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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Euroopa Parlamendi soovitustega nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele 
Euroopa Liidu ja Malaisia vahelise partnerlus- ja koostöölepingu üle peetavate 
läbirääkimiste kohta 
(2013/2052(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu 30. mai 1980. aasta määrust (EMÜ) nr 1440/80 koostöölepingu 
sõlmimise kohta Euroopa Majandusühenduse ning Indoneesia, Malaisia, Filipiinide, 
Singapuri ja Tai ehk Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni liikmesriikide vahel1,

– võttes arvesse Euroopa Liidu ja Malaisia partnerlus- ja koostöölepingu üle peetavaid 
läbirääkimisi, milleks nõukogu andis volitused 2004. aasta novembris ja mis algasid 
Brüsselis 2010. aasta oktoobris,

– võttes arvesse ELi ja Aasia (ASEM) üheksandat tippkohtumist, mis toimus Vientianes 
(Laoses) 5. ja 6. novembril 2012,

– võttes arvesse Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni (ASEAN) tippkohtumist, mis toimus 
Kambodžas 18.–20. novembril 2012,

– võttes arvesse oma 15. veebruari 2007. aasta resolutsiooni komisjoni otsuste eelnõude 
kohta, millega kehtestatakse riiklikud strateegiadokumendid ja näidisprogrammid 
Malaisia, Brasiilia ja Pakistani kohta2,

– võttes arvesse oma 16. detsembri 2010. aasta resolutsiooni Malaisias peksukaristuse 
kasutamise kohta3,

– võttes arvesse oma 21. jaanuari 2010. aasta resolutsiooni hiljutiste rünnakute kohta 
kristlike kogukondade vastu4,

– võttes arvesse oma 27. septembri 2011. aasta resolutsiooni Euroopa uue 
kaubanduspoliitika kohta Euroopa 2020. aasta strateegia raames5,

– võttes arvesse Euroopa Liidu ühinemist Kagu-Aasia sõprus- ja koostöölepinguga 2012. 
aasta juulis6,

– võttes arvesse jätkuvaid läbirääkimisi ELi ja Malaisia vabakaubanduslepingu üle,

– võttes arvesse Euroopa Ühenduse ning Malaisia valitsuse vahelist teatavaid 

                                               
1 EÜT L 144, 10.6.1980, lk 1.
2 ELT C 287, 29.11.2007, lk 507.
3 ELT C 169 E, 15.6.2012, lk 132.
4 ELT C 305 E, 11.11.2010, lk 7.
5 ELT C 56 E, 26.2.2013, lk 87.
6 ELT L 154, 15.6.2012, lk 1.
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lennundusküsimusi käsitlevat lepingut, mis allkirjastati 2007. aastal1,

– võttes arvesse 2007. aastast alates Malaisiaga peetavaid läbirääkimisi vabatahtliku 
partnerluslepingu üle seoses metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse ja 
puidukaubanduse (FLEGT) tegevuskavaga,

– võttes arvesse kodukorra artikli 90 lõiget 4 ja artiklit 48,

– võttes arvesse väliskomisjoni raportit ja rahvusvahelise kaubanduse komisjoni arvamust 
(A7-0000/2013),

A. arvestades, et Malaisia on ASEANi asutajaliige;

B. arvestades, et Malaisia on aktiivne liige järgmistes algatustes ja organisatsioonides: Aasia 
ja Vaikse ookeani piirkonna riikide majanduskoostöö (APEC) foorum, Islami Koostöö 
Organisatsioon (OIC), mitteühinemisliikumine (NAM), Aasia Arengupank (ADB), ÜRO 
Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna majandus- ja sotsiaalkomisjon (UNESCAP), Aasia ja 
Vaikse ookeani piirkonna majanduslikku ja sotsiaalset arengut edendav Colombo kava, 
ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon (FAO) ning Aasia-Euroopa kohtumine 
(ASEM); arvestades, et Malaisia on lisaks olnud Maailma Kaubandusorganisatsiooni 
(WTO) liige alates selle asutamisest 1995. aastal ning on arenguriikide G77 ja D-8 liige;

C. arvestades, et Malaisias on multikultuurne ja mitmeusundiline ühiskond, kus enamuse 
moodustavad malai moslemid (bumiputra) ning vähemuses on indialased, hiinlased ja 
mitte-malai põliselanikud; 

D. arvestades, et 2013. aasta aprillis või mais peavad toimuma Malaisias 
parlamendivalimised;

E. arvestades, et Malaisia on kehtestanud järjestikuseid sotsiaalmajanduslikke 
ümberkorraldusprogramme alates 1971. aasta uuest majanduspoliitikast, mille asendas 
1991. aastal riiklik arengupoliitika ning seejärel 2001. aastal riikliku visiooni poliitika; 

