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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și 
Serviciului European de Acțiune Externă privind negocierile pentru un acord de 
parteneriat și cooperare UE-Malaysia
(2013/2052(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 1440/80 al Consiliului din 30 mai 1980 privind 
încheierea Acordului de cooperare dintre Comunitatea Economică Europeană și 
Indonezia, Malaysia, Filipine, Singapore și Thailanda – țări membre ale Asociației 
Națiunilor din Asia de Sud-Est1,

– având în vedere negocierile autorizate de Consiliu în noiembrie 2004, deschise la 
Bruxelles în octombrie 2010, pentru un Acord de parteneriat și cooperare UE-Malaysia,

– având în vedere cel de al nouălea summit UE-Asia (ASEM), care a avut loc la Vientiane 
(Laos), în perioada 5-6 noiembrie 2012,

– având în vedere summitul Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), care a 
avut loc în Cambodgia, în perioada 18-20 noiembrie 2012,

– având în vedere Rezoluția sa din 15 februarie 2007 privind proiectele de decizie ale 
Comisiei de stabilire a Documentelor naționale de strategie și a Programelor indicative 
pentru Malaysia, Brazilia și Pakistan2,

– având în vedere Rezoluția sa din 16 decembrie 2010 referitoare la „Malaysia: practica
pedepsei prin flagelare”3,

– având în vedere Rezoluția sa din 21 ianuarie 2010 referitoare la recentele atacuri 
împotriva comunităților creștine4,

– având în vedere Rezoluția sa din 27 septembrie 2011 referitoare la o nouă politică 
comercială pentru Europa în conformitate cu Strategia Europa 20205,

– având în vedere aderarea Uniunii Europene la Tratatul de prietenie și cooperare în Asia de 
Sud-Est, în iulie 20126,

– având în vedere negocierile în curs privind un acord de liber schimb UE-Malaysia,

– având în vedere Acordul dintre Comunitatea Europeană și guvernul Malaysiei privind 

                                               
1 JO L 144, 10.6.1980, p. 1.
2 JO C 287 E, 29.11.2007, p. 507.
3 JO C 169 E, 15.6.2012, p. 132.
4 JO C 305 E, 11.11.2010, p. 7.
5 JO C 56 E, 26.2.2013, p. 87.
6 JO L 154, 15.6.2012, p. 1.
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anumite aspecte ale serviciilor aeriene, semnat în 20071,

– având în vedere negocierile privind un Acord de parteneriat voluntar cu Malaysia referitor 
la Planul de acțiune privind aplicarea legislației, guvernarea și schimburile comerciale în 
domeniul forestier (FLEGT), inițiate în 2007,

– având în vedere articolul 90 alineatul (4) și articolul 48 din Regulamentul său de 
procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe și avizul Comisiei pentru comerț 
internațional (A7-0000/2013),

A. întrucât Malaysia este membru fondator al ASEAN;

B. întrucât Malaysia este un membru activ al Forumului de Cooperare Economică Asia-
Pacific (APEC), al Organizației de Cooperare Islamică (OCI), al Mișcării Țărilor 
Nealiniate (NAM), al Băncii Asiatice de Dezvoltare (ADB), al Comisiei Economice și 
Sociale a  ONU pentru Asia și Pacific (UNESCAP), al Planului de la Colombo de 
promovare a dezvoltării economice și sociale în regiunea Asia-Pacific, al Organizației 
Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) și al Reuniunii Asia-Europa 
(ASEM); întrucât Malaysia este, de asemenea, membru al a Organizației Mondiale a 
Comerțului (OMC) de la înființarea sa în 1995, și este membru al Grupului celor 77 
(G77) al țărilor  în curs de dezvoltare și al Grupului celor opt (D-8) în curs de dezvoltare;

C. întrucât Malaysia are o societate multiculturală și multiconfesională, cu o majoritate 
alcătuită din malay-musulmani (bumiputra) și comunități minoritare compuse din indieni, 
chinezi și populații indigene non-malay; 

D. întrucât Malaysia urmează să organizeze alegeri parlamentare în aprilie sau mai 2013;

E. întrucât Malaysia a instituit programe succesive de restructurare socio-economică, 
începând cu Noua politică economică (NEP), în 1971, înlocuită cu Politica națională de 
dezvoltare,  în 1991 și, ulterior, în 2001, de către Politica de viziune națională; 

