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Europos Parlamentas,
–

atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Tailando, ypač į 2010 m. gegužės
20 d. rezoliuciją1, 2014 m. vasario 6 d. rezoliuciją2, 2015 m. gegužės 21 d. rezoliuciją3
ir 2015 m. spalio 8 d. rezoliuciją4,

–

atsižvelgdamas į Europos Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios
įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai F. Mogherini 2015 m. lapkričio 19 d.
atsakymą, Komisijos vardu pateiktą dėl Andy Hallo padėties,

–

atsižvelgdamas į ES delegacijos į Tailandą 2014 m. lapkričio 14 d. paskelbtus
pareiškimus, kuriems pritarė ES misijos Tailande vadovai,

–

atsižvelgdamas į 2016 m. rugsėjo 20 d. Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių
komisaro biuro pareiškimą spaudai,

–

atsižvelgdamas į Tarptautinės darbo organizacijos už Tailandą, Kambodžą ir Laoso
Liaudies Demokratinę Respubliką atsakingo skyriaus direktoriaus Maurizio Bussi
2016 m. rugsėjo 21 d. pareiškimą dėl Tailande paskelbto nuosprendžio darbuotojų teisių
aktyvistui Andy Hallui,

–

atsižvelgdamas į 2016 m. gegužės 11 d. JT Žmogaus teisių tarybos atliktą visuotinį
periodinį Tailando vertinimą ir rekomendacijas,

–

atsižvelgdamas į 1948 m. gruodžio 10 d. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–

atsižvelgdamas į 2014 m. JT teminės darbo grupės migracijos klausimais Tailando
migracijos ataskaitą,

–

atsižvelgdamas į 1998 m. JT deklaraciją dėl žmogaus teisių gynėjų ir 2015 m. gruodžio
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17 d. JT Generalinės Asamblėjos rezoliuciją A/RES/70/161,
–

atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, kurį pasirašė ir
Tailandas,

–

atsižvelgdamas į 1984 m. JT konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar
žeminantį elgesį ar baudimą,

–

atsižvelgdamas į 2012 m. lapkričio 18 d. Pietryčių Azijos valstybių asociacijos
Žmogaus teisių deklaraciją,

−

atsižvelgdamas į JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinius principus,

–

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A.

kadangi darbuotojų teisių gynėjas Andy Hall, ES pilietis, 2016 m. rugsėjo 20 d. buvo
nuteistas trejų metų lygtine laisvės atėmimo bausme ir 150 000 THB bauda už tai, kad
padėjo Suomijos NVO „Finnwatch“ parengti ataskaitą, kuria atskleidžiami darbuotojų
teisių pažeidimai Tailando ananasų perdirbimo gamykloje „Natural Fruit Company
Ltd“;

B.

kadangi Andy Hallui oficialiai pareikšti kaltinimai dėl baudžiamojo šmeižto ir
kibernetinio nusikaltimo paskelbus šią ataskaitą internete ir kadangi dvi A. Hallo
baudžiamąsias bylas buvo leista nagrinėti pagal Tailando teismų sistemą;

C.

kadangi per ankstesnius teismo posėdžius Tailando darbo ministerija ir „Natural Fruit
Company Ltd“ darbuotojai nustatė daug įmonės įvykdytų darbuotojų teisių pažeidimų;

D.

kadangi 2015 m. rugsėjo 18 d. Prakanongo teismas Bankoke, priėmęs A. Hallui palankų
sprendimą, patvirtino kitų jam iškeltų baudžiamojo šmeižto bylų, dėl kurių „Natural
Fruit Company Ltd“ ir Tailando generalinis prokuroras pateikė skundus ir kurios šiuo
metu nagrinėjamos Aukščiausiajame Teisme, atmetimą; kadangi abu civiliniai procesai
buvo sustabdyti, kol bus paskelbti šių dviejų baudžiamųjų procesų rezultatai;

E.