F. arvestades, et Malaisia võttis 20. detsembril 2011 vastu rahumeelse kogunemise akti;

1. edastab nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele järgmised soovitused:

Partnerlus- ja koostöölepingu üle peetavate läbirääkimiste kohta 

a) tihendada ELi suhteid Kagu-Aasia riikidega, sealhulgas ja eelkõige Malaisiaga, viies 
kiiresti lõpule viie ASEANi riigiga peetavad läbirääkimised partnerlus- ja 
koostöölepingute üle; tõsta ELis teadlikkust nende suhete märkimisväärsest 
potentsiaalist ja mitmetahulisest olemusest; rõhutada, kui tähtis on ELi aktiivne ja sage 
osalemine piirkonna organisatsioonide kõrgetasemelistel koosolekutel ja 
tippkohtumistel, kuhu ELi on kutsutud;

Poliitiline dialoog

                                               
1 ELT L 414, 30.12.2006, lk 85.
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b) kiita Malaisia ning Singapuri ja Indoneesia piirkondliku koostöö, Aasia 
merejulgeoleku algatuse (AMARSECTIVE) ning piraatluse ja laevade relvastatud 
röövi vastu võitlemist Aasias käsitleva piirkondliku koostöölepingu (ReCAAP) 
tulemusi, samuti koostööd ASEANi piirkondlikus foorumis (ARF), mis on 
märkimisväärselt suurendanud merejulgeolekut nii Malaka väinas, mida läbib aastas 
enam kui 50 000 laeva, kui ka Malaisia rannikuvetes; väljendada heameelt asjaolu üle, 
et Malaisia relvajõud on ühinenud Somaalia ranniku lähedal toimuvate 
piraatlusevastaste operatsioonidega;

c) rõhutada Lõuna-Hiina mere ülemaailmset tähtsust ning paluda kõikidel osapooltel 
lahendada oma territoriaalsed erimeelsused – muu hulgas need, mis on seotud Spratly 
saarte ja Sabahiga –, kasutades rahvusvahelist vahekohtumenetlust, kooskõlas 
rahvusvahelise õigusega (eelkõige ÜRO mereõiguse konventsiooniga), et tagada 
piirkonna stabiilsus;

d) väljendada heameelt koostöö üle ning kiita Malaisia suurenenud suutlikkust võidelda 
terrorismi, rahapesu, narkootikumide ja relvade salakaubaveo ning reisidokumentide 
võltsimise vastu;

e) tuletada meelde, et Malaisia oli kuni 2008. aasta valimisteni pikka aega poliitiliselt 
väga stabiilne; soovitada, et uus valitsus, mis pärast 2013. aasta valimisi ametisse 
astub, käsitleks kasvavaid etnilisi ja poliitilisi pingeid, rahva toetuse laiemat 
jagunemist mitmete erakondade vahel ning kodanike kasvavat rahulolematust ja 
suurenevat meeleavalduste hulka ning käivitaks aktiivse dialoogi opositsiooni ja kõigi 
etniliste rühmadega; rõhutada, et tähtis on võtta meetmeid üldsuse seas rahulolematust 
tekitava korruptsiooni vastu; paluda valitsusel jätkata majanduslike ja poliitiliste 
reformide kava; 

f) ergutada valitsust kaasama Malaisia viljakas ja aktiivne kodanikuühiskond 
konsultatsioonide kaudu otsuste tegemisse ning kaotama kodanikuühiskonnale seatud 
piirangud; kiita kodanikuühiskonna tööd tähelepanu juhtimisel keskkonnaküsimustele, 
naiste õigustele, tarbijakaitsele, põliselanike ja muude etniliste rühmade õigustele, 
meediavabadusele, sotsiaalsele õiglusele ja inimõigustele;