F. întrucât, la 20 decembrie 2011, Malaysia a adoptat o Lege privind întrunirile pașnice;

1. adresează următoarele recomandări Consiliului, Comisiei și Serviciului European de 
Acțiune Externă:

Privind negocierile pentru un acord de parteneriat și cooperare 

(a) să ridice la un nivel mai înalt relațiile UE cu țările din Asia de Sud-Est, inclusiv și 
îndeosebi cu Malaysia, prin încheierea la timp a negocierilor privind Acordurile de 
parteneriat și cooperare cu cinci țări ASEAN; să sporească gradul de sensibilizare în UE 
cu privire la potențialul semnificativ și la natura multidimensională ale acestor relații; să 
sublinieze importanța participării active și frecvente a UE la reuniunile la nivel înalt și la 
summiturile organizațiilor din regiune, la care UE a fost invitată să ia parte;

                                               
1 JO L 414, 30.12.2006, p. 85.
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Dialogul politic

(b) să aprecieze rezultatele cooperării subregionale a Malaysiei cu Singapore și Indonezia, 
ale Inițiativei privind securitatea maritimă în Asia (AMARSECTIVE) și Acordului de 
cooperare regională privind combaterea pirateriei și a jafului armat împotriva navelor 
în Asia (ReCAAP), precum și ale cooperării în cadrul Forumului regional ASEAN 
(ARF), în îmbunătățirea semnificativă a securității maritime, atât în strâmtoarea 
Malacca, prin care trec mai mult de 50 000 de nave anual, cât și în apele de coastă ale  
Malaysiei; să-și exprime aprecierea pentru faptul că Forțele Armate ale Malaysiei s-au 
alăturat  operațiunilor anti-piraterie din largul coastelor Somaliei;

(c) să reitereze importanța globală a Mării Chinei de Sud și să facă apel la toate părțile 
implicate pentru a-și soluționa cererile teritoriale contradictorii, inclusiv cele 
referitoare la Insulele Spratly/Nansha și Sabah, prin intermediul arbitrajului 
internațional, în conformitate cu dreptul internațional (în special Convenția ONU 
privind dreptul mării), cu scopul de a asigura stabilitatea regională;

(d) să salute cooperarea și să ia act în mod pozitiv de capacitatea sporită a Malaysiei de 
combatere a terorismului, a spălării de bani, a traficului de droguri și arme și a 
falsificării documentelor de călătorie;

(e) să reamintească faptul că Malaysia s-a bucurat de un nivel deosebit de ridicat de 
stabilitate politică pe o perioadă îndelungată de timp până la alegerile din 2008; să 
sugereze noului guvern ce va intra în funcție după alegerile din 2013 că ar trebui să 
răspundă la tensiunile etnice și politice crescânde, la distribuirea mai largă a susținerii  
populare pentru mai multe partide politice, la tulburările civile în creștere și la numărul 
tot mai mare de demonstrații, și să lanseze un dialog activ cu opoziția și cu toate 
grupurile etnice; să sublinieze, de asemenea, importanța adoptării de măsuri pentru 
abordarea nemulțumirii  publice față de fenomenul corupției; să invite guvernul să 
continue programul de reforme economice și politice; 

(f) să încurajeze guvernul să implice activa și prolifica societate civilă din Malaysia în 
consultări privind procesul său decizional, și să ridice restricțiile referitoare la aceasta; să 
aprecieze activitatea societății civile ce vizează să atragă atenția asupra problemelor de 
mediu, asupra drepturile femeilor, asupra protecției consumatorilor, asupra drepturilor  
populațiilor  indigene și a altor grupuri etnice, asupra libertății mass-mediei, a justiției 
sociale și a drepturilor omului;

Drepturile omului și libertățile fundamentale

(g) să salute declarația Malaysiei, din 2009, din cadrul Consiliului ONU pentru Drepturile 
Omului, potrivit căreia avea în vedere înlocuirea pedepsei cu moartea cu închisoarea 
pe viață, și înființarea, în 2011, a unei Comisiei juridice independente a Malaysiei
pentru a examina legislația ce urmează să fie abrogată; 

