όλες τις εθνοτικές ομάδες· να 
τονίσουν επίσης τη σημασία της ανάληψης μέτρων για την αντιμετώπιση της 
δυσαρέσκειας των πολιτών όσον αφορά τη διαφθορά· να ζητήσουν από την 
κυβέρνηση να συνεχίσει την εφαρμογή του προγράμματος οικονομικών και πολιτικών 
μεταρρυθμίσεων· 
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στ) να ενθαρρύνουν την κυβέρνηση να συμπεριλάβει τη δυναμική και ενεργό κοινωνία των 
πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων μέσω της διεξαγωγής διαβουλεύσεων, 
καθώς και να άρει τους περιορισμούς που έχει επιβάλει σε αυτήν· να επικροτήσει το 
έργο της κοινωνίας των πολιτών, μέσω του οποίου εφιστάται η προσοχή σε 
περιβαλλοντικά ζητήματα, στα δικαιώματα των γυναικών, στην προστασία των 
καταναλωτών, στα δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών και άλλων εθνοτικών 
ομάδων, στην ελευθερία του Τύπου, στην κοινωνική δικαιοσύνη και στα ανθρώπινα 
δικαιώματα·

Ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες

ζ) να επικροτήσουν τη δήλωση της Μαλαισίας στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του ΟΗΕ το 2009, σύμφωνα με την οποία η Μαλαισία εξέταζε το 
ενδεχόμενο αντικατάστασης της θανατικής ποινής με την ισόβια κάθειρξη και τη 
συγκρότηση μιας ανεξάρτητης μαλαισιανής νομικής επιτροπής το 2011 για την 
επανεξέταση των νόμων που έπρεπε να καταργηθούν· 

η) να επικροτήσουν την πρόοδο που συντελέστηκε λόγω της αντικατάστασης του νόμου 
για την εσωτερική ασφάλεια (ISA) τον Ιούλιο του 2012 από τον νόμο για ειδικά μέτρα 
όσον αφορά τα αδικήματα κατά της ασφάλειας (SOSMA), ο οποίος έχει περιορίσει τον 
μέγιστο χρόνο κράτησης χωρίς διεξαγωγή δίκης ή απαγγελία κατηγοριών σε 28 ημέρες· 
να εκφράσουν, ωστόσο, τη δυσαρέσκειά τους για το γεγονός ότι ορισμένες διατάξεις 
του SOSMA εξακολουθούν να είναι ελλιπείς, όσον αφορά για παράδειγμα το σύστημα 
υποβολής ένστασης, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κράτηση επ’ αόριστον 
σε περίπτωση που δεν προβλέπεται καταβολή εγγύησης, καθώς και για το γεγονός ότι ο 
SOSMA περιορίζει βασικά δικαιώματα, όπως το απόρρητο της επικοινωνίας, και 
επιτρέπει την απόκρυψη της πηγής των στοιχείων, εμποδίζοντας κατά τον τρόπο αυτόν 
την κατ’ αντιπαράσταση εξέταση κατά τη διάρκεια των δικών·

θ) να εκφράσουν την ικανοποίησή τους για το γεγονός ότι οι μαλαισιανοί δικηγόροι 
επιδεικνύουν θάρρος και αυτενεργούν όσον αφορά την προάσπιση θεμελιωδών αξιών 
του κράτους δικαίου και της ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος και είναι σε θέση 
να υπερασπίζονται τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα, αν και με περιορισμένα 
αποτελέσματα· να εκφράσουν την ιδιαίτερη εκτίμησή τους για το έργο του δικηγορικού 
συλλόγου της Μαλαισίας· να σημειώσουν ότι έχει διαμορφωθεί τεταμένο κλίμα μεταξύ 
των δικαστικών και των ασκούντων νομικά επαγγέλματα και να εκφράσουν την 
ανησυχία τους για το γεγονός ότι το θεσμικό πλαίσιο έχει παράλληλα καταστεί 
περισσότερο συντηρητικό όσον αφορά τον πλήρη σεβασμό του ανεξάρτητου χαρακτήρα 
των νομικών διαδικασιών και της αποκλειστικής δικαιοδοσίας των δικαστηρίων· να 
προτείνουν η κυβέρνηση να εισακούσει και να αντιμετωπίσει τους προβληματισμούς 
σχετικά με τις εντάσεις που προκαλούν τα κρατικά δικαστήρια της Σαρία, τα οποία 
λειτουργούν παράλληλα με το εθνικό σύστημα κοινού δικαίου·

