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ຂຕົກລົງເພອມີຂມະຕິ

ຕາມທມີການຂຮອງຂໍໃຫຮວບຮວມຂໍເທັດຈິງໃນກໍລະນີຂຂັດແຍງເພອໃຫການໂຕແຍງຄະດີລະເມີດສິດ
ທິມະນຸດ,ລະບອບປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ັກນິຕິກຳ ຕາມຂ 122 ແຫງກົດເກນຂະບວນການພິຈາລະ
ນາຄະດີຂອງ ສາຫະພາເອີຣົບ: ກໍລະນີ ທານ ສົມບັດ ສົມພອນ

- ໃນນາມຂອງກຸມ EPP
- ໃນນາມຂອງກຸມ S&D
- ໃນນາມຂອງກຸມ ALDE
- ໃນນາມຂອງກຸມ ECR
- ໃນນາມຂອງກຸມ Green/ALE
- Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute, Paul Murphy, Sören Bo Sondergaard,
Helmut Scholz, Nikolaos Chountis..., ໃນນາມຂອງກຸມ GUE/NGL

ໃຊແທນຂຕົກລົງຂອງກຸມດງຕໄປນ

- PPE (B7-0064/2013)
- S&D (B7-0063/2013)
- ALDE (B7-0065/2013)
- ECR (B7-0067/2013)
- Greens/ALE (B7-0054/2013)
- GUE/NGL (B7-0077/2013)



B7-000/2013

ຂຕົກລົງຮວມຂອງສະພາແຫງສະຫະພາບເອີຣົບເພອມີມະຕິສຳລັບປະເທດລາວ, ກໍລະນີ ທານ ສົມບັດ ສົມພອນ

ສະພາແຫງສະຫະພາບເອີຣົບ,

- ໄດຄຳນຶງເຖິງຂມະຕິສຳລັບປະເທດລາວທຜານມາໃນອາດີດ,

- ໄດຄຳນຶງເຖິງຄຳທະແງການຂອງໂຄສົກແຫງສຳນັກງານກຳມາທິການໃຫຍເພອສິດທິມະນຸດຊົນແຫງ
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເມອວັນທ 21 ທັນວາ ພສ 2555 ປະເທດລາວ,

- ໄດຄຳນຶງເຖິງຄຳຖະແງການຂອງ ລັດທະມົນຕີວາການກະຊວງການຕາງປະເທດ ແຫງສະລັດ
ອາເມລິກາ (Hillary Clinton) ເມອວັນທ16 ມັງກອນ ພສ 2556 ໃນກໍລະນີການຫາຍຕົວໄປຂອງ
ຜູນຳຊຸມຊົນແຫງພົນລະເມືອງລາວ (ທານ ສົມບັດ ສົມພອນ),

- ໄດຄຳນຶງເຖິງຄຳຖະແງການຂອງລັດຖະມົນຕີວາການຕາງປະເທດຂອງປະເທດລາວເມອວັນທ 19
ທັນວາ ພສ 2555, ແລະຄຳຖະແງການຂອງສະຖານທູດລາວທສງໄປ ທອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
ໃນວັນທ 4 ມັງກອນ ພສ 2556,

- ໄດຄຳນຶງເຖິງຈົດໝາຍຈຳນວນາຍຂອງຊະມາຊິກລັດສະພາເອີຣົບ ແລະສະພາ ແຫງຊາດ ແລະ
ຈົດໝາຍຮຽກຮອງຮວມໂດຍ 65 ກຸມ NGOS ທສງໄປຍັງ ລັດຖະມົນຕີວາການກະຊວງການຕາງ
ປະເທດ ຂອງລາວໃນວັນທ 17 ມັງກອນ ພສ 2556 ໃນກໍລະນີການຫາຍຕົວໄປຂອງທານ ສົມບັດ
ສົມພອນ,

- ໄດຄຳນຶງເຖິງຈົດໝາຍຂອງການປະຊຸມອາຊຽນກຽວກັບສິດທິມະນຸດແລະການພັດທະ ນາ ທສງໄປຍັງ
ຄະນະກຳມາທິການລະhາງລັດຖະບານອາຊຽນວາດວຍສິດທິມະນຸດ ໃນວັນທ 4 ມັງກອນ ພສ 2556,

