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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i Europejskiej 
Służby Działań Zewnętrznych w sprawie negocjacji dotyczących umowy o partnerstwie 
i współpracy pomiędzy UE a Malezją
(2013/2052(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1440/80 z dnia 30 maja 1980 r. dotyczące 
zawarcia Umowy o współpracy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Indonezją, 
Malezją, Filipinami, Singapurem i Tajlandią – państwami członkowskimi Stowarzyszenia 
Narodów Azji Południowo-Wschodniej1,

– uwzględniając negocjacje dotyczące umowy o partnerstwie i współpracy pomiędzy UE 
a Malezją, na które Rada zezwoliła w listopadzie 2004 r. i które rozpoczęły się w Brukseli 
w październiku 2010 r.,

– uwzględniając dziewiąty szczyt Azja-Europa (ASEM), który odbył się w Wientianie 
(Laos) w dniach 5–6 listopada 2012 r.,

– uwzględniając szczyt Stowarzyszenia Narodów Południowo-Wschodniej Azji (ASEAN), 
który odbył się w Kambodży w dniach 18–20 listopada 2012 r.,

– uwzględniając rezolucję z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie projektów decyzji Komisji 
ustanawiających krajowe dokumenty strategiczne oraz programy orientacyjne dla Malezji, 
Brazylii i Pakistanu2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie Malezji – kara 
chłosty3,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie niedawnych ataków 
na wspólnoty chrześcijańskie4,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 27 września 2011 r. w sprawie nowej polityki 
handlowej dla Europy w ramach strategii „Europa 2020”5,

– uwzględniając przystąpienie Unii Europejskiej do Traktatu o wzajemnych stosunkach 
i współpracy w Azji Południowo-Wschodniej w lipcu 2012 r.6,

– uwzględniając trwające negocjacje w sprawie umowy o wolnym handlu między UE 
a Malezją,

                                               
1Dz.U. L 144 z 10.6.1980, s. 1.
2 Dz.U. C 287 E z 29.11.2007, s. 507.
3 Dz.U. C 169 E z 15.6.2012, s. 132.
4 Dz.U. C 305 E z 11.11.2010, s. 7.
5 Dz.U. C 56 E z 26.2.2013, s. 87.
6 Dz.U. L 154 z 15.6.2012, s. 1.
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– uwzględniając umowę między Wspólnotą Europejską a rządem Malezji dotyczącą 
pewnych aspektów usług lotniczych, podpisaną w 2007 r.1,

– uwzględniając negocjacje w sprawie umowy o dobrowolnym partnerstwie z Malezją 
dotyczącej planu działań na rzecz egzekwowania prawa, zarządzania i handlu 
w dziedzinie leśnictwa (FLEGT), które rozpoczęły się w 2007 r.,

– uwzględniając art. 90 ust. 4 oraz art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych oraz opinię Komisji Handlu 
Międzynarodowego (A7-0000/2013),

A. mając na uwadze, że Malezja jest członkiem-założycielem ASEAN;

B. mając na uwadze, że Malezja jest aktywnym członkiem forum Współpracy Gospodarczej 
Azji i Pacyfiku (APEC), Organizacji Współpracy Islamskiej (OWI), Ruchu Państw 
Niezaangażowanych (NAM), Azjatyckiego Banku Rozwoju (ADB), Komisji 
Gospodarczo-Społecznej ds. Azji i Pacyfiku ONZ (UNESCAP), planu z Colombo na 
rzecz rozwoju gospodarczo-społecznego w regionie Azji i Pacyfiku, Organizacji 
Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), dialogu Azja-Europa 
(ASEM); mając na uwadze, że Malezja jest również członkiem Światowej Organizacji 
Handlu (WTO) od czasu jej założenia w 1995 r. i jest członkiem Grupy 77 (G77) krajów 
rozwijających się i grupy ośmiu islamskich państw rozwijających się (D-8);

C. mając na uwadze, że Malezja jest wielokulturowym i wielowyznaniowym 
społeczeństwem, w którym większość stanowią muzułmańscy Malezyjczycy, 
a mniejszość wspólnoty indyjskich, chińskich i niemalezyjskich ludów tubylczych; 

D. mając na uwadze, że w kwietniu lub maju 2013 r. w Malezji muszą się odbyć wybory 
parlamentarne;

E. mając na uwadze, że Malezja wdrożyła następujące po sobie społeczno-gospodarcze 
programy restrukturyzacji, począwszy od Nowej Polityki Gospodarczej (NEP) w 1971 r., 
która została zastąpiona w 1991 r. przez Krajową Politykę Rozwoju, a następnie w 
2001 r. przez Krajową Politykę Wizji; 

