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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με τη 

Μαλαισία (2015/3018(RSP)) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Μαλαισία, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με το μέλλον των 

σχέσεων ΕΕ-ASEAN1, 

– έχοντας υπόψη την από 15 Απριλίου 2015 δήλωση του εκπροσώπου Τύπου της 

Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) σχετικά με την πρόσφατα 

εγκριθείσα τροποποίηση του Μαλαισιανού νόμου περί στάσης, 

– έχοντας υπόψη την από 17 Μαρτίου 2015 δήλωση του εκπροσώπου Τύπου της ΕΥΕΔ 

σχετικά με τη σύλληψη της Nurul Izzah, βουλευτού του Μαλαισιανού Κοινοβουλίου 

και μέλους της αντιπολίτευσης, 

– έχοντας υπόψη την από 10 Φεβρουαρίου 2015 δήλωση του εκπροσώπου Τύπου της 

ΕΥΕΔ σχετικά με την καταδίκη του Anwar Ibrahim, πολιτικού της Μαλαισιανής 

αντιπολίτευσης, 

– έχοντας υπόψη το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 

– έχοντας υπόψη την από 9 Απριλίου 2015 δήλωση του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για 

τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σχετικά με τα νομοσχέδια κατά της τρομοκρατίας και περί 

στάσης, 

– έχοντας υπόψη το από 23 Οκτωβρίου 2015 κοινό ανακοινωθέν τύπου της ΕΥΕΔ 

σχετικά με τον πολιτικό διάλογο ΕΕ-ASEAN για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τους υπερασπιστές των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

                                                 
1  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0022. 



 

 

– έχοντας υπόψη την συνεδρίαση Παγκόσμιας Περιοδικής Επισκόπησης του ΟΗΕ του 

Οκτωβρίου 2013, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Ιουνίου 2015 της ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ για την 

εμπορία ανθρώπων, 

– έχοντας υπόψη την δεύτερη Παγκόσμια Περιοδική Επισκόπηση για την Μαλαισία 

ενώπιον του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και τις συστάσεις της 

του Οκτωβρίου 2013, 

– έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 

1948, 

– έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του ΟΗΕ του 1998 για τους υπερασπιστές των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

– έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR) 

του 1966, 

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ του 1984 κατά των βασανιστηρίων και άλλων 

μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (CAT), 

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Συνδέσμου Κρατών της 

Νοτιοανατολικής Ασίας, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του 

Κανονισμού, 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θεωρεί τη Μαλαισία βασικό πολιτικό και οικονομικό 

εταίρο της στην Νοτιανατολική Ασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ΕΕ και Μαλαισία 

διαπραγματεύονται μια συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας και μια συμφωνία 

ελεύθερων συναλλαγών· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περιθώρια του δημοσίου διαλόγου και της ελεύθερης 

έκφρασης στη Μαλαισία στενεύουν ταχέως καθώς η κυβέρνηση καταφεύγει σε ασαφώς 

διατυπωμένους ποινικούς νόμους για να φιμώσει τους επικριτές της και να καταστείλει 

τη δημόσια δυσαρέσκεια και την ειρηνική εκδήλωση, συμπεριλαμβανομένων των 

συζητήσεων πάνω σε θέματα δημοσίου ενδιαφέροντος· λαμβάνοντας υπόψη ότι στους 

νόμους αυτούς περιλαμβάνονται ο Νόμος περί Στάσης, ο Νόμος περί Έντυπου Τύπου 

και Δημοσιεύσεων, ο Νόμος περί Επικοινωνιών και Πολυμέσων, και ο Νόμος περί 

Ειρηνικών Συναθροίσεων, μεταξύ άλλων·  

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 3 Δεκεμβρίου 2015 ο Νόμος περί Συμβουλίου Εθνικής 

Ασφαλείας εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Μαλαισιανό Κοινοβούλιο· ότι ο νόμος 

αναθέτει στο υπό τον Πρωθυπουργό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας πλήρη εξουσία να 

κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε οποιαδήποτε περιοχή κριθεί ως διατρέχουσα 

κίνδυνο ασφαλείας, με ευρείες εξουσίες να προβαίνει σε συλλήψεις, έρευνες και 

κατασχέσεις χωρίς ένταλμα· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει του Νόμου περί Στάσης και μόνο, έχουν γίνει έρευνες 

και έχουν απαγγελθεί καταγγελίες σε 78 τουλάχιστον άτομα, από τις αρχές του 2014· 



 

 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τέως αρχηγός της αντιπολίτευσης Anwar Ibrahim 

καταδικάστηκε τον Φεβρουάριο 2015 με την κατηγορία του σοδομισμού μετά από 

πολιτικής σκοπιμότητας δίωξη που οδήγησε σε ποινική δίκη που δεν πληρούσε τις 

διεθνείς προδιαγραφές της δίκαιης δίκης· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν του επετράπη να 

έχει την κατάλληλη ιατρική περίθαλψη· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Μαλαισία οι LGBTI ποινικοποιούνται δυνάμει του εθνικού 

Νόμου κατά του Σοδομισμού και των περιφερειακών νόμων που απαγορεύουν την 

παρενδυσία, και αντιμετωπίζουν πολιτική κηρυγμάτων μίσους, αυθαίρετες συλλήψεις, 

σωματική και σεξουαλική βία, φυλάκιση και άλλες κακοποιήσεις· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Μαλαισιανός σκιτσογράφος Zulkiflee Anwar Ulhaque 

(Zunar) αντιμετωπίζει κατηγορίες δυνάμει του Νόμου περί Στάσης μετά από επικριτικά 

«τουιταρίσματα» κατά της κυβέρνησης σχετικά με την καταδίκη του Anwar Ibrahim· 

ότι ο μπλόγκερ Khalid Ismath και ο ακαδημαϊκός Azmi Sharom αντιμετωπίζουν 

παρόμοιες κατηγορίες· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μαλαισιανή Επιτροπή κατά της Διαφθοράς εξέτασε τον 

Πρωθυπουργό σχετικά με καταγγελίες χρηματισμού μετά την ανακάλυψη 600 και 

πλέον εκατομμυρίων ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό του χωρίς καμία αιτιολόγηση 

πηγής και σκοπού, καθώς επίσης και σχετικά με άλλες καταγγελίες ότι εκατοντάδες 

εκατομμύρια ευρώ λείπουν από συμφωνίες στις οποίες εμπλέκεται η 1Malaysia 

Development Berhad (1MDB), μια κρατική εταιρεία την οποία αυτός ίδρυσε·  

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μέσα ενημέρωσης και εκδοτικοί οίκοι έχουν υποστεί 

περιορισμούς δυνάμει του Νόμου περί Έντυπου Τύπου και Δημοσιεύσεων, μετά που 

ανέφεραν αυτές τις καταγγελίες, και ότι ο δικηγόρος Matthias Chang και ο πολιτικός 

Khairuddin Abu Hassan συνελήφθησαν μετά τις έρευνες που έκαναν σχετικά με τις εν 

λόγω καταγγελίες· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ύπατη Εκπρόσωπος, κατά την επίσκεψή της στη Μαλαισία 

στις 5 και 6 Αυγούστου 2015, διατύπωσε ανησυχίες σχετικά με την καταχρηστική 

εφαρμογή ποινικών νόμων·  

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ και διάφορες ΜΚΟ, οι Μαλαισιανές 

αστυνομικές δυνάμεις καταφεύγουν όλο και πιο πολύ σε βασανιστήρια, 

μεταμεσονύκτιες συλλήψεις, αναιτιολόγητες κρατήσεις και επιλεκτικές διώξεις·  

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μαλαισία συνεχίζει να εφαρμόζει τη θανατική ποινή, με 

πάνω από 1 000 φυλακισμένους να αναμένουν να εκτελεστούν· 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μαλαισία είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 