- ໄດຄຳນຶງເຖິງ ແນວປະຕິບັດຂອງສະຫະພາບເອີຣົບຕນັກປົກປອງສິດທິມະນຸດ ພ.ສ. 2551,

- ໄດຄຳນຶງເຖິງອານຸສັນຍາລະhາງປະເທດວາດວຍການປອງກັນບຸກຄົນທຸກຄນຈາກ ການຫາຍ
ສາບສູນໂດຍຖືກບັງຄັບ ຊງປະເທດລາວໄດລົງນາມໄວ ແລະ ຄຳນຶງເຖິງ ປະຕິຍານແຫງສະຫະ
ປະຊາຊາດ ເມອວັນທ 18 ທັນວາ ພສ 2545 ກຽວກັບ ການປອງ ກັນບຸກຄັນທຸກຄົນຈາກການຫາຍ
ສາບສູນໂດຖືກບັງຄັບ,

- ໄດຄຳນຶງເຖິງ ຖະແງການສາກົນວາດວຍສິດທິມະນຸດ ຄ.ສ. 1948,

- ໄດຄຳນຶງເຖິງກະຕິກາລະhາງປະເທດວາດວຍສິດທິພົນລະເມືອງ ແລະ ສິດທິທາງ ການເມືອງ ຄ.ສ.
1966 ຊງປະເທດລາວໄດໃຫສັນຍາໃນປີ ພ.ສ. 2552,

- ໄດຄຳນຶງເຖີງລາຍງານທົບທວນສະຖານະການສິດທິມະນຸດຊົນຂອງປະເທດລາວຕສຳນັກງານກຳມາທິ
ການໃkລໄພສະຫາປະຊາຊາດ ເມອວັນທ 21 ກັນຍາ ພສ 2553,



- ໄດຄຳນຶງເຖິງຂຕົກລົງຕວາມຮວມມືລະhາງສະພາເອີຣົບກັບສາທາລະນາລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົ
ນລາວເມອວັນທ 1 ທັນວາ ພສ 2540,

- ໄດຄຳນຶງເຖີງຂ122 ຂອງຂະບວນວິທີພິຈາລະນາຂອງສະພາເອີຣົບ

A. ປາກົດວາ ທານ ສົມບັດ ສົມພອນ ຊງເປັນຜູມີບົດບາດສຳຄັນໃນການພັດທະນາສັງຄົມ ຕະອດ
ຈົນການສຶກສາຂອງເຍົາວະຊົນ. ໄດຫາຍຕົວໄປໃນວັນທ 15 ທັນວາ ພສ 2555 ໃນນະຄອນ
ວງວຽງຈັນ ໂດຍພົບພາບວີດີໂອບັນທຶກຈາກກອງວົງຈອນປິດທໄດມາຈາກ ຄອບຄົວຂອງເພນເອງ
ສະແດງໃຫເຫັນວາ ທານ ສົມບັດ ສົມພອນ ຖຶກເຫັນຄງສຸດທາຍຢູກັບ ຕຳວດທອງຖນ ທປອມ
ຕຳວດທາງໄປທາເດອໃນເວລາປະມານ 6 ໂມງແລງ ໃນວັນທທານຫາຍໄປ ແລະຖືກນຳຂນລົດໄປ
ໂດຍຊາຍາຍຄົນໃນຊຸດນອກເຄອງແບບ

B. ປະກົດໃນຄຳຖະແງການເມອວັນທ 19 ທັນວາ ພສ 2555 ໂດຍລັດຖະບານຢງຢືນວາ ເຫດການທ
ເກີດຂນຖືກບັນທຶກໄວໂດຍກອງວົງຈອນປິດ ໃນຂະນະທພະຍານພົບເຫັນເຫດ ການອາງວາເພນເປັນ
ເkອຂອງການລັກພາໂຕ ຈາກຄວາມຂັດແkງສວນຕົວ ື ບກໍແມນ ຄວາມຂັດແຍງທາງທຸລະກິດ

C. ປາກົດວາອົງການສາຫາປະຊາຊາດ ແລະ ອົງການລະhາງປະເທດດານສິດທິມະນຸດ ຊັນທັງ 65
ອົງການໄດສະແດງເຖິງຄວາມຢານກົວວາ ທານ ສົມບັດ ສົມພອນ ອາດຖືກບັງຄັບໃຫຫາຍສາບສູນ
ໂດຍເປັນໄປໄດວາຍອນວຽກຂອງເພນ ແລະ ຍັງສະເເດງ ຄວາມກັງວົນຢາງໃkວງຕຄວາມປອດໄພ
ຂອງເພນ ແລະ ການຂາດຄວາມກາວໜາໃນ ການດຳເນີນການ ລວມທັງຂມູນກຽວກັບການສອບສວນ
ຂອງຕຳວດປະເທດລາວຕກັບກໍລະນີ ການສູນເສຍດງກາວ