F. mając na uwadze, że dnia 20 grudnia 2011 r. w Malezji przyjęto ustawę o pokojowych 
zgromadzeniach;

1. zwraca się do Rady, Komisji oraz Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych 
z następującymi zaleceniami:

W odniesieniu do negocjacji w sprawie umowy o partnerstwie i współpracy

a) zwiększenia rangi stosunków UE z państwami Azji Południowo-Wschodniej, w tym 
i w szczególności z Malezją, poprzez terminowe zakończenie negocjacji dotyczących 
umów o partnerstwie i współpracy z pięcioma krajami ASEAN; zwiększenia 
świadomości w UE w odniesieniu do ogromnego potencjału i złożonej natury tych 

                                               
1 Dz.U. L 414 z 30.12.2006, s. 85.
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stosunków; podkreślenia znaczenia aktywnego i częstego uczestnictwa UE w wysokiego 
szczebla posiedzeniach i szczytach organizacji z tego regionu, na które UE jest 
zapraszana;

Dialog polityczny

b) uznania wyników subregionalnej współpracy Malezji z Singapurem i Indonezją 
w ramach Azjatyckiej Inicjatywy na rzecz Bezpieczeństwa na Morzu 
(AMARSECTIVE) oraz umowy w sprawie współpracy regionalnej w zakresie walki z 
piractwem i rozbojem przy użyciu broni w Azji (ReCAAP) i współpracy w ramach 
Forum Regionalnego ASEAN (ARF), która spowodowała znaczącą poprawę 
bezpieczeństwa na morzu zarówno w Cieśninie Malakka, przez którą rocznie 
przepływa ponad 50 000 statków, jak i na wodach przybrzeżnych Malezji; wyrażenia 
uznania dla tego, że malezyjskie siły zbrojne przyłączyły się do zwalczania piractwa 
na wybrzeżu Somalii;

c) potwierdzenia światowego znaczenia Morza Południowochińskiego i zwrócenia się do
wszystkich zaangażowanych stron o rozstrzygnięcie ich konfliktów terytorialnych, w 
tym tych dotyczących Wysp Spratly/Nansha oraz stanu Sabah, poprzez skorzystanie 
z międzynarodowego arbitrażu, zgodnie z prawem międzynarodowym (zwłaszcza 
Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morza) w celu zapewniania stabilności 
w regionie; 

d) przyjęcia z zadowoleniem chęci współpracy i dostrzeżenia coraz większych 
możliwości Malezji w zakresie zwalczania terroryzmu, prania pieniędzy, handlu 
narkotykami i bronią oraz fałszerstw dokumentów podróży;

e) przypomnienia, że przez długi okres, do czasu wyborów w 2008 r., Malezja cieszyła 
się wyjątkowo wysokim poziomem stabilności politycznej; zasugerowania, że nowy 
rząd obejmujący urząd po wyborach w 2013 r. powinien zareagować na coraz większe 
napięcia etniczne i polityczne, większe rozdrobnienie poparcia ludności dla wielu 
partii politycznych i coraz większe niepokoje społeczne oraz rosnącą liczbę 
demonstracji, a także rozpocząć aktywny dialog z opozycją i wszystkimi grupami 
etnicznymi; podkreślenia znaczenia przedsięwzięcia środków w celu zmniejszenia 
niezadowolenia społeczeństwa z powodu korupcji; wezwania rządu do kontynuowania 
programu reform gospodarczych i politycznych; 

f) zachęcenia rządu do zaangażowania prężnego i aktywnego społeczeństwa 
obywatelskiego Malezji w podejmowanie decyzji poprzez konsultacje, a następnie 
zniesienia ograniczeń dotyczących społeczeństwa obywatelskiego; wyrażenia uznania 
dla pracy społeczeństwa obywatelskiego w zakresie zwracania uwagi na kwestie 
środowiskowe, prawa kobiet, ochronę konsumentów, prawa ludów tubylczych i innych 
grup etnicznych, wolności mediów, sprawiedliwości społecznej i praw człowieka;

Prawa człowieka i podstawowe wolności

g) przyjęcia z zadowoleniem stanowiska Malezji wyrażonego podczas zebrania Rady 
Praw Człowieka ONZ w 2009 r. dotyczącego rozważania zastąpienia kary śmierci karą 
dożywotniego pozbawienia wolności i ustanowienia niezależnej Malezyjskiej Komisji 
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ds. Prawa w 2011 r., która ma zajmować się analizowaniem tego, które przepisy 
powinny zostać uchylone; 

