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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s odporúčaním Európskeho parlamentu Rade, Komisii a Európskej službe 
pre vonkajšiu činnosť o rokovaniach o dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ 
a Malajziou 

(2013/2052(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1440/80 z 30. mája 1980 o uzatvorení dohody 
o spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Indonéziou, Malajziou, 
Filipínami, Singapurom a Thajskom – členskými štátmi Združenia krajín juhovýchodnej 
Ázie1,

– so zreteľom na rokovania o dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Malajziou, 
ktoré povolila Rada v novembri 2004 a ktoré sa začali v októbri 2010 v Bruseli,

– so zreteľom na deviaty samit EÚ a Ázie (ASEM), ktorý sa konal 5. a 6. novembra 2012 
vo Vientiane (Laos),

– so zreteľom na samit Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN), ktorý sa konal 
od 18. do 20. novembra 2012 v Kambodži,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. februára 2007 o návrhoch rozhodnutí Komisie, 
ktorými sa stanovujú strategické dokumenty krajín a orientačné programy pre Malajziu, 
Brazíliu a Pakistan2,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo16. decembra 2010 o Malajzii: používanie palicovania3,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 21. januára 2010 o nedávnych útokoch na kresťanské 
komunity4,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 27. septembra 2011 o novej obchodnej politike 
pre Európu v rámci stratégie Európa 20205,

– so zreteľom na pristúpenie Európskej únie k Zmluve o priateľstve a spolupráci 
v juhovýchodnej Ázii v júli 20126,

– so zreteľom na prebiehajúce rokovania o dohode o voľnom obchode medzi EÚ 
a Malajziou,

– so zreteľom na Dohodu o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb podpísanú v 

                                               
1 Ú. v. ES L 144, 10.6.1980, s. 1.
2 Ú. v. EÚ C 287 E, 29.11.2007, s. 507.
3 Ú. v. EÚ C 169 E, 15.6.2012, s. 132.
4 Ú. v. EÚ C 305 E, 11.11.2010, s. 7.
5 Ú. v. EÚ C 56 E, 26.2.2013, s. 87.
6 Ú. v. EÚ L 154, 15.6.2012, s. 1.
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roku 2007 medzi Európskym spoločenstvom a vládou Malajzie1,

– so zreteľom na rokovania o dobrovoľnej dohode o partnerstve s Malajziou, ktoré sa týkajú 
akčného plánu v oblasti vynútiteľnosti práva, správy a obchodu v lesnom hospodárstve 
(FLEGT), ktoré sa začali v roku 2007, 

– so zreteľom na článok 90 ods. 4 a článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci a na stanovisko Výboru 
pre medzinárodný obchod (A7-0000/2013),

A. keďže Malajzia je zakladajúcim členom združenia ASEAN;

B. keďže Malajzia je aktívnym členom fóra Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce 
(APEC), Organizácie islamskej spolupráce (OIC), Hnutia nezúčastnených krajín (NAM), 
Ázijskej rozvojovej banky (ADB), Hospodárskej a sociálnej komisie OSN pre Áziu 
a Tichý oceán (UNESCAP), Kolombského plánu na podporu hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja ázijsko-tichomorského regiónu, Organizácie OSN pre výživu 
a poľnohospodárstvo (FAO) a Stretnutia Ázia – Európa (ASEM); keďže Malajzia je 
takisto členom Svetovej obchodnej organizácie (WTO) od jej založenia v roku 1995 
a členom skupiny rozvojových krajín G 77 a skupiny Developing Eight (D8);

C. keďže Malajzia je multikultúrnou a mnohonáboženskou spoločnosťou s malajsko-
moslimskou väčšinou (bumiputra) a menšinovými komunitami tvorenými Indmi, 
Číňanmi a nemalajským pôvodným obyvateľstvom; 

D. keďže v apríli alebo v máji 2013 sa budú v Malajzii konať parlamentné voľby;

E. keďže Malajzia ustanovila postupné sociálno-hospodárske reštrukturalizačné programy, 
začínajúc programom novej hospodárskej politiky (NEP) v roku 1971, ktorý bol 
nahradený národnou politikou rozvoja v roku 1991 a následne politikou národnej 
stratégie v roku 2001;

F. keďže 20. decembra 2011 Malajzia prijala zákon o pokojnom zhromažďovaní;

1. predkladá Rade, Komisii a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť tieto odporúčania:

Rokovania o dohode o partnerstve a spolupráci  

a) zlepšiť vzťahy EÚ s krajinami juhovýchodnej Ázie, a to predovšetkým s Malajziou, 
prostredníctvom včasného uzavretia rokovaní o dohodách o partnerstve a spolupráci 
s piatimi krajinami združenia ASEAN; zvýšiť povedomie v EÚ o značnom potenciáli 
a rozmanitých aspektoch týchto vzťahov; zdôrazniť dôležitosť aktívnej a častej účasti 
EÚ na zasadnutiach na vysokej úrovni a samitoch organizácií v regióne, kde EÚ bola 
prizvaná k účasti;

Politický dialóg

                                               
1 Ú. v. EÚ L 414, 30.12.2006, s. 85.
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b) vyzdvihnúť výsledky subregionálnej spolupráce Malajzie so Singapurom a Indonéziou, 
iniciatívy pre námornú bezpečnosť Ázie (AMARSECTIVE) a Regionálnej dohody 
o spolupráci v boji proti pirátstvu a ozbrojeným lúpežiam na lodiach v Ázii 
(ReCAAP), ako aj výsledky spolupráce v rámci Regionálneho fóra ASEAN-u 
pri zásadnom zlepšovaní námornej bezpečnosti v Melackom prielive, cez ktorý prejde 
ročne viac ako 50 000 plavidiel, ako aj v malajských pobrežných vodách; oceniť 
skutočnosť, že malajské ozbrojené sily sa pripojili k protipirátskym operáciám 
pri somálskom pobreží;

c) opätovne zdôrazniť globálnu dôležitosť Juhočínskeho mora a apelovať na všetky 
zúčastnené strany, aby prostredníctvom medzinárodnej arbitráže urovnali svoje 
protichodné územné nároky vrátane tých, ktoré sa vzťahujú na Spratlyho ostrovy 
a Sabah v súlade s medzinárodným právom (predovšetkým Dohovorom OSN 
o morskom práve) s cieľom zabezpečiť stabilitu v regióne;

d) privítať spoluprácu a s uspokojením vziať na vedomie zvýšenú schopnosť Malajzie 
bojovať proti terorizmu, praniu špinavých peňazí, obchodovaniu s drogami a 
so zbraňami a proti falšovaniu cestovných dokladov;

e) pripomenúť, že do volieb v roku 2008 Malajzia prechádzala dlhým obdobím 
mimoriadnej politickej stability; navrhnúť, aby nová vláda, ktorá sa ujme úradu 
po voľbách v roku 2013, reagovala na rastúce etnické a politické napätie, širšie 
rozloženie podpory politických strán občanmi, zvyšujúce sa občianske nepokoje 
a rastúci výskyt demonštrácií, a otvorila aktívny dialóg s opozíciou a všetkými 
etnickými skupinami; zdôrazniť dôležitosť opatrení proti korupcii, ktorá vyvoláva 
nespokojnosť obyvateľstva; vyzvať vládu, aby pokračovala v programe hospodárskej 
a politickej reformy; 

f) povzbudiť vládu, aby prostredníctvom konzultácií zapojila produktívnu a činorodú 
malajskú občiansku spoločnosť do svojich rozhodnutí a aby odstránila obmedzenia 
týkajúce sa občianskej spoločnosti; oceniť prácu občianskej spoločnosti 
pri upozorňovaní na environmentálne problémy, práva žien, ochranu spotrebiteľov, 
práva pôvodného obyvateľstva a iných etnických skupín, slobodu médií, sociálnu 
spravodlivosť a ľudské práva;

Ľudské práva a základné slobody

g) privítať vyhlásenie Malajzie na zasadnutí Rady pre ľudské práva v roku 2009 o tom, 
že zváži nahradenie trestu smrti doživotným trestom odňatia slobody, a o zriadení 
nezávislej malajskej komisie pre právo v roku 2011 na preskúmanie zákonov, ktoré 
majú byť zrušené; 

h) privítať pokrok, ktorý nastal v júli 2012 nahradením zákona o vnútornej bezpečnosti 
zákonom o osobitných opatreniach v súvislosti s trestnými činmi proti bezpečnosti, 
ktorý vymedzil maximálny čas zadržania bez súdneho procesu alebo obvinenia 
na 28 dní; vyjadriť však znepokojenie nad tým, že niektoré z ustanovení zákona 
o osobitných opatreniach v súvislosti s trestnými činmi proti bezpečnosti majú stále 
nedostatky, napríklad čo sa týka systému odvolávania sa, ktorý by i napriek tomu mohol 
vyústiť do časovo neobmedzeného zadržiavania , ak kaucia nie je povolená, 
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a nad skutočnosťou, že zákon o osobitných opatreniach v súvislosti s trestnými činmi 
obmedzuje základné práva ako právo na súkromie pri komunikácii a povoľuje zamlčať 
dôkazový zdroj, čím zabraňuje krížovým výsluchom počas súdnych konaní;