kadangi, remiantis tarptautinės ir Tailando vietos žiniasklaidos pranešimais, Tailando
vištienos tiekėjas Europos rinkai grasina Darbuotojų migrantų teisių tinklui
(angl. Migrant Worker Rights Network, MWRN), organizacijai, kurią A. Hall
konsultuoja, taip pat pačiam A. Hallui ir 14 vištų veisimo ūkių darbuotojų iš Mianmaro
panašiais ieškiniais dėl baudžiamojo šmeižto ir kibernetinio nusikaltimo;

F.

kadangi 2016 m. rugsėjo 28 d. Tailando valdžios institucijos sutrukdė užsienio žmogaus
teisių ekspertams ir mokslininkams viešai pristatyti ir paskelbti naujausią organizacijos
„Amnesty International“ tyrimo ataskaitą, kuria dokumentais patvirtinamas nuolatinis
politinių oponentų, darbuotojų migrantų, įtariamų sukilėlių ir kitų asmenų kankinimas
ar prievarta prieš juos karinėse bazėse, policijos nuovadose ir sulaikymo centruose;

G.

kadangi neproporcingas baudžiamojo šmeižto įstatymų, pagal kuriuos skiriamos laisvės
atėmimo bausmės, taikymas žmogaus teisių gynėjams, pranešantiems apie įtariamus
žmogaus teisių pažeidimus, riboja saviraiškos laisvę, nes taip pažeidžiami Tailando
įsipareigojimai pagal Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą (TPPTP), kurį jis yra
pasirašęs;

H.

kadangi Tailande gyvena beveik 4 mln. užsieniečių, iš kurių 2,7 mln. atvykę iš
Kambodžos, Laoso ar Mianmaro; kadangi nuo 2001 m. migrantai iš šių šalių turi
galimybę gauti darbo leidimus, tačiau šalyje vis dar yra daugiau kaip milijonas
neregistruotų darbuotojų migrantų;

I.

kadangi, remiantis organizacijos „Human Rights Watch“ 2016 m. rugsėjo 18 d.
pareiškimu, žmogaus teisės ir Tailande dirbančių darbuotojų migrantų iš Mianmaro,
Kambodžos ir Laoso darbo teisės Tailande nuolat pažeidžiamos ir metų metus už tai
nebaudžiama, o pagal Tailando darbo įstatymus darbuotojams migrantams dažnai
užtikrinama labai menka arba neužtikrinama jokia apsauga nepaisant vyriausybės
teiginių, kad visi teisėtai registruoti darbuotojai migrantai bus saugomi pagal tuos teisės
aktus;

J.

kadangi Tailandas 2006 m. su Kambodža ir Laosu, o 2009 m. – su Mianmaru pradėjo
įgyvendinti Susitarimo memorandumą dėl bendradarbiavimo darbuotojų užimtumo
srityje; kadangi pagal Susitarimo memorandumo sistemą darbuotojai, prieš atvykdami į
Tailandą, galėtų gauti darbo pasiūlymų ir kelionės dokumentus, tačiau tik 5 proc.
darbuotojų iš šių šalių buvo taikoma Susitarimo memorandumo proceso procedūra;

1.

palankiai vertina tvirtą ES įsipareigojimą Tailando tautai, su kuria ES palaiko tvirtus ir
ilgalaikius politinius, ekonominius ir kultūrinius ryšius;

2.

apgailestauja dėl to, kad Andy Hallui buvo paskelbtas apkaltinamasis nuosprendis, ir
reiškia susirūpinimą dėl teisminio proceso ir to, kaip jis gali paveikti žmogaus teisių
gynėjų laisvę vykdyti savo veiklą;

3.

ragina Tailando vyriausybę imtis visų reikiamų priemonių, būtinų užtikrinti, kad Andy
Hallo ir kitų žmogaus teisių gynėjų teisės būtų gerbiamos ir saugomos (įskaitant teisę į
teisingą bylos nagrinėjimą), ir sudaryti palankias sąlygas naudotis žmogaus teisėmis, o
konkrečiai – užtikrinti, kad žmogaus teisių skatinimas ir apsauga nebūtų
kriminalizuojami;