(h) să salute progresele înregistrate prin faptul că Legea privind securitatea internă (ISA) a 
fost înlocuită, în iulie 2012, de către Legea privind măsurile speciale referitoare la 
infracțiunile în materie de securitate (SOSMA), care a limitat perioada maximă de 
detenție fără proces sau acuzație la 28 de zile; să-și exprime, totuși, dezamăgirea, cu 
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privire la faptul că anumite prevederi ale SOSMA prezintă, încă, deficiențe, de exemplu 
în ceea ce privește sistemul de apel, care ar putea duce, totuși, la detenție pe termen 
nedeterminat în cazul în care cauțiunea nu este permisă, și faptul că SOSMA restrânge 
drepturi fundamentale cum ar fi confidențialitatea comunicațiilor și permite ascunderea 
sursei probelor, împiedicând,  astfel, interogatoriile în contradictoriu în timpul 
proceselor;

(i) să-și exprime satisfacția cu privire la faptul că avocații din Malaysia au demonstrat curaj 
și autonomie în apărarea valorilor fundamentale ale statului de drept și independenței 
sistemului judiciar, fiind capabili să promoveze și să apere drepturile civile și politice, 
deși cu impact limitat; să-și exprime deosebita apreciere pentru activitatea desfășurată de 
către Consiliul Baroului din Malaysia; să ia act de tensiunile care au apărut între sistemul 
judiciar și profesioniștii din domeniul juridic și să-și exprime preocuparea cu privire la 
faptul că, în același timp, cadrul instituțional a devenit mai rezervat în ce privește 
respectarea deplină a independenței proceselor judiciare și exclusivitatea competențelor 
judiciare ale instanțelor; să sugereze guvernului să asculte și să abordeze preocupările 
legate de tensiunile provocate de instanțele religioase de stat (sharia), care funcționează 
în paralel cu sistemul național de drept comun;

(j) să solicite Malaysiei să protejeze drepturile constituționale ale tuturor malaysienilor în ce 
privește libertatea de religie și să promoveze bunele relații și toleranța interconfesionale; 
să condamne, în acest sens, demolarea, în 2006, a unor temple hinduse, precum și 
atacurile din 2010 asupra unor biserici creștine, și să-și exprime regretul cu privire la 
recentele intervenții politice și judiciare în legătură cu utilizări lingvistice consacrate; să 
solicite ca creștinii să-și poată exercita pe deplin dreptul lor constituțional de a-și 
practica religia conform tradițiilor lor, fără interferențe sau teamă de urmărirea penală; să 
solicite tuturor malaysienilor să se bucure de dreptul de a-și alege propria afiliere 
religioasă în mod liber, fără obstacole administrative sau juridice;

Cooperarea economică, științifică și culturală

(k) să salute eforturile Malaysiei vizând creșterea eficienței energetice, a utilizării energiilor 
regenerabile și a investițiilor în tehnologii ecologice în domeniul transporturilor, al 
energiei și clădirilor, în ciuda faptului că este un producător important de petrol și gaze; 
să salute, de asemenea, faptul că Malaysia a recunoscut necesitatea de a transforma 
economia sa într-o economie bazată pe emisii reduse de carbon, ca parte a 
responsabilității sale în lupta globală împotriva schimbărilor climatice; să sublinieze 
faptul că energiile regenerabile, cum ar fi uleiul de palmier și hidroenergia,  trebuie să fie 
produse într-un mod sustenabil din punct de vedere al mediului, fără a reduce 
dimensiunile pădurilor tropicale, biodiversitatea sau fără a înlocui producția de alimente 
prin producția de carburanți;

(l) să-și exprime aprecierea pentru faptul că Malaysia a fost una dintre primele țări care au  
început negocierile cu UE privind un Acord FLEGT de parteneriat voluntar, care ar 
trebui să garanteze că lemnul exportat de Malaysia către UE provine din surse legale; să 
îndemne ca negocierile să fie încheiate în timp util, având în vedere că UE este o piață 
importantă pentru lemnul provenit din Malaysia;

(m)să evidențieze faptul că cultivarea uleiului de palmier pentru biocarburanți trebuie să se 
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facă  în mod sustenabil, evitând conversiunea pădurilor și pierderea biodiversității, 
respectând  drepturile funciare ale populației indigene și oferind comunităților cele mai 
sărace posibilități de a-și ridica nivelul de trai;

Alte dispoziții

(n) să consulte Parlamentul cu privire la dispozițiile referitoare la cooperarea parlamentară;

(o) să includă criterii de referință clare și termene obligatorii pentru punerea în aplicare a 
Acordului de parteneriat și cooperare și să asigure mecanisme de monitorizare, inclusiv 
informarea periodică a Parlamentului;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, conținând 
recomandările Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, Serviciului European de 
Acțiune Externă, precum și  guvernului Malaysiei.


