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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med Europaparlamentets rekommendationer till rådet, kommissionen och Europeiska 
utrikestjänsten om förhandlingarna om partnerskaps- och samarbetsavtalet 
EU-Malaysia
(2013/2052(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1440/80 av den 30 maj 1980 om slutandet 
av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Filippinerna, 
Indonesien, Malaysia, Singapore och Thailand – medlemsländer i Sydöstasiatiska 
förbundet1,

– med beaktande av förhandlingarna som rådet bemyndigade i november 2004 och inledde i 
Bryssel i oktober 2010 om partnerskaps- och samarbetsavtalet EU–Malaysia,

– med beaktande av det 9:e Asien–Europa-toppmötet som hölls i Vientiane (Laos) den 
5 och 6 november 2012,

– med beaktande av Sydostasiatiska nationers förbunds (Asean) toppmöte som hölls i 
Kambodja den 18–20 november 2012,

– med beaktande av sin resolution av den 15 februari 2007 om kommissionens förslag till 
beslut om landstrategidokument och vägledande program för Malaysia, Brasilien och 
Pakistan2,

– med beaktande av sin resolution av den 16 december 2010 om Malaysia: spöstraff3,

– med beaktande av sin resolution av den 21 januari 2010 om den senaste tidens attacker 
mot kristna samfund4,

– med beaktande av sin resolution av den 27 september 2011 om en ny handelspolitik för 
Europa i samband med Europa 2020-strategin5,

– med beaktande av Europeiska unionens anslutning till fördraget om vänskap och 
samarbete i Sydostasien i juli 20126,

– med beaktande av de pågående förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EU och 
Malaysia,

– med beaktande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Malaysias regering om 

                                               
1 EGT L 144, 10.6.1980, s. 1; svensk specialutgåva, område 11, volym 9, s.182.
2 EUT C 287 E, 29.11.2007, s. 507.
3 EUT C 169 E, 15.6.2012, s. 132.
4 EUT C 305 E, 11.11.2010, s. 7.
5 EUT C 56 E, 26.2.2013, s. 87.
6 EUT L 154, 15.6.2012, s. 1.
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vissa luftfartsaspekter, som undertecknades 20071,

– med beaktande av förhandlingarna om ett frivilligt partnerskapsavtal med Malaysia 
avseende en åtgärdsplan för skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och 
handel med skog (Flegt), vilka inleddes 2007,

– med beaktande av artiklarna 90.4 och 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor och yttrandet från utskottet 
för internationell handel (A7-.../2013), och av följande skäl:

A. Malaysia är en av grundarna av Asean.

B. Malaysia är en aktiv medlem av forumet för det ekonomiska samarbetet i Asien och 
Stillahavsområdet (Apec), Islamiska samarbetsorganisationen (OIC), alliansfria rörelsen, 
Asiatiska utvecklingsbanken (AsDB), FN:s ekonomiska och sociala kommission för 
Asien och Stillahavsområdet (UNESCAP), Colomboplanen för att främja ekonomisk och 
social utveckling i Asien och Stillahavsområdet, FN:s livsmedels- och 
jordbruksorganisation (FAO) och Asien–Europa-mötet (Asem). Malaysia har även varit 
medlem av Världshandelsorganisationen (WTO) sedan den inrättades 1995 och är 
medlem av G77 och D-8.

C. Malaysia är ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle med en malajisk-muslimsk 
(bumiputra) majoritet och minoritetsgrupper av indier, kineser och icke-malajisk 
ursprungsbefolkning. 

D. Malaysia måste hålla parlamentsval i april eller maj 2013.

E. Malaysia har inrättat successiva socioekonomiska omstruktureringsprogram som inleddes 
med den nya ekonomiska politiken 1971, vilken ersattes av den nationella 
utvecklingspolitiken 1991 och därefter av politiken för den nationella visionen 2001. 

F. Malaysia antog en lag om fredliga sammankomster den 20 december 2011.

1. Europaparlamentet riktar följande rekommendationer till rådet och kommissionen och 
Europeiska utrikestjänsten:

Förhandlingar om partnerskaps- och samarbetsavtal 

a) Rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas att förbättra EU:s 
relationer med länder i Sydostasien, inbegripet och i synnerhet Malaysia, genom snabbt 
slutförande av förhandlingarna om partnerskaps- och samarbetsavtal med fem Asean-
länder. Rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas att öka 
medvetenheten inom EU om förbindelsernas betydande potential och mångfacetterade 
karaktär. Rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas att understryka 
vikten av aktivt och regelbundet deltagande av EU på högnivåmöten och toppmöten för 
organisationer i regionen, till vilka EU har blivit inbjudet att delta.