ι) να ζητήσουν από τη Μαλαισία να προστατεύσει τα συνταγματικά δικαιώματα όλων των 
Μαλαισιανών όσον αφορά τη θρησκευτική ελευθερία και να προωθήσει τις αρμονικές 
διαθρησκευτικές σχέσεις και την ανοχή· να καταδικάσουν, σε αυτό το πλαίσιο, τις 
κατεδαφίσεις ινδουιστικών ναών που έλαβαν χώρα το 2006 και τις επιθέσεις σε 
χριστιανικές εκκλησίες το 2010 και να εκφράσουν τη λύπη τους για τις πρόσφατες 
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πολιτικές και δικαστικές παρεμβάσεις όσον αφορά διάφορες καθιερωμένες χρήσεις της 
γλώσσας· να ζητήσουν να παρασχεθεί στους χριστιανούς η δυνατότητα να 
απολαμβάνουν πλήρως το συνταγματικό τους δικαίωμα άσκησης των θρησκευτικών 
τους καθηκόντων σύμφωνα με τις παραδόσεις τους και χωρίς να παρεμποδίζονται ή να 
φοβούνται ενδεχόμενους διωγμούς·  να ζητήσουν την παροχή σε όλους τους 
Μαλαισιανούς του δικαιώματος να επιλέγουν ελεύθερα το θρήσκευμά τους και χωρίς να 
αντιμετωπίζουν διοικητικά ή νομικά εμπόδια·

Οικονομική, επιστημονική και πολιτιστική συνεργασία 

ια) να επικροτήσει την προσπάθεια της Μαλαισίας να αυξήσει την ενεργειακή απόδοση, τη 
χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τις επενδύσεις σε πράσινες τεχνολογίες 
στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και των κατασκευών, παρά το γεγονός ότι 
αποτελεί σημαντικό παραγωγό πετρελαίου και φυσικού αερίου· να επικροτήσουν επίσης 
το γεγονός ότι η Μαλαισία έχει αναγνωρίσει την ανάγκη μετατροπής της οικονομίας της 
σε οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα στο πλαίσιο της ευθύνης της για την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής σε παγκόσμιο επίπεδο· να τονίσουν ότι οι 
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, όπως το φοινικέλαιο και η υδροηλεκτρική ενέργεια, 
πρέπει να παράγονται κατά περιβαλλοντικά βιώσιμο τρόπο, χωρίς να μειώνεται το 
μέγεθος των τροπικών δασών και η βιοποικιλότητα ή να αντικαθίσταται η παραγωγή 
τροφίμων από την παραγωγή καυσίμων·

ιβ) να εκφράσουν την εκτίμησή τους για το γεγονός ότι η Μαλαισία ήταν μία από τις 
πρώτες χώρες που ξεκίνησαν τις διαπραγματεύσεις με την ΕΕ για τη σύναψη 
εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη 
διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT), βάσει της οποίας θα διασφαλιζόταν ότι η 
ξυλεία που εξάγεται στην ΕΕ από τη Μαλαισία προέρχεται από νόμιμες πηγές· να 
ζητήσουν την έγκαιρη ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, δεδομένου ότι η ΕΕ 
αποτελεί βασική αγορά για τις εξαγωγές ξυλείας από τη Μαλαισία·

ιγ) να επισημάνουν ότι η παραγωγή φοινικέλαιου για βιοκαύσιμα πρέπει να 
πραγματοποιείται με βιώσιμο τρόπο, ενώ παράλληλα να αποφεύγεται η αλλαγή χρήσης 
των δασών και η απώλεια της βιοποικιλότητας, να επιδεικνύεται σεβασμός προς τα 
εδαφικά δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών και να παρέχονται ευκαιρίες στις 
πλέον άπορες κοινότητες να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσής τους·

Λοιπές διατάξεις

ιδ) να διαβουλευτούν με το ΕΚ όσον αφορά τις διατάξεις για την κοινοβουλευτική 
συνεργασία·

ιε) να συμπεριλάβουν σαφή σημεία αναφοράς και δεσμευτικές προθεσμίες για την 
εφαρμογή της εταιρικής συμφωνίας συνεργασίας και να προβλέψουν μηχανισμούς 
παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένης της τακτικής υποβολής εκθέσεων στο 
Κοινοβούλιο·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα που περιέχει τις συστάσεις 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, καθώς και στην κυβέρνηση της Μαλαισίας.


