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JAVASLATOK 

A Külügyi Bizottság felhívja a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes 

bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. rámutat, hogy az EU és Üzbegisztán közötti kereskedelem fő területét a textilipari ágazat, 

különösen a gyapottermelés képezi; e tekintetben hangsúlyozza, hogy az EU-nak teljes 

mértékben ki kell használnia a partnerségi és együttműködési megállapodás kiterjesztését 

annak biztosítására, hogy az üzbég hatóságok elköteleződjenek az elnök hirtelen halálát 

követő átmeneti folyamat mellett, amely jobb kormányzáshoz, a jogállamiság 

megerősítéséhez, demokratikus reformokhoz és az emberi jogi helyzet jelentős 

javulásához vezet; 

2. üdvözli az üzbegisztáni gyermekmunka kérdése terén 2013 óta elért jelentős előrelépést, 

többek közt a gyermekmunkát tiltó jogszabályok elfogadását; ösztönzi a hatóságokat, 

hogy a gyermekmunka teljes körű felszámolása érdekében vállaljanak nagyobb szerepet 

egy egész országra kiterjedő tájékoztató kampányban; rámutat e folyamatban az EU 

diplomáciai erőfeszítéseinek és különösen a Parlament 2011. évi állásfoglalásának 

szerepére, amely felfüggesztette a megállapodást, valamint a Nemzetközi Munkaügyi 

Szervezet (ILO) és a Világbank aktív bevonásához vezetett; 

3. elismeri, hogy további együttműködésre van szükség az üzbég kormánnyal a 

kényszermunka folyamatos csökkentésére irányuló erőfeszítések terén; véleménye szerint 

– bár történt előrelépés általában a kényszermunka csökkentése területén – a tendencia 

nem szabályos; kiemeli, hogy annak ellenére, hogy az elmúlt években, amióta az ILO 

elkezdte a megfigyelést, bizonyosan csökkent a gyapotszedésre közvetlenül 

rákényszerített emberek száma, továbbra is jellemzőek a nem önkéntes munka 

közvetettebb és kifinomultabb módjai; 

4. hangsúlyozza, hogy az EU továbbra is nyomon fogja követni az üzbég hatóságok által tett 

lépéseket; fenntartja magának a jogot, hogy felszólítsa a Bizottságot és a Tanácsot a 

partnerségi és együttműködési megállapodás 2. és 95. cikkének életbe léptetésére, hogy 

valamennyi szükséges általános és konkrét intézkedést meg lehessen tenni, amennyiben a 

gyermekmunka problémája újból felmerül és a kényszermunka egyéb formáit nem 

számolják fel; 

5. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy független megfigyelők jelentései szerint a 2016. évi 

betakarítást megelőző munkálatok során államilag mozgósították a polgárokat, többek 

között kényszermunkára fogva az állami alkalmazottakat és a diákokat; 

6. üdvözli, hogy az üzbég kormány engedélyezte az ILO számára, hogy ellenőrizze a 

gyapotbetakarítást, és azon határozatát, hogy a tisztességes munkára irányuló országos 

programon keresztül széles körű együttműködést folytat az ILO-val; érdeklődéssel várja 

az ILO jelentését a 2016. évi üzbegisztáni gyapotbetakarításról; úgy véli továbbá, hogy 

ezen átállási időszak megfigyelése általános áttekintést adhat a Parlamentnek az 

üzbegisztáni átmenet folyamatáról; 

7. felszólítja a következő üzbég elnököt, hogy a gyapotbetakarításkor még mindig 

alkalmazott kényszermunka és gyermekmunka haladéktalan megszüntetésével alkosson új 



 

PE589.215v03-00 4/6 AD\1107969HU.docx 

HU 

emberi jogi paradigmát; 

8. véleménye szerint csak az ILO által igazolt, a gyermekmunka maradéktalan felszámolása 

felé tett jelentős és mérhető előrelépés konkrét bizonyítékai, valamint a kényszermunka 

minden egyéb formájának felszámolása felé tett előrelépés bizonyítékai teszik lehetővé a 

Parlament számára, hogy egyetértését adja, összhangban az EU közös 

kereskedelempolitikai célkitűzéseivel, melyeknek tiszteletben kell tartaniuk az uniós 

értékeket; véleménye szerint az egyetértés pozitívan ösztönözné az üzbég kormányt arra, 

hogy folytassa a gyermekmunka és a kényszermunka minden egyéb formájának 

maradéktalan felszámolására irányuló erőfeszítéseit, valamint hogy tovább erősítse az EU-

val való együttműködését; 