και προεδρεύει του ASEAN αυτή την περίοδο, ενώ η 27η διάσκεψη κορυφής του 

ASEAN πραγματοποιήθηκε στην Κουάλα Λουμπούρ από 18 έως 22 Νοεμβρίου 2015·  

1. χαιρετίζει την ισχυρή δέσμευση της ΕΕ έναντι του λαού της Ταϊλάνδης, με τον οποίο η 

ΕΕ διατηρεί σταθερούς και μακροχρόνιους πολιτικούς, οικονομικούς και πολιτιστικούς 

δεσμούς· 

2. θεωρεί λυπηρή την κατάσταση στη Μαλαισία στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

και ειδικότερα την καταστολή σε βάρος ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών, 

ακαδημαϊκών, μέσων ενημέρωσης και πολιτικών ακτιβιστών· εκφράζει ανησυχίες ως 



 

 

προς την αύξηση του αριθμού των ατόμων που αντιμετωπίζουν κατηγορίες ή 

συλλαμβάνονται δυνάμει του Νόμου περί Στάσης· 

3. ανησυχεί ιδιαίτερα με την έγκριση του Νόμου περί Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας και 

ζητεί την ακύρωσή του· καλεί την κυβέρνηση να τηρήσει μια σωστή ισορροπία 

ανάμεσα στην ανάγκη προάσπισης της εθνικής ασφάλειας και στην υποχρέωση 

προστασίας των αστικών και πολιτικών δικαιωμάτων·  

4. καλεί τη Μαλαισιανή Κυβέρνηση να ελευθερώσει αμέσως όλους τους πολιτικούς 

κρατουμένους, συμπεριλαμβανομένου του τέως ηγέτη της αντιπολίτευσης Anwar 

Ibrahim, και να τους παράσχει την κατάλληλη ιατρική περίθαλψη, καθώς και να άρει 

τις με πολιτικά κίνητρα κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων κατά του 

σκιτσογράφου Zulkiflee Anwar Haque (Zunar), του μπλόγκερ Khalid Ismath, του 

ακαδημαϊκού Azmi Sharom, των πολιτικών αντιφρονούντων Khairuddin Abu Hassan 

και Matthias Chang, και των ακτιβιστριών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Lena Hendry 

και Maria Chin Abdullah· 

5. καλεί τις Μαλαισιανές Αρχές να καταργήσουν τον Νόμο περί Στάσης και να 

ευθυγραμμίσουν με τα διεθνή πρότυπα περί ελευθερίας της έκφρασης και του 

συνέρχεσθαι και περί προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλη τη νομοθεσία, 

συμπεριλαμβανομένων του Νόμου περί Πρόληψης της Τρομοκρατίας, του Νόμου περί 

Εντύπου Τύπου και Δημοσιεύσεων, του Νόμου περί Επικοινωνιών και Πολυμέσων, του 

Νόμου περί Ειρηνικών Συναθροίσεων και άλλες σχετικές διατάξεις του ποινικού 

κώδικα· καλεί τις Μαλαισιανές Αρχές να διευκολύνουν τις ειρηνικές συναθροίσεις και 

να εγγυηθούν την ασφάλεια όλων των συμμετεχόντων και την ελευθερία της έκφρασής 

τους σε ολόκληρη τη χώρα· 

6. ζητεί να συσταθεί η ανεξάρτητη επιτροπή καταγγελιών κατά της αστυνομίας για κακή 

συμπεριφορά (IPCMC), σύμφωνα με τις συστάσεις της Εξεταστικής Επιτροπής του 

2005 για την Αστυνομία, ώστε να διερευνηθούν οι καταγγελίες για βασανιστήρια και 

θανάτους υπό συνθήκες αστυνομικής κράτησης·  

7. τονίζει τη σημασία της ανεξάρτητης και διαφανούς διερεύνησης των καταγγελιών περί 

