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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s priporočili Evropskega parlamenta Komisiji in Evropski službi za zunanje delovanje o 
pogajanjih za sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Malezijo
(2013/2052(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1440/80 z dne 30. maja 1980 o sklenitvi 
Sporazuma o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Indonezijo, 
Malezijo, Filipini, Singapurjem in Tajsko – državami članicami Združenja držav 
jugovzhodne Azije1,

– ob upoštevanju pogajanj za sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Malezijo, 
ki jih je Svet odobril novembra 2004, začela pa so se v Bruslju oktobra 2010,

– ob upoštevanju devetega vrhunskega srečanja med EU in Azijo (ASEM) v mestu 
Vientiane (Laos) 5. in 6. novembra 2012,

– ob upoštevanju vrhunskega srečanja Združenja držav jugovzhodne Azije (ASEAN) v 
Kambodži od 18. do 20. novembra 2012,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. februarja 2007 o osnutku sklepov Komisije o 
pripravi strateških dokumentov držav in okvirnih programov za Malezijo, Brazilijo in 
Pakistan2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. decembra 2010 z naslovom „Malezija: 
kaznovanje s šibanjem“3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 21. januarja 2010 o nedavnih napadih na krščanske 
skupnosti4,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 27. septembra 2011 o novi trgovinski politiki za 
Evropo v okviru strategije Evropa 20205,

– ob upoštevanju pristopa Evropske unije k Pogodbi o prijateljstvu in sodelovanju v 
jugovzhodni Aziji julija 20126,

– ob upoštevanju sedanjih pogajanj o sporazumu o prosti trgovini med EU in Malezijo,

– ob upoštevanju Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Vlado Malezije o nekaterih 
vidikih zračnih prevozov, podpisanega leta 20077,

                                               
1 UL L 144, 10.6.1980, str. 1.
2 UL C 287 E, 29.11.2007, str. 507.
3 UL C 169 E, 15.6.2012, str. 132.
4 UL C 305 E, 11.11.2010, str. 7.
5 UL C 56 E, 26.2.2013, str. 87.
6 UL L 154, 15.6.2012, str. 1.
7 UL L 414, 30.12.2006, str. 85.
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– ob upoštevanju pogajanj o prostovoljnem sporazumu o partnerstvu z Malezijo v zvezi z 
akcijskim načrtom za uveljavljanje zakonodaje, upravljanje in trgovanje na področju 
gozdov (FLEGT), ki so se začela leta 2007,

– ob upoštevanju členov 90(4) in 48 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve in mnenja Odbora za mednarodno 
trgovino (A7-0000/2013),

A. ker je Malezija ena od ustanoviteljic združenja ASEAN;

B. ker je Malezija aktivna članica foruma Skupine za azijsko-pacifiško gospodarsko 
sodelovanje (APEC), Organizacije islamskega sodelovanja (OIC), gibanja neuvrščenih, 
Azijske razvojne banke, Ekonomske in socialne komisije OZN za Azijo in Pacifik 
(UNESCAP), načrta iz Kolomba za spodbujanje gospodarskega in družbenega razvoja v 
azijsko-pacifiški regiji, Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) 
ter azijsko-evropskega srečanja (ASEM); ker je Malezija članica Svetovne trgovinske 
organizacije (STO) od njene ustanovitve leta 1995 in je članica skupine 77 držav v 
razvoju (G77) ter skupine Osem v razvoju (D-8);

C. ker ima Malezija večkulturno družbo in več religij z malajsko-muslimansko (bumiputra) 
večino ter manjšinskimi skupnostmi Indijcev, Kitajcev in nemalajskih avtohtonih 
prebivalcev; 

D. ker bo Malezija aprila ali maja 2013 izvedla parlamentarne volitve;

E. ker je Malezija vzpostavila zaporedne programe družbenogospodarskega 
prestrukturiranja, ki se je začelo z Novo gospodarsko politiko leta 1971, ki jo je leta 1991 
nadomestila Nacionalna razvojna politika, leta 2001 pa Politika nacionalne vizije; 

F. ker je Malezija 20. decembra 2011 sprejela zakon o mirnem zborovanju;

1. naslovi naslednja priporočila na Svet, Komisijo in Evropsko službo za zunanje delovanje:

O pogajanjih za sporazum o partnerstvu in sodelovanju 

(a) da dvignejo raven odnosov EU z državami jugovzhodne Azije, vključno z Malezijo in 
zlasti z njo, s pravočasnim zaključkom pogajanj o sporazumih o partnerstvu in 
sodelovanju s petimi državami združenja ASEAN; da v EU osveščajo o znatnem 
potencialu in večplastni naravi teh odnosov; da poudarjajo pomen dejavne in pogoste 
udeležbe EU na srečanjih na visoki ravni in vrhunskih srečanjih organizacij v regiji, na 
katera je bila EU povabljena;

Politični dialog

(b) da pohvalijo rezultate podregionalnega sodelovanja Malezije s Singapurjem in 
Indonezijo, azijske pobude za pomorsko varnost (AMARSECTIVE) in sporazuma o 
regionalnem sodelovanju o boju proti piratstvu in oboroženem ropu ladij v Aziji 
(ReCAAP), pa tudi rezultate sodelovanja z regionalnim forumom ASEAN (ARF) pri 
znatnem izboljšanju pomorske varnosti tako v Malaški ožini, skozi katero letno pluje 
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več kot 50.000 plovil, kot v malezijskih obalnih vodah; da izrazijo, da cenijo dejstvo, 
da so se malezijske oborožene sile pridružile protipiratskim operacijam pred 
somalijsko obalo;

(c) da ponovno poudarijo svetovni pomen Južnokitajskega morja in pozovejo vse 
udeležene strani, naj rešijo svoje nasprotujoče si ozemeljske zahteve, vključno s 
tistimi, ki se nanašajo na otočje Spratly/Nansha in na Sabah, s pomočjo mednarodne 
arbitraže v skladu z mednarodnim pravom (zlasti Konvencijo ZN o pomorskem 
mednarodnem pravu), da bi zagotovile regionalno stabilnost;

(d) da pozdravijo sodelovanje in pohvalijo večjo zmogljivost Malezije za boj proti 
terorizmu, pranju denarja, trgovanju z drogami in orožjem ter ponarejevanju 
potovalnih dokumentov;

(e) da opomnijo, da je imela Malezija izjemno visoko stopnjo politične stabilnosti zelo 
dolgo obdobje do volitev leta 2008; da priporočijo, naj se nova vlada, ki bo posle 
prevzela po volitvah leta 2013, odzove na vedno večje etnične in politične napetosti, 
širšo porazdelitev podpore ljudstva številnim političnim strankam ter vedno večje 
družbene nemire in vedno več demonstracij ter naj začne dejavni dialog z opozicijo in 
z vsemi etničnimi skupinami; da poudarijo tudi pomen sprejetja ukrepov za obravnavo 
nezadovoljstva javnosti zaradi korupcije; da pozovejo vlado, naj nadaljuje z načrtom 
gospodarskih in političnih reform; 

(f) da spodbudijo vlado, naj s posvetovanji vključi malezijsko plodno in dejavno civilno 
družbo v svoje odločanje in naj odpravi omejitve zanjo; da pohvalijo delo civilne družbe 
pri opozarjanju na okoljska vprašanja, pravice žensk, varstvo potrošnikov, pravice 
avtohtonega prebivalstva in drugih etničnih skupin, medijsko svobodo, družbeno 
pravičnost in človekove pravice;

Človekove pravice in temeljne svoboščine

(g) da pozdravijo izjavo Malezije v Svetu OZN za človekove pravice v letu 2009, da 
razmišlja o nadomestitvi smrtne kazni z dosmrtnim zaporom, ter vzpostavitev 
neodvisne komisije za malezijsko pravo v letu 2011, ki bo pregledala zakone, ki jih je 
treba razveljaviti; 

(h) da pozdravijo napredek, ki je bil dosežen, ko je bil julija 2012 zakon o notranji varnosti 
(ISA) nadomeščen z zakonom o posebnih ukrepih za kazniva dejanja glede varnosti 
(SOSMA), ki je najdaljše obdobje odvzema prostosti brez sojenja ali obtožbe omejil na 
28 dni; da kljub temu izrazijo razočaranje glede pomanjkljivosti nekaterih določb zakona 
SOSMA, na primer glede sistema pritožbe, zaradi katerega bi lahko vseeno prišlo do 
odvzema prostosti za nedoločen čas, kadar varščina ni dovoljena, in glede dejstva, da 
zakon SOSMA omejuje temeljne pravice, kot je zasebnost komunikacij, in dovoljuje 
prikritje vira dokazov, s tem pa preprečuje navzkrižno zaslišanje med sojenjem;