D. ປາກົດວາຄອບຄົວທານ ສົມບັດບຮູວາເພນຢູໃສຕງແຕມທເກີດເຫດ ເຖິງຈະມີການຕິດຕ ທາງໂທລະສັບ
ກັບທາງເຈາໜາທທອງຖນາຍຄງ ລວມທັງອອກຄນຫາໃນພນທໃກຄຽງແລວ

E. ປາກົດວາທານ ສົມບັດ ສົມພອນ ເປັນທຍົກຍອງ ແລະຮູຈັກຢາງກວາງຂວາງຈາກຜົນ ງານການກຕງ
”ສູນອົບຮົມຮວມພັດທະນາ” PADETC ເມອປີ ພສ 2539 ແລະຍັງເປັນຜູໄດ ຮັບລາງວັນແມັກໄຊໄຊ
ໃນຖານະຜູ◌ູນຳຊຸມຊົນໃນປີ ພສ 2549 ອີກນຳ

F. ປາກົດວາໃນເດືອນຕຸລາປີ ພສ 2555 ທານສົມບັດ ສົມພອນໃນຖານະສວນໜງຂອງຄານະການໃນ
ຜູຈັດງານປະຊຸມ “ພາກປະຊາຊົນ ອາຊີ-ເອີຣົບ ຄງທີ 9” ໃນນະຄອນວງວຽງຈັນ ເຊງມີຂນກອນ
ກອງປະຊຸມ ASEM 9 ໂດຍເພນເປັນໜງໃນຜູເວາທມີບົດບາດຢາງຍງ

G. ປາກົດວາກຸມສາມາຊິກສະພາອາຊຽນໄດໄປຢຽມຢາມປະເທດລາວລະhາງວັນທ 14 – 18
ເດຶອນມັງກອນ 2013 ເພອທຈະສຶບຫາຂເທັດຈິງກຽວກັບ ທານສົມບັດ ສົມພອນ

H. ປະກົດວາມີການລະເມີດເສລິພາບຂນພນຖານໂດຍສະເພາະຢາງຍງກຽວກັບເສລິພາບ ທາງສມວນຊົນ,
ເສລີພາບທາງສາສະໜາ, ເສລະພາບໃນການຊຸມນຸມ, ເສລິພາບໃນທາງວິຊາ ການ ແລະ ສິດທິຂອງ
ປະຊາຊົນກຸມນອຍໃນປະເທດລາວ.



1. ລັດທະບານແຫງສະຫະພາບເອີຣົບ ສະແດງຄວາມເປັນຫວງເປັນໄຍຢາງຍງຕຄວາມປອດ ໄພໃນຊີວິດ
ຈາກກໍລະນີການຫາຍຕົວໄປຂອງ ທານ ສົມບັດ ສົມພອນ;

2. ມີຄວາມກັງວົນກຽວກັບຄວາມລາຊາ ແລະ ການຂາດຄວາມໂປງໃສໃນຂະບວນການສອບ ສວນໃນ
ກໍລະນີດັງກາວ: ຮຽກຮອງໃຫຕຳວດຂອງປະເທດລາວໃຫດຳເນີນການໂດຍດວນ ຢາງໂປງໃສ
ໃນຂະບວນການສອບສວນ ພາຍໃຕພັນທະສັນຍາລະhາງປະເທດກຽວກັບ ສິດທິມະນຸດທ
ປະເທດລາວຜູກພັນ ແລະ ໃຫຄວາມໝນໃຈໃນຄວາມປອດໄພ ແລະ ການນຳທານ ສົມບັດ ສົມພອນ
ກັບຄືນມາໂດຍດວນ;

3. ຮຽກຮອງໃຫ HR/VP ຕິດຕາມການສອບສວນຂອງປະເທດລາວຢາງໃກຊິດກຽວກັບການ ຫາຍຕົວ
ໄປຂອງ ທານ.ສົມບັດ ສົມພອນ;