i) vyjadriť spokojnosť s tým, že malajskí právnici ukázali odvahu a samostatnosť 
pri obrane základných hodnôt právneho štátu a nezávislosti súdnictva a sú schopní 
presadzovať a brániť občianske a politické práva, aj keď s limitovaným vplyvom; 
vyjadriť osobitné uznanie za činnosť malajskej Rady advokátskej komory; poznamenať, 
že medzi súdnou mocou a právnymi odborníkmi vzniklo napätie, a vzniesť obavy 
nad tým, že inštitucionálny rámec sa súčasne stal rezervovanejším, čo sa týka úplného 
rešpektovania nezávislosti právnych procesov a výlučnosti súdnych právomocí súdov; 
navrhnúť, aby vláda vypočula a zaoberala sa obavami týkajúcimi sa napätia 
spôsobeného štátnymi súdmi založenými na práve šariát, ktoré pôsobia paralelne 
so systémom národného zvykového práva;

j) žiadať, aby Malajzia chránila ústavné práva všetkých Malajzijčanov, slobodu 
náboženského vyznania a podporovala dobré vzťahy a toleranciu medzi jednotlivými 
náboženstvami; odsúdiť v tejto súvislosti demoláciu hinduistických chrámov v roku 
2006 a útoky na kresťanské kostoly v roku 2010 a vyjadriť poľutovanie nad nedávnymi 
zásahmi politických a justičných orgánov v súvislosti s tradične používanými jazykmi; 
žiadať, aby kresťania mali možnosť v plnej miere uplatňovať svoje ústavné právo 
na vyznávanie svojho vierovyznania v praxi v súlade s ich zvyklosťami a bez vonkajších 
zásahov alebo strachu z prenasledovania; žiadať pre všetkých Malajzijčanov právo 
rozhodovať sa slobodne o ich vlastnom náboženskom vyznaní bez administratívnych 
alebo právnych prekážok;

Hospodárska, vedecká a kultúrna spolupráca

k) privítať snahy Malajzie o zvýšenie energetickej účinnosti, používanie obnoviteľných 
zdrojov energie a investovanie do ekologických technológií v oblasti dopravy, 
energetiky a budov, a to i napriek tomu, že Malajzia je hlavným výrobcom ropy a plynu; 
taktiež privítať skutočnosť, že Malajzia uznala potrebu prechodu na nízkouhlíkové 
hospodárstvo ako súčasť jej zodpovednosti v rámci globálneho boja proti zmene klímy; 
zdôrazniť, že energia z obnoviteľných zdrojov, ako sú palmový olej a vodná energia, 
sa musia produkovať spôsobom, ktorý je z hľadiska životného prostredia udržateľný, 
bez znižovania rozlohy tropických lesov, znižovania biodiverzity alebo nahrádzania 
výroby potravín výrobou palív;

l) vyjadriť uznanie v súvislosti so skutočnosťou, že Malajzia bola jednou z prvých krajín, 
ktoré začali rokovať s EÚ o dobrovoľnej partnerskej dohode FLEGT, ktorá by mala 
zaručiť, aby drevo vyvážané z Malajzie do EÚ pochádzalo z legálnych zdrojov; naliehať 
na to, aby rokovania boli uzatvorené včas, keďže EÚ predstavuje jeden z hlavných 
trhov s malajským drevom;

m) zdôrazniť, že kultivácia palmového oleja pre výrobu biopalív sa musí vykonávať trvalo 
udržateľným spôsobom, pričom by sa malo vyhýbať premene lesných porastov a strate 
biodiverzity a mali by sa rešpektovať práva pôvodného obyvateľstva na pôdu, ako aj 
vytvárať príležitosti na zlepšovanie životnej úrovne najchudobnejších komunít;
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Ostatné ustanovenia

n) konzultovať o ustanoveniach o parlamentnej spolupráci s Parlamentom;

o) zahrnúť jasné kritériá a záväzné termíny na vykonanie dohody o partnerstve a spolupráci 
a poskytnúť mechanizmy monitorovania vrátane poskytovania pravidelných správ 
Parlamentu;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie s odporúčaniami Európskeho 
parlamentu Rade, Komisii, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a vláde Malajzie.