9. hangsúlyozza, hogy a reformfolyamatokra és az üzbég parlament munkájának 

egyszerűsítésére az EU által az elmúlt években rendelkezésre bocsátott, a jogállamiságra 

és az igazságszolgáltatásra összpontosító támogatásnak kézzelfogható eredményeket kell 

hoznia; 

10. arra ösztönzi az üzbég hatóságokat, hogy az EU, a Világbank és más nemzetközi 

adományozók folytatódó támogatása mellett fokozzák az ország mezőgazdasági 

ágazatának további modernizálására és diverzifikálására irányuló erőfeszítéseiket; 

11. úgy véli, hogy az Üzbegisztánnak nyújtott uniós támogatásnak az ország monokultúrás 

gyapottermesztéstől való függetlenítését és a kiviteltől való függőségének csökkentését is 

kell céloznia a gazdaság diverzifikálása révén, fokozatosan javítva a katasztrofális 

környezeti helyzeten, különös tekintettel arra, ami az Aral-tóból és mellékfolyóiból 

megmaradt; 

12. kiemeli, hogy 2009-ben és 2010-ben a Tanács megszüntette az uniós szankciókat „annak 

érdekében, hogy ezzel is ösztönözze az üzbég hatóságokat a jogállamiság és az emberi 

jogi helyzet javítását szolgáló lényeges lépések megtételére”, kijelentve továbbá, hogy „a 

Tanács szorosan és folyamatosan figyelemmel kíséri az üzbegisztáni emberi jogi 

helyzetet”, és hogy „a párbeszéd és együttműködés mélysége és minősége az üzbég 

reformok [...] függvénye”; 

13. felszólítja a Bizottság alelnökét/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét 

(alelnök/főképviselő), az EKSZ-t és az uniós tagállamokat, hogy az átmenetet használják 

ki arra, hogy az emberi jogi helyzet konkrét, mérhető javítására ösztönözzenek az 

elkövetkező hónapokban; hangsúlyozza, hogy a konkrét előrelépéseknek ki kell terjedniük 

az uniós külügyminiszterek által 2010-ben meghatározott feltételekre; 

14. üdvözli, hogy 2015 októberében az Üzbegisztáni Szakszervezetek Szövetsége társult 

tagként csatlakozott a Nemzetközi Szakszervezeti Szövetséghez; kiemeli az üzbég 

szakszervezetek szerepét a tisztességes munkakörülmények biztosításában és a 

munkajogok védelmében; felszólítja az üzbég kormányt, hogy ilyen irányban működjön 

együtt maradéktalanul a szakszervezetekkel; arra ösztönzi az üzbég szakszervezeteket, 

hogy fokozzák szerepvállalásukat a kényszermunka teljes felszámolása érdekében; 

15. sürgeti az üzbég hatóságokat, hogy teljes mértékben tartsák tiszteletben  az emberi jogok 

védelmével kapcsolatos kötelezettségvállalásaikat; üdvözli azon javaslat bejelentését, 

miszerint az üzbég alkotmány 24. évfordulója alkalmából amnesztiát hirdetnek; sürgeti az 
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üzbég hatóságokat, hogy e gesztus részeként bocsássák szabadon a politikai okokból 

bebörtönzött foglyokat, javítsák a foglyokkal való bánásmódot és vessenek véget a 

tiltakozások letörésének, a letartóztatásoknak és az elmarasztaló ítéleteknek; arra ösztönzi 

az üzbég kormányt, hogy fokozza a nemzetközi intézményekkel való együttműködését, 

többek között az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának (UNHRC) tizenegy különleges 

eljárásában1; 

16. elvárja, hogy a 2016 novemberére ütemezett EU–Üzbegisztán Emberi Jogi Párbeszéd 10. 

fordulója alkalmával az EKSZ határozottan foglalkozzék az emberi jogok megsértésének 

valamennyi súlyos esetével, továbbá gondoskodjék róla, hogy a találkozók 

eredményorientáltabbak legyenek. 

                                                 
1 A 11 különleges eljárás leírása itt olvasható: 

http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/ViewCountryVisits.aspx?Lang=en&country=UZ

B. Az UNHRC különleges eljárásainak általános áttekintéséért lásd: 

http://www.ohchr.org/en/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx. 

http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/ViewCountryVisits.aspx?Lang=en&country=UZB
http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/ViewCountryVisits.aspx?Lang=en&country=UZB
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