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SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2432/03
van Frédérique Ries (ELDR) en Olivier Dupuis (NI)
aan de Commissie

Betreft: Rechten van de mens in Laos

Donderdag 3 juli 2003 heeft het Europees Parlement met algemene stemmen een resolutie 
aangenomen die de onmiddellijke vrijlating van de Belgische journalist Thierry Falise en zijn Franse 
collega Vincent Reynaud, en de Amerikaanse geestelijke van Hmong-afkomst Naw Karl Mua vraagt, 
die in Laos aangehouden en tot 15 jaar gevangenisstraf veroordeeld waren, en ook de Laotiaanse 
burgers die zich in hun gezelschap bevonden. De resolutie volgt op die van 13 februari1 en 
15 november 20012, waarmee het Europees Parlement de autoriteiten in Vientiane al opgeroepen had 
om het land op weg naar democratische hervormingen en eerbied voor de vrijheid en de rechten van 
de mens te zetten. Maar we kunnen niet anders dan vaststellen dat de Laotiaanse regering doof blijft 
voor de oproepen en dat er uit het oogpunt van de rechten van de mens geen enkele verbetering in de 
toestand vast te stellen is. Weliswaar zijn we gerustgesteld door de vrijlating van de drie staatsburgers 
van westerse landen op woensdag 9 juli, maar er blijft nog veel onzekerheid bestaan over het lot dat 
hun vier Laotiaanse begeleiders wacht. Ook is er nog altijd geen nieuws van de vijf studentenleiders 
van de "Beweging van 26 oktober 1999", die een vreedzame betoging voor democratie georganiseerd 
hadden.

Kan de Commissie bevestigen dat elk voorstel tot verdere uitbouw van het partnerschap tussen de 
Europese Unie en de Democratische Volksrepubliek Laos voorafgegaan moet worden door een 
nauwgezette en volledige analyse van de vorderingen in de eerbiediging van de rechten van de mens 
en om te beginnen de vrijlating van de vijf leiders van de "Beweging van 26 oktober 1999" en de vier 
Laotiaanse staatsburgers die samen met Thierry Falise, Vincent Reynaud en Naw Karl Mua 
aangehouden zijn?

Kan de Commissie het juiste bedrag van de EU-steun berekenen die sinds 1997 op grond van de 
samenwerkingsovereenkomst verleend is? Kan ze ook nadere uitleg geven over de besteding van de 
steunbedragen, meer in het bijzonder voor de 25 Europese projecten die op het ogenblik in uitvoering 
zijn?

Ten laatste: overweegt de Commissie om in overeenstemming met artikel 19 van de 
samenwerkingsovereenkomst van april 1997, geëigende maatregelen te nemen? Of met andere 
woorden: is ze van plan om de Laotiaanse regering op de hoogte te brengen van haar voornemen om 
eventueel over te gaan tot volledige of gedeeltelijke opschorting van de bilaterale overeenkomst?

1 PB C 276 van 1.10.2001, blz. 281.
2 PB C 140E van 13.6.2002, blz. 577.


