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Európsky parlament, 

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Thajsku, najmä na uznesenia 

z 20. mája 20101, zo 6. februára 20142, z 21. mája 20153 a z 8. októbra 20154, 

– so zreteľom na odpoveď podpredsedníčky Európskej komisie/vysokej predstaviteľky 

Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku F. Mogheriniovej v mene Komisie 

z 19. novembra 2015 o situácii Andyho Halla, 

– so zreteľom na vyhlásenia, ktoré 14. novembra 2014 vydala delegácia EÚ v Thajsku 

po dohode s vedúcimi misie EÚ v Thajsku, 

– so zreteľom na tlačové vyhlásenie Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva 

z 20. septembra 2016, 

– so zreteľom na vyhlásenie Maurizia Bussiho, riaditeľa Medzinárodnej organizácie práce 

pre Thajsko, Kambodžu a Laoskú ľudovodemokratickú republiku z 21. septembra 2016 

o odsúdení Andyho Halla, aktivistu v oblasti pracovného práva v Thajsku,  

– so zreteľom na všeobecné pravidelné preskúmanie Thajska pred Radou OSN pre ľudské 

práva a na jeho odporúčania z 11. mája 2016,  

– so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z 10. decembra 1948, 

– so zreteľom na správu tematickej pracovnej skupiny OSN pre migráciu z roku 2014 

o migrácii v Thajsku,  

– so zreteľom na Deklaráciu OSN o ochrancoch ľudských práv z roku 1998 a rezolúciu 

Valného zhromaždenia OSN A/RES/70/161 zo 17. decembra 2015, 

– so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ICCPR) z 
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roku 1966, ktorého je Thajsko zmluvnou stranou, 

– so zreteľom na Dohovor OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo 

ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu z roku 1984, 

– so zreteľom na Deklaráciu Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) o 

ľudských právach z 18. novembra 2012, 

− so zreteľom na hlavné zásady OSN v oblasti podnikania a ľudských práv, 

– so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku, 

A. keďže obhajca práv pracovníkov Andy Hall, ktorý je občanom EÚ, bol 

20. septembra 2016 odsúdený na tri roky podmienečne a bola mu uložená pokuta 

150 000 bahtov potom čo prispel do správy fínskej mimovládnej organizácie Finnwatch 

o porušovaní pracovných práv v thajskom závode na spracovanie ananásov Natural 

Fruit Company Ltd; 

B. keďže Andy Hall bol formálne obvinený z trestného činu ohovárania a z počítačovej 

kriminality týkajúcej sa uverejnenia správy na internete, a keďže obidve trestné veci 

Andyho Halla boli postúpené thajskému systému súdnictva; 

C. keďže počas predošlých súdnych konaní určilo thajské ministerstvo práce, ako aj 

zamestnanci spoločnosti Natural Fruit Company Ltd mnoho prípadov porušení práv 

pracovníkov, ktorých sa dopustila uvedená spoločnosť; 

D. keďže 18. septembra 2015 súd v Prakanongu v Bangkoku vyniesol rozsudok v prospech 

Andyho Halla a potvrdil zamietnutie druhej žaloby týkajúcej sa trestného činu 

ohovárania, pričom Natural Fruit Company Ltd a thajský generálny prokurátor sa proti 

tomuto rozsudku odvolali a žalobou sa v súčasnosti zaoberá najvyšší súd; keďže obidve 

občianskoprávne konania boli pozastavené do skončenia obidvoch trestných konaní; 

E. keďže podľa správ v medzinárodných a thajských domácich médiách Migrant Worker 

Rights Network (Sieť práv migrujúcich pracovníkov), organizácia, pre ktorú Andy Hall 

pracuje ako poradca, čelí spolu so samotným Andy Hallom a štrnástimi hydinárskymi 

pracovníkmi z Mjanmarska/Barmy hrozbám podobných žalôb z trestného činu 

ohovárania a počítačovej kriminality zo strany thajského dodávateľa hydiny na 

európsky trh; 

F. keďže 28. septembra 2016 thajské orgány zmarili verejnú prezentáciu najnovšej 

výskumnej správy Amnesty International, ktorú malo uviesť mnoho zahraničných 

odborníkov na ľudské práva a výskumných pracovníkov a ktorá dokladá pravidelné 

mučenie a zneužívanie politických oponentov, migrujúcich pracovníkov, podozrivých 

povstalcov a ďalších osôb na vojenských základniach, policajných staniciach a vo 

väzenských zariadeniach; 

G. keďže neprimerané uplatňovanie zákonov o trestnom čine ohovárania, za ktorý sa 

ukladajú tresty odňatia slobody, voči obhajcom ľudských práv, ktorí podávajú správy 

o údajnom porušovaní ľudských práv, obmedzuje slobodu prejavu a je porušením 

povinností Thajska podľa Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach 

(ICCPR), ktorého je táto krajina zmluvnou stranou; 



 

 

H. keďže v Thajsku žijú takmer štyri milióny cudzincov, pričom 2,7 milióna z nich je 

z Kambodže, Laosu a Mjanmarska/Barmy; keďže od roku 2001 sú k dispozícii pre 

migrantov z týchto krajín pracovné povolenia, ale keďže v krajine je stále ešte viac ako 

milión neevidovaných migrujúcich pracovníkov;  

I. keďže podľa vyhlásenia organizácie Human Rights Watch z 18. septembra 2016 

„ľudské práva a pracovné práva migrujúcich pracovníkov v Thajsku, ktorí pochádzajú 

z Mjanmarska/Barmy, Kambodže a Laosu a pracujú v Thajsku, boli v priebehu rokov 

pravidelne beztrestne porušované“ a „migrujúci pracovníci sú často slabo chránení 

alebo nie sú chránení vôbec thajskými pracovnoprávnymi predpismi, a to napriek 

vládnym tvrdeniam, že všetci zaregistrovaní migrujúci pracovníci budú chránení týmito 

zákonmi“; 