4. ຕງຄຳຖາມກັບຜູມີອຳນາດຂອງປະເທດລາວໃຫຢືນຍັນອີກຄງຕປະຊາຊົນເຖິງັກຄວາມ ເປັນທຳດວຍ
ກົດໝາຍ ແລະ ຄວາມເປັນທຳໃນການເຮັດວຽກເພອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ຄວາມຍຸດຕິທຳ
ໃນສັງຄົມເພອທຈະຕສູຕານການຂມຂູທຈະເຮັດໃຫມີການຫາຍຕົວໄປ ຢາງເຊນ: ກໍລະນີ ທານ ສົມບັດ
ສົມພອນ;

5. ຍອງຍໍການມາຢຽມຢາມປະເທດລາວຂອງກຸມສະມາຊິກສະພາອາຊຽນເມອເດືອນ ມັງກອນ 2013
ເພອທຈະຫາຂມູນກຽວກັບ ທານ.ສົມບັດ ສົມພອນ. ແລະຮຽກຮອງຄະນະກຳມະທິການ ສິດທິມະນຸດ
ອາຊຽນໃຫຕງຄະນະກຳມະການກວດສອບ, ການສອບສວນເຫດການແວດລອມ ທກຽວຂອງກັບ
ການຫາຍຕົວໄປຂອງ ທານ.ສົມບັດ ສົມພອນ;

6. ຮຽກຮອງໃຫສະຫະພາບເອີຣົບ ຕງປະເທດລາວໄວທາມກາງກຸມສິດທິ ລະດັບກອນ ໃນການປະຊຸມ
ຄະນະລັດຖະມົນຕີສິດທິມະນຸດແຫງຊາດຄງທ 22;

7. ເນນຢວາ ຜູມີອຳນາດຂອງປະເທດລາວຄວນກະທຳຂນຕອນຕາງໆທຈຳເປັນທັງໝົດເພອ ທຈະຍຸດຕິ
ການຈັບກຸມທບເປັນທຳ ແລະ ການກັກຂັງບຸກຄົນໄວໂດຍບມີການເປີດເຜີຍຕສາທາ ລະນະ; ຮຽກຮອງ
ໃຫຜູມີອຳນາດຂອງປະເທດລາວດຳເນີນການທາງກົດໝາຍໃນຄວາມຜິດ ທາງອາຍາກຽວກັບ
ການຫາຍຕົວໄປຂອງ ທານ.ສົມບັດ ສົມພອນ ຕະອດເຖິງອານຸສັນຍາ ລະhາງປະເທດວາດວຍ
ການປອງກັນບຸກຄົນທຸກຄົນຈາກການຫາຍສາບສູນໂດຍຖຶກບັງຄັບ; ເນນຢວາການຖືກບັງຄັບໃຫຫາຍ
ຕົວໄປເປັນສງທຂັດຕສິດທິມະນຸດ ແລະ ເສລີພາບຂນພນ ຖານຢາງໂຈງແຈງ;

8. ຮຽກຮອງໃຫລັດຖະບານແຫງປະເທດລາວເຄົາລົບຕສິດທິໃນການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ມີ
ສວນຮວມໃນກິດຈະກຳຕາງໆ, ສິດທິຂອງຊຸມຊົນກຸມນອຍ ແລະ ປົກປອງເສລີພາບ ໃນການນັບຖື
ສາສະໜາ ື ຄວາມເຊອຕະອດຈົນຂກຳຈັດໃດໆໃນເສລີພາບດງກາວຕາມ ທໄດຮັບການແນະນຳ
ຈາກລາຍງານທົບທວນສະຖານະການສິດທິມະນຸດຕອົງການສະຫະປະ ຊາຊາດໃນວັນທ 21 ກັນຍາ
2010;



9. ສງໃຫປະທານສະພາສງຕຂມະຕິນໄປຍັງສະພາ, ຄະນະກຳມາທິການ, ຮອງປະທານແຫງ
ຄະນະກຳມະການ ື ຜູແທນລະດັບສູງຂອງສະຫະພາບໃນວຽກງານຕາງປະເທດ ແລະ
ນະໂຍບາຍຄວາມໝນຄົງ, ລັດຖະບານ ແລະ ສະພາຂອງປະເທດຊະມາຊິກ, ເລຂາທິການ ອາຊຽນ
ເພອສິດທິມະນຸດແຫງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ເລຂາທິການປະຊາຊາດ ແລະ
ລັດທະບານແຫງປະເທດລາວ.