h) przyjęcia z zadowoleniem postępów poczynionych po zastąpieniu w lipcu 2012 r. 
ustawy o bezpieczeństwie wewnętrznym (ISA) ustawą o specjalnych środkach 
zwalczania zagrożeń bezpieczeństwa (SOSMA), w której ograniczono maksymalny 
okres aresztu bez procesu i wyroku do 28 dni; wyrażenia zawodu z uwagi na to, że 
niektóre przepisy ustawy SOSMA wciąż mają pewne niedociągnięcia, np. przepisy 
dotyczące systemu apelacji, które wciąż umożliwiają zatrzymanie w areszcie na czas 
nieokreślony, jeśli zwolnienie za kaucją nie będzie możliwe, oraz z uwagi na to, że 
ustawa SOSMA ogranicza podstawowe prawa takie, jak prawo do prywatności i 
kontaktu oraz umożliwia utajnienie źródła dowodów, co uniemożliwia przesłuchanie w 
czasie procesu;

i) wyrażenia satysfakcji z tego, że malezyjscy prawnicy wykazali się odwaga 
i niezależnością w obronie podstawowych wartości państwa prawa i niezawisłości 
sądów oraz są w stanie, nawet w stopniu ograniczonym, bronić praw obywatelskich i 
politycznych; szczególnego docenienia pracy Malezyjskiej Rady Sądownictwa; 
odnotowania wystąpienia napięć między władzą sądowniczą a prawnikami i wyrażenia 
obaw, że ramy instytucjonalne stały się z tego powodu słabsze, jeśli chodzi o pełne 
poszanowanie niezależności procesów prawnych i wyłączności uprawnień 
sądowniczych sądów; zasugerowania, aby rząd zwrócił uwagę na napięcia 
spowodowane przez równoległe funkcjonowanie sądów szariatu i krajowego systemu 
prawa zwyczajowego i rozwiązał ten problem;

j) wezwania Malezji do ochrony konstytucyjnych praw wszystkich Malezyjczyków do 
wolności religii oraz promowania dobrych stosunków między przedstawicielami 
różnych religii, a także tolerancji; potępienia w tym kontekście zniszczenia świątyń 
hinduskich w 2006 r. i ataków na kościoły chrześcijańskie w 2010 r. oraz wyrażenia żalu 
dotyczącego ostatnich interwencji politycznych i sądowych w odniesieniu do dobrze 
ugruntowanych zwrotów językowych; wezwania chrześcijan do pełnego egzekwowania 
swojego konstytucyjnego prawa do praktykowania swojej religii zgodnie z tradycjami i 
bez przeszkód i obawy przed karą; wezwania wszystkich Malezyjczyków do korzystania 
z prawa do swobodnego decydowania o swoim wyznaniu bez przeszkód natury 
administracyjnej lub prawnej;

Współpraca gospodarcza, naukowa i kulturalna

k) przyjęcia z zadowoleniem dążeń Malezji do zwiększenia efektywności energetycznej, 
wykorzystania energii odnawialnych i inwestowania w technologie ekologiczne w 
dziedzinie transportu, energii i budownictwa, pomimo, że Malezja jest jednym z 
głównych producentów gazu i ropy naftowej; przyjęcia z zadowoleniem także tego, 
że Malezja dostrzegła konieczność przekształcenia swojej gospodarki na gospodarkę 
niskoemisyjną w ramach swoich zobowiązań w zakresie światowej walki ze zmianą 
klimatu; podkreślenia, że energie odnawialne, takie jak olej palmowy i elektrownie 
wodne, muszą być wykorzystywane w sposób zrównoważony środowiskowo i nie 
powodować zmniejszania się powierzchni lasów tropikalnych, ograniczania 
różnorodności biologicznej i zastępowania produkcji żywności produkcją paliw;
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l) docenienia tego, że Malezja była jednym z pierwszych krajów, który rozpoczął 
negocjacje z UE w sprawie umowy FLEGT, która powinna zagwarantować, że drewno 
eksportowane do UE z Malezji będzie pochodziło z legalnych źródeł; wezwania do tego, 
aby negocjacje zostały zakończone w terminie, ponieważ UE jest głównym rynkiem, na 
który Malezja eksportuje drewno;

m) podkreślenia, że uprawa palmy olejowej w celu produkcji biopaliw musi być 
prowadzona w zrównoważony sposób, tak aby uniknąć przekształcenia lasów i utraty 
różnorodności biologicznej, uszanować prawa ludności tubylczej do gruntów 
i umożliwić najbiedniejszym społecznościom podniesienie swoich standardów życia;

Inne postanowienia

n) zasięgania opinii Parlamentu Europejskiego w sprawie postanowień dotyczących 
współpracy parlamentarnej;

o) uwzględnienia jasnych poziomów referencyjnych i wiążących terminów wdrożenia 
umowy o partnerstwie i współpracy oraz zapewnienia mechanizmów monitorowania, 
w tym regularnego przedkładania sprawozdań do Parlamentu;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji zawierającej 
zalecenia Parlamentu Europejskiego Radzie, Komisji i Europejskiej Służbie Działań 
Zewnętrznych, jak również rządowi Malezji.