Inimõigused ja põhivabadused

g) väljendada heameelt Malaisia 2009. aastal ÜRO inimõiguste nõukogus tehtud avalduse 
üle, et riik kaalub surmanuhtluse asendamist eluaegse vangistusega, ning Malaisia 
sõltumatu õiguskomisjoni loomise üle 2011. aastal, et vaadata läbi, millised seadused 
tühistada; 

h) väljendada heameelt, et sisejulgeoleku akt (ISA) asendati 2012. aasta juulis julgeoleku 
rikkumise erimeetmete aktiga (SOSMA), mis vähendas maksimaalset kohtuprotsessita 
kinnipidamise perioodi 28 päevani; väljendada siiski pettumust selle üle, et mõned 
SOSMA sätted on endiselt puudulikud, nt apellatsioonisüsteem, mis võib siiski kaasa 
tuua piiramatu kinnipidamise, kui kautsjoni ei lubata, ning asjaolu üle, et SOSMA piirab 
põhiõigusi, nt side privaatsust, ning võimaldab asitõendite allikat varjata, mis välistab 
ristküsitlemise kohtuprotsessil;
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i) väljendada rahulolu, et Malaisia juristid on näidanud üles julgust ja iseseisvust, kaitstes 
õigusriigi põhiväärtusi ja kohtute sõltumatust, ning suudavad kaitsta kodaniku- ja 
poliitilisi õigusi, ehkki piiratud mõjuga; väljendada erilist rahulolu Malaisia advokatuuri 
tehtud tööga; märkida, et kohtute ja õigusalatöötajate vahel on tekkinud pingeid, ning 
väljendada muret, et institutsiooniline raamistik on samal ajal muutunud 
reserveeritumaks seoses kohtumenetluste sõltumatuse austamise ja kohtuvolituste 
eksklusiivsusega; soovitada, et valitsus võtaks kuulda muret ja käsitleks pingeid, mida 
tekitavad riigi juhitavad šariaadikohtud, mis tegutsevad paralleelselt riikliku tavaõiguse 
süsteemiga;

j) nõuda, et Malaisia kaitseks kõikide Malaisia elanike põhiseaduslikku õigust 
usuvabadusele ning edendaks usunditevahelisi häid suhteid ja tolerantsust; mõista seoses 
sellega hukka hindu templite hävitamine 2006. aastal ning rünnakud kristlike kirikute 
vastu 2010. aastal ning avaldada kahetsust hiljutise poliitilise ja õigusliku sekkumise 
pärast väljakujunenud keelekasutusse; nõuda, et kristlased saaksid täielikult kasutada 
oma põhiseaduslikku õigust praktiseerida oma usundit vastavalt oma traditsioonidele, 
segamatult ja ilma kohtuprotsessi hirmuta; nõuda, et kõik Malaisia elanikud saaksid 
vabalt otsustada oma usutunnistuse üle ilma halduslike ja õiguslike takistusteta;

Majandus-, teadus- ja kultuurikoostöö

k) väljendada heameelt Malaisia püüdluste üle suurendada energiatõhusust, taastuvate 
energiaallikate kasutamist ning investeeringuid keskkonnasõbralikesse tehnoloogiatesse 
transpordi, energeetika ja hoonete valdkonnas, hoolimata sellest, et Malaisia on suur 
nafta- ja gaasitootja; väljendada samuti heameelt asjaolu üle, et Malaisia on tunnistanud 
vajadust muuta riigi majandus vähese CO2-heitega majanduseks, mis on osa riigi 
kohustusest ülemaailmses võitluses kliimamuutuse vastu; rõhutada, et taastuvaid 
energiaallikaid, nt palmiõli ja hüdroenergia, tuleb toota keskkonnasäästlikult, 
vähendamata vihmametsade suurust, vähendamata bioloogilist mitmekesisust ning 
asendamata toidu tootmist kütuse tootmisega;

l) väljendada heameelt asjaolu üle, et Malaisia oli üks esimesi riike, mis alustas ELiga 
läbirääkimisi metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse ja puidukaubanduse 
vabatahtliku partnerluslepingu üle, mis peaks tagama, et Malaisiast ELi veetav puit 
pärineb seaduslikest allikatest; nõuda tungivalt, et läbirääkimised viidaks kiiresti lõpule, 
sest EL on Malaisia puidule oluline turg;

m) rõhutada, et palmiõli tootmine biokütusena peab toimuma jätkusuutlikul viisil, vältides 
metsade ja bioloogilise mitmekesisuse vähenemist, austades põliselanike maaõigusi ning 
pakkudes kõige vaesematele kogukondadele võimalust oma elustandardit parandada;

Muud sätted

n) konsulteerida Euroopa Parlamendiga parlamentaarset koostööd käsitlevate sätete 
küsimustes;

o) kehtestada partnerlus- ja koostöölepingu rakendamiseks selged võrdlusalused ja siduvad 
tähtajad ning sätestada järelevalvemehhanismid, sh regulaarne aruandlus Euroopa 
Parlamendile;
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2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos Euroopa Parlamendi 
soovitustega nõukogule, komisjonile, Euroopa välisteenistusele ja Malaisia valitsusele.