4.

ragina Tailando valdžios institucijas užtikrinti, kad šalies įstatymai dėl šmeižto atitiktų
Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą (TPPTP), kurį šalis yra pasirašiusi, taip pat
ragina persvarstyti kibernetinių nusikaltimų aktą, kuris suformuluotas gana neaiškiai;

5.

palankiai vertina EIVT su Andy Hallo byla susijusį darbą ir primygtinai ragina EIVT ir
toliau atidžiai stebėti padėtį; ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir
saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotoją šį klausimą iškelti Tailando
vyriausybei per būsimą ASEAN ir ES ministrų susitikimą Bankoke;

6.

ragina Tailando vyriausybę ir valstybės institucijas laikytis Tailando konstitucinių ir
tarptautinių įsipareigojimų, susijusių su teismų nepriklausomumu, teise į tinkamą teismo
procesą ir teisingą bylos nagrinėjimą, taip pat teise į žodžio, asociacijų ir taikių
susirinkimų laisves;

7.

pripažįsta, kad Tailando vyriausybė padarė pažangą kovodama su darbuotojų
išnaudojimu ir apsaugodama šalies darbuotojus ir darbuotojus migrantus; tai visų pirma
iliustruoja šios priemonės: sustiprinta darbo inspekcijos sistema, įdarbinimo agentūras
reglamentuojantys teisės aktai, priemonės, kuriomis siekiama užkirsti kelią vergavimui
už skolas ir prekybai žmonėmis, griežtesnė sankcijų už darbuotojų išnaudojimą politika,

Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) Konvencijos Nr. 187 ratifikavimas ir
konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje pasirašymas 2016 m. kovo mėn.;
8.

ragina Tailando valdžios institucijas priimti ir įgyvendinti (teisiškai ir praktiškai)
holistinę ir ilgalaikę nekvalifikuotų atvykstančių darbuotojų migracijos politiką laikantis
žmogaus teisių principų ir atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius; šiomis aplinkybėmis
kaip pirmą žingsnį siūlo persvarstyti darbo santykių aktą ir užtikrinti darbuotojams
migrantams tokią pat asociacijų laisvę, kokia naudojasi Tailando gyventojai;

9.

ragina apsaugoti darbuotojus migrantus pasiūlant didesnes paskatas darbdaviams
dalyvauti įteisinimo procese ir kartu nustatyti dideles baudas ar kitas sankcijas
darbdaviams, kurie šiame procese nedalyvauja arba pažeidžia darbo teisę;

10.

prašo Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) ir ES delegaciją Bankoke, taip pat
valstybių narių delegacijas toliau stebėti žmogaus teisių padėtį Tailande,
bendradarbiauti su vyriausybe ir pilietine visuomene ir pasinaudoti visomis turimomis
priemonėmis, kad Tailande būtų užtikrinta pagarba žmogaus teisėms, žmogaus teisių
gynėjams ir teisinei valstybei;

11.

primygtinai ragina ES ir jos valstybes nares užtikrinti, kad jų teritorijoje įkurtos įmonės,
vykdančios veiklą Tailande, laikytųsi tarptautinių žmogaus teisių standartų pasitelkusios
skaidrios stebėsenos ir ataskaitų teikimo sistemą, bendradarbiaudamos su pilietine
visuomene; palankiai vertina paramą, kurią suomių prekybos įmonė „S Group“ suteikė
Andy Hallui;

12.

yra tvirtai įsitikinęs, kad įmonės turėtų atsakyti už bet kokią žalą aplinkai ir žmogaus
teisių pažeidimus, kuriuos jos padarė, ir kad ES ir valstybės narės turėtų laikyti tai
pagrindiniu principu;

13.

paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai ir
Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Komisijai,
Tailando vyriausybei ir parlamentui, valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms,
Jungtinių Tautų vyriausiajam žmogaus teisių komisarui ir Pietryčių Azijos valstybių
asociacijos valstybių narių vyriausybėms.