(i) da izrazijo zadovoljstvo, da so malezijski odvetniki izkazali pogum in samostojnost pri 
zagovarjanju temeljnih vrednot pravne države in neodvisnosti sodstva ter so zmožni 
zagovarjati in braniti državljanske in politične pravice, čeprav z omejenim učinkom; da 
izrazijo, da posebej cenijo delo malezijske odvetniške zbornice; da se seznanijo z 
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napetostmi, do katerih je prišlo med sodstvom in pravnimi strokovnjaki, ter izrazijo 
zaskrbljenost, da je institucionalni okvir istočasno postal bolj zadržan v zvezi s polnim 
spoštovanjem neodvisnosti sodnih procesov in ekskluzivnosti sodnih pooblastil sodišč; 
da predlagajo, naj vlada prisluhne pomislekom glede napetosti, ki so jih povzročila 
državna islamska sodišča, ki delujejo vzporedno z nacionalnim sistemom običajnega 
prava, in te pomisleke obravnava;

(j) da pozovejo Malezijo, naj zaščiti ustavne pravice vseh Malezijcev do svobode 
veroizpovedi ter spodbuja medverske dobre odnose in strpnost; da v zvezi s tem 
obsodijo rušenje hindujskih templjev v letu 2006 in napade na krščanske cerkve v letu 
2010 ter izrazijo obžalovanje nedavnih političnih in sodnih posredovanj v zvezi z 
uveljavljenimi izrazi; da pozovejo k temu, da bodo lahko kristjani v celoti uveljavljali 
svojo ustavno pravico do izražanja svoje veroizpovedi v skladu s tradicijami ter brez 
motenj ali strahu pred preganjanjem; da pozovejo k temu, da bodo lahko vsi Malezijci 
uživali pravico do svobodne izbire verske pripadnosti brez upravnih ali pravnih ovir;

Gospodarsko, znanstveno in kulturno sodelovanje

(k) da pozdravijo prizadevanja Malezije za povečanje energetske učinkovitosti, uporabo 
obnovljivih virov energije in naložbe v zelene tehnologije na področjih prometa, energije 
in stavb, kljub temu, da je pomembna proizvajalka nafte in plina; da tudi pozdravijo 
dejstvo, da je Malezija prepoznala potrebo po preoblikovanju svojega gospodarstva v 
nizkoogljično gospodarstvo kot del odgovornosti v svetovnem boju proti podnebnim 
spremembam; da poudarijo, da je treba obnovljive vire energije, kot sta palmovo olje in 
vodna energija, pridobivati na okoljsko trajnosten način, ne da bi pri tem zmanjšali 
velikost tropskih gozdov, zmanjšali biotsko raznovrstnost ali nadomestili proizvodnjo 
hrane s proizvodnjo goriva;

(l) da izrazijo, da cenijo dejstvo, da je bila Malezija ena prvih držav, ki se je z EU začela 
pogajati o prostovoljnem sporazumu o partnerstvu FLEGT, ki bi moral zagotoviti, da 
prihaja les, ki ga Malezija izvaža v EU, iz zakonitih virov; da pozovejo, naj se pogajanja 
pravočasno zaključijo, saj je EU pomemben trg za malezijski les;

(m)da poudarijo, da je treba pridobivanje palmovega olja za biogoriva izvajati na trajnosten 
način ter se pri tem izogniti preobrazbi gozdov in izgubi biotske raznovrstnosti, 
spoštovati ozemeljske pravice avtohtonega prebivalstva in najrevnejšim skupnostim 
ponuditi možnost za povečanje življenjskega standarda;

Druge določbe

(n) da se posvetujejo s Parlamentom v zvezi z določbami o parlamentarnem sodelovanju;

(o) da vključijo jasna merila in zavezujoče roke za izvajanje sporazuma o partnerstvu in 
sodelovanju ter da zagotovijo mehanizme spremljanja, vključno z rednim poročanjem 
Parlamentu;

2. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo skupaj s priporočili Evropskega parlamenta 
posreduje Svetu, Komisiji, Evropski službi za zunanje delovanje ter Vladi Malezije.