χρηματισμού, και της πλήρους συνεργασίας με τους ανακριτές· καλεί την Μαλαισιανή 

Κυβέρνηση να μην ασκεί πίεση στη Μαλαισιανή Επιτροπή κατά της Διαφθοράς, ούτε 

και στα μέσα ενημέρωσης· 

8. θεωρεί εξαιρετικά λυπηρή την άνοδο ομάδων που υποστηρίζουν τη φυλετική υπεροχή 

και που συμβάλλουν περαιτέρω στη δημιουργία εθνοτικής έντασης· 

9. προτρέπει τη Μαλαισιανή Κυβέρνηση να ξεκινήσει διάλογο με τα κόμματα της 

αντιπολίτευσης και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών· 

10. καλεί την Μαλαισιανή Κυβέρνηση να επικυρώσει τις βασικές διεθνείς συμβάσεις περί 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως τις ICCPR, ICESCR, CAT, ICERD, ILO 169, το 

καταστατικό της Ρώμης για το ΔΠΔ, καθώς και τη σύμβαση του 1951 για το καθεστώς 

του πρόσφυγα και το προαιρετικό πρωτόκολλό της· 

11. καλεί τη Μαλαισιανή Κυβέρνηση να εκφράσει μια διαρκή διαθεσιμότητα για όλες τις 

ειδικές διαδικασίες του ΟΗΕ, επιτρέποντας έτσι στους ειδικούς εισηγητές να 

επισκέπτονται τη χώρα χωρίς να ζητούν πρόσκληση·  



 

 

12. επαναλαμβάνει τη θέση του ότι η θανατική ποινή είναι μια βάναυση, απάνθρωπη και 

ταπεινωτική μεταχείριση, και καλεί τη Μαλαισία να εκδώσει μορατόριο ως πρώτο βήμα 

προς την κατεύθυνση της κατάργησης της θανατικής ποινής για όλα τα αδικήματα και 

να μετατρέψει όλες τις θανατικές καταδίκες σε ποινές ισόβιας κάθειρξης· 

13. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συντονίσουν τις πολιτικές τους έναντι της 

Μαλαισίας, σε συμφωνία με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, ώστε να ενθαρρύνουν τις μεταρρυθμίσεις στα ανωτέρω θέματα με κάθε 

δυνατό μέσον, ακόμη και στο πλαίσιο του ΟΗΕ, όπου η Μαλαισία είναι μη μόνιμο 

μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας για το 2015-2016·  

14. καλεί την Αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Μαλαισία να κλιμακώσει τις προσπάθειές της για 

τη χρηματοδότηση έργων σχετικών με την ελευθερία της έκφρασης και τη 

μεταρρύθμιση των κατασταλτικών νόμων και να κάνει χρήση όλων των καταλλήλων 

μέσων, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα 

Ανθρώπινα Δικαιώματα, προκειμένου να προστατεύσει τους υπερασπιστές των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί την ακύρωση του Νόμου κατά του Σοδομισμού και 

καλεί την ΕΥΕΔ, σε συμφωνία με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την 

προστασία και προαγωγή των δικαιωμάτων των LGBTI, να κλιμακώσει τις εργασίες 

της για τα δικαιώματα των LGBTI στη Μαλαισία, που αντιμετωπίζουν βία και διώξεις, 

και να επικεντρωθεί ειδικότερα στην αποποινικοποίηση της ομοφυλοφιλίας και της 

διεμφυλικότητας· 

15. επαναβεβαιώνει τη σπουδαιότητα του πολιτικού διαλόγου ΕΕ-ASEAN για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα ως χρήσιμου εργαλείου για την ανταλλαγή καλών πρακτικών 

και την προαγωγή πρωτοβουλιών οικοδόμησης ικανοτήτων· 

16. ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων να 

ληφθούν δεόντως υπόψη στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις ΕΕ-Μαλαισίας για τη 

συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών και τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας· 

17. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 

Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για 

θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτική Ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και τα 

κοινοβούλια των κρατών μελών, στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Μαλαισίας, 

στον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και στις κυβερνήσεις 

των κρατών μελών του ASEAN. 

 