                                               
1 EUT L 414, 30.12.2006, s. 85.
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Politisk dialog

b) Rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas att lovorda resultaten 
från Malaysias subregionala samarbete med Singapore och Indonesien, och med 
Asiens initiativ för sjöfartssäkerhet och det regionala samarbetsavtalet om att bekämpa 
sjöröveri och väpnade rån mot fartyg i Asien (ReCAAP) samt resultaten från 
samarbetet inom det regionala forumet för Asean i synnerhet för att förbättra 
sjöfartssäkerheten både i Malackasundet, där fler än 50 000 fartyg passerar årligen, 
och i Malaysias kustvatten. Rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten 
uppmanas att uttrycka sin uppskattning över att den malaysiska militären har deltagit i 
insatserna mot sjöröveri utanför Somalias kust.

c) Rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas att upprepa den 
globala betydelsen av Sydkinesiska havet och vädjar till alla berörda parter att lösa 
sina motstridiga territoriella anspråk, även de som avser Spratly-/Nanshaöarna och 
Sabah, genom internationell skiljedom, i enlighet med internationell rätt (i synnerhet 
FN:s konvention om sjörätt) för att garantera regional stabilitet.

d) Rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas att välkomna 
samarbete och positivt uppmärksamma Malaysias förbättrade kapacitet att bekämpa 
terrorism, penningtvätt, olaglig drog- och vapenhandel samt förfalskning av 
resehandlingar.

e) Rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas att erinra att Malaysia 
åtnjöt en ovanligt hög nivå av politisk stabilitet under en lång period fram till valet 
2008. Rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas att föreslå att 
den nya regering som tillträder efter valet 2013 bör hantera de växande etniska och 
politiska spänningarna, den vidare spridningen av folkligt stöd för ett antal politiska 
partier och den ökande sociala oron och det växande antalet demonstrationer samt 
öppna upp för en aktiv dialog med oppositionen och med samtliga etniska grupper. 
Rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas även att understryka 
vikten av att vidta åtgärder för att hantera offentligt missnöje över korruption, samt att 
uppmana regeringen att fortsätta arbetet med agendan för ekonomisk och politisk 
reform. 

f) Rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas att uppmuntra 
regeringen att involvera Malaysias produktiva och aktiva civilsamhälle i beslutsfattandet 
genom samråd samt att häva inskränkningar i det civila samhället. Rådet, kommissionen 
och Europeiska utrikestjänsten uppmanas att lovorda det civila samhällets arbete med att 
uppmärksamma miljöproblem, kvinnors rättigheter, konsumentskydd, 
ursprungsbefolkningens och andra etniska gruppers rättigheter, mediefrihet, social 
rättvisa och mänskliga rättigheter.

Mänskliga rättigheter och grundläggande friheter

g) Rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas att välkomna 
Malaysias uttalande vid FN:s råd för mänskliga rättigheter 2009 om att landet 
övervägde att ersätta dödsstraffet med livstids fängelse samt att upprätta en oberoende 
kommission för malaysisk lagstiftning under 2011 för att se över de lagar som ska 
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upphävas. 

h) Rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas att välkomna de 
framsteg som gjordes när lagen om inre säkerhet ersattes i juli 2012 av lagen om 
särskilda åtgärder för brott mot statens säkerhet, vilken har begränsat längden på 
frihetsberövande utan åtal eller rättegång till 28 dagar. Rådet, kommissionen och 
Europeiska utrikestjänsten uppmanas trots det att uttrycka sin besvikelse över att vissa 
villkor i lagen om särskilda åtgärder för brott mot statens säkerhet fortfarande har brister, 
till exempel vad gäller systemet för överklagan, vilket faktiskt kan leda till obegränsat 
frihetsberövande om ingen borgen fastställs, samt att lagen begränsar grundläggande 
rättigheter såsom personlig integritet i samband med kommunikationstjänster och att den 
gör det möjligt att hemlighålla beviskällor och därigenom förhindra korsförhör under 
rättegångar.

i) Rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas att utrycka sin 
tillfredsställelse över att malaysiska jurister har visat på mod och självständighet vad 
gäller att försvara grundvärderingarna för rättsstatsprincipen och rättsväsendets 
oberoende samt att de kan förespråka och försvara medborgerliga och politiska 
rättigheter, om än med begränsad inverkan. Rådet, kommissionen och Europeiska 
utrikestjänsten uppmanas att uttrycka särskild uppskattning för det arbete som har utförts 
av det malaysiska advokatsamfundet. Rådet, kommissionen och Europeiska 
utrikestjänsten uppmanas att notera att spänningar har uppstått mellan domarkåren och 
jurister, och att det är oroväckande att det institutionella ramverket samtidigt har blivit 
mer restriktivt vad gäller fullständig respekt för oberoende rättsprocesser och 
domstolarnas ensamrätt som dömande makt. Rådet, kommissionen och Europeiska 
utrikestjänsten uppmanas att föreslå att regeringen lyssnar till och hanterar de bekymmer 
som avser spänningar orsakade av statliga shariadomstolar som fungerar parallellt med 
det nationella common law-systemet.

j) Rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas att anmoda Malaysia att 
skydda de konstitutionella rättigheterna för alla malaysier vad gäller religionsfrihet och 
att främja goda relationer och tolerans mellan religioner. Rådet, kommissionen och 
Europeiska utrikestjänsten uppmanas i detta avseende att fördöma förstörelsen av 
hinduiska tempel 2006 och attackerna på kristna kyrkor 2010 samt att beklaga den 
senaste tidens politiska och rättsliga ingripanden avseende väletablerat språkbruk. Rådet, 
kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas att begära att kristna till fullo 
ska kunna utnyttja sin konstitutionella rättighet att utöva sin religion i enlighet med sina 
traditioner och utan inblandning eller rädsla för förföljelse. Rådet, kommissionen och 
Europeiska utrikestjänsten uppmanas att begära att alla malaysier ska kunna åtnjuta 
rätten att fritt bestämma över sin egen religionstillhörighet, utan administrativa eller 
rättsliga hinder.

Ekonomiskt, vetenskapligt och kulturellt samarbete

k) Rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas att välkomna Malaysias 
satsningar för att öka energieffektiviteten, användningen av förnybara energikällor och 
investeringar i miljöteknik inom områdena transport, energi och byggnader, trots att 
landet är en stor olje- och gasproducent. Rådet, kommissionen och Europeiska 
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utrikestjänsten uppmanas också att välkomna det faktum att Malaysia har erkänt behovet 
att ändra sin ekonomi till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp, som en del av landets 
ansvar i den globala kampen mot klimatförändringar. Rådet, kommissionen och 
Europeiska utrikestjänsten uppmanas att understryka att förnybara energikällor, såsom 
palmolja och vattenkraft, måste produceras på ett miljömässigt hållbart sätt utan att 
minska de tropiska skogarnas storlek, minska den biologiska mångfalden eller ersätta 
livsmedelsproduktion med drivmedelsproduktion.

l) Rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas att uttrycka sin 
uppskattning över att Malaysia var ett av de första länderna som inledde förhandlingar 
med EU om det frivilliga partnerskapsavtalet Flegt, vilket ska garantera att trä som 
exporteras till EU från Malaysia kommer från lagliga inköpskällor. Rådet, 
kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas att med kraft anmoda att 
förhandlingarna slutförs snarast, eftersom EU är en stor marknad för malaysiskt trä.

m) Rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas att framhålla att 
palmoljeodlingar för biodrivmedelsproduktion måste vara hållbara, och undvika 
skogsomvandling och förlust av biologisk mångfald, respektera ursprungsbefolkningens 
markrättigheter och göra det möjligt för de fattigaste samhällena att höja sin 
levnadsstandard. 

Andra bestämmelser

n) Rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas att rådfråga parlamentet 
om bestämmelserna för parlamentariskt samarbete.

o) Rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas att inbegripa tydliga 
riktmärken och bindande tidsfrister för genomförandet av avtalet för 
partnerskapssamarbete och att tillhandahålla övervakningsmekanismer, inbegripet 
regelbundna rapporter till parlamentet.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med 
Europaparlamentets rekommendationer till rådet, kommissionen, Europeiska 
utrikestjänsten och Malaysias regering.