J. keďže v roku 2006 Thajsko začalo vykonávať memorandum o porozumení o spolupráci 

pri zamestnávaní pracovníkov s Kambodžou a Laosom a v roku 2009 s Mjanmarskom; 

keďže v rámci systému memoranda o porozumení mohli pracovníci získať pracovné 

ponuky a cestovné doklady pred migráciou do Thajska, ale len 5 % pracovníkov 

z týchto krajín prešlo procesom memoranda o porozumení; 

1. víta pevný záväzok EÚ voči thajskému ľudu, s ktorým má EÚ silné a dlhotrvajúce 

politické, hospodárske a kultúrne väzby;  

2. vyjadruje poľutovanie nad rozsudkom o vine Andyho Halla a vyjadruje znepokojenie 

nad súdnym procesom a nad tým, ako to môže ovplyvniť voľnosť obhajcov ľudských 

práv vykonávať svoju prácu;  

3. vyzýva thajskú vládu, aby prijala všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, 

aby práva – vrátane práv na spravodlivý proces – Andyho Halla a ďalších obhajcov 

ľudských práv boli rešpektované a chránené, a aby vytvorila vhodné prostredie 

na uplatňovanie ľudských práv a konkrétne zabezpečila, aby presadzovanie a ochrana 

ľudských práv neboli trestne stíhané;  

4. vyzýva thajské orgány, aby zabezpečili, aby právne predpisy o ohováraní boli v súlade 

s Medzinárodným paktom o občianskych a politických právach (ICCPR), ktorého je 

Thajsko zmluvnou stranou, a aby tiež preskúmali zákon o počítačovej kriminalite, 

ktorého súčasné znenie je príliš vágne; 

5. vyjadruje ESVČ uznanie za jej prácu v prípade Andyho Halla a naliehavo ju vyzýva, 

aby naďalej dôkladne sledovala situáciu; vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú 

predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby danú otázku 

nastolila pri rokovaniach s thajskou vládou počas nadchádzajúcej ministerskej schôdze 

ASEAN – EÚ v Bangkoku; 

6. vyzýva thajskú vládu a štátne inštitúcie, aby plnili vlastné ústavné a medzinárodné 

záväzky Thajska, pokiaľ ide o nezávislosť súdnictva, právo na riadny a spravodlivý 

proces, ako aj práva na slobodu prejavu, združovania a pokojného zhromažďovania; 

7. uznáva pokrok, ktorý dosiahla thajská vláda v boji proti vykorisťovaniu pracovníkov 

a v oblasti ochrany thajských a migrujúcich pracovníkov, ako to ukazuje najmä 

posilnenie systému inšpekcie práce, právne predpisy vzťahujúce sa na pracovné 

agentúry, opatrenia na zamedzenie zadlžovania a obchodovania s ľuďmi, silnejšia 



 

 

politika sankcií za pracovné zneužívania, ako aj ratifikácia dohovoru Medzinárodnej 

organizácie práce č. 187 a podpísanie Dohovoru o pracovných normách v námornej 

doprave v marci 2016; 

8. vyzýva thajské orgány, aby de iure aj de facto prijali a vykonávali komplexnú 

a dlhodobú domácu migračnú politiku vo vzťahu k nekvalifikovaným migrujúcim 

pracovníkom, a to v súlade so zásadami ľudských práv a zohľadňujúc potreby trhu 

práce; v tejto súvislosti ako prvý krok navrhuje preskúmanie zákona o pracovných 

vzťahoch s cieľom zaručiť migrujúcim pracovníkom rovnaké práva na slobodu 

združovania ako majú thajskí štátni príslušníci; 

9. požaduje ochranu migrujúcich pracovníkov prostredníctvom silnejších stimulov 

pre zamestnávateľov, aby sa zapojili do procesu legalizácie, pri súčasnom ukladaní 

vysokých pokút alebo iných trestov zamestnávateľom, ktorí sa nezapoja do procesu 

legalizácie alebo ktorí porušujú pracovné právo; 

10. vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a delegáciu EÚ v Bangkoku, 

ako aj delegácie členských štátov, aby naďalej monitorovali situáciu v oblasti ľudských 

práv v Thajsku, aby naďalej spolupracovali s vládou a občianskou spoločnosťou a 

využívali všetky dostupné nástroje na zabezpečenie dodržiavania ľudských práv, 

rešpektovanie obhajcov ľudských práv a právneho štátu v Thajsku; 

11. naliehavo vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby prostredníctvom transparentného 

monitorovania a podávania správ a v spolupráci s občianskou spoločnosťou zabezpečili, 

že spoločnosti so sídlom na ich území, ktoré podnikajú v Thajsku, dodržiavajú 

medzinárodné normy v oblasti ľudských práv, a víta podporu, ktorú fínska 

maloobchodná skupina S Group poskytla Andymu Hallovi; 

12.  je pevne presvedčený, že spoločnosti by sa mali zodpovedať za akékoľvek 

environmentálne škody a porušovanie ľudských práv, za ktoré sú zodpovedné, a že EÚ 

a členské štáty by to mali presadzovať ako hlavnú zásadu;  

13. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke 

Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, 

Komisii, vláde a parlamentu Thajska, parlamentom a vládam členských štátov, 

vysokému komisárovi OSN pre ľudské práva a vládam členských štátov Združenia 

národov juhovýchodnej Ázie. 

 


