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Bahrain, najmä prípady Nabíla Radžaba, Abdulhádího al-Chawádžu a 
Ibráhíma Šarífa 

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. februára 2014 o Bahrajne, najmä o prípadoch 
Nabíla Radžaba, Abulhadího al-Chawádža a Ibráhíma Šarífa (2014/2553(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Bahrajne, najmä na uznesenia zo 17.
januára 20131 a z 12. septembra 20132,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 24. marca 2011 o vzťahoch Európskej únie a Radou pre 
spoluprácu v Perzskom zálive3,

– so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre 
zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o Bahrajne, a najmä na jej vyhlásenia zo 7. januára, 
11. februára, 1. júla a 25. novembra 2013 a zo 16. januára 2014,

– so zreteľom na miestne vyhlásenie EÚ o najnovšom vývoji situácie v Bahrajne z 19.
septembra 2013,

– so zreteľom na návštevu delegácie podvýboru pre ľudské práva v dňoch 19. a 20. decembra 
2012 v Bahrajne a na tlačové vyhlásenie, ktoré vydala táto delegácia, a so zreteľom na 
návštevu delegácie na Arabský polostrov od 27. do 30. apríla 2013 a jej tlačové vyhlásenie,

– so zreteľom na vyhlásenia generálneho tajomníka OSN, a najmä na vyhlásenie z 8. januára 
2013, a na vyhlásenia hovorcu vysokej komisárky OSN pre ľudské práva zo 6. augusta 
2013,

– so zreteľom na vyhlásenie vysokého komisára OSN pre ľudské práva a na spoločné 
vyhlásenie o Úrade vysokého komisára pre ľudské práva a o situácii v oblasti ľudských práv 
v Bahrajne z 9. septembra 2013,

– so zreteľom na zasadnutie spoločnej rady EÚ – Rada pre spoluprácu v Perzskom zálive 
(GCC) a zasadnutie ministrov, ktoré sa konali v Manáme v Bahrajne 30. júna 2013,

– so zreteľom na rozhodnutie Rady ministrov Ligy arabských štátov, ktorá sa zišla v Káhire 1.
septembra 2013, zriadiť v hlavnom meste Bahrajnu Manáma celoarabský súdny dvor pre 
ľudské práva,

– so zreteľom na správu Bahrajnskej nezávislej vyšetrovacej komisie (BICI) vydanú 
v novembri 2011 a na jej správu o následných opatreniach z 21. novembra 2012,

– so zreteľom na stanovisko A/HRC/WGAD/2013/12 pracovnej skupiny OSN pre svojvoľné 
zadržiavanie z 25. júla 2013,

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2013)0032.
2 Prijaté texty, P7_TA(2013)0390.
3 Ú. v. EÚ C 247 E, 17.8.2012, s. 1.



– so zreteľom na strategicky rámec a akčný plán EÚ pre ľudské práva a demokraciu z 25. júna 
2012,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 11. decembra 2012 o stratégii digitálnej slobody v 
zahraničnej politike EÚ1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. júna 2013 o slobode tlače a médií vo svete2,

– so zreteľom na usmernenia EÚ o obhajcoch ľudských práv z roku 2004, aktualizované 
v roku 2008,

– so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966, 
Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu 
alebo trestaniu a na Arabskú chartu o ľudských právach, ktorých signatárom  je Bahrajn,

– so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

– so zreteľom na Ženevský dohovor z roku 1949,

– so zreteľom na článok 122 ods. 5 a článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže porušovanie ľudských práv v Bahrajne je naďalej veľmi znepokojujúce; keďže 
bahrajnské orgány mnohými svojimi nedávnymi krokmi naďalej porušujú a obmedzujú 
práva a slobody skupín bahrajnského ľudu, najmä právo jednotlivcov na pokojný protest, 
slobodu prejavu a digitálnu slobodu; keďže aktivisti v oblasti ľudských práv čelia v 
Bahrajne pokračujúcemu systematickému prenasledovaniu, obťažovaniu a zadržiavaniu;

B. keďže Nabíl Radžab, riaditeľ bahrajnského Centra pre ľudské práva a zástupca generálneho 
tajomníka Medzinárodnej federácie pre ľudské práva, bol v apríli 2012 odsúdený na tri roky 
odňatia slobody na základe obvinení, že v období od februára do marca 2011 vyzýval na 
„ilegálne zhromažďovanie" a „rušenie verejného poriadku" a na účasť na takýchto akciách;   
keďže na základe odvolania bol tento trest odňatia slobody skrátený na dva roky; keďže 
pred svojím uväznením bol pán Radžab opakovane zadržiavaný za pokojné vyjadrenie 
kritiky vlády počas prodemokratických protestov, ktoré v Bahrajne vypukli v roku 2011;

C. keďže v piatok 29. novembra 2013 vykonal Nabíl Radžab tri štvrtiny svojho dvojročného 
trestu odňatia slobody, a má tak právny nárok na prepustenie; keďže právnici Nabíl 
Radžaba predložili 21. januára 2014 súdu tretiu žiadosť o predčasné prepustenie, ktorá však 
bola zamietnutá;

D. keďže pracovná skupina OSN pre svojvoľné zadržiavanie označila zadržiavanie pána Nabíl 
Radžaba za svojvoľné;

E. keďže 22. júna 2011 odsúdil zvláštny vojenský súd zakladateľa bahrajnského Centra pre 
ľudské práva a regionálneho koordinátora Obrancov z frontovej línie Abulhadího al-
Chawádžu, ktorý má dánsku štátnu príslušnosť, a generálneho tajomníka Spoločnosti pre 
národnú demokratickú činnosť Ibráhíma Šarífa na celoživotné väzenie;  keďže v právnom 
procese sa po troch rokoch odvolaní dospelo k záveru a tento trest bol potvrdený;
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F. keďže 27. januára 2014 odsúdil Nižší trestný súd v Manama Zajnab al-Chawádža, dcéru 
Abdulhádí al-Chawádža, na ďalšie štyri mesiace odňatia slobody na základe obvinenia, že 
„ničila majetok vlády“;

G. keďže samotné bahrajnské orgány sa na základe správy Bahrajnskej nezávislej vyšetrovacej 
komisie (BICI) zaviazali vykonať reformy; keďže vláda plne neuskutočnila hlavné 
odporúčania komisie, aby prepustila vodcov protestov odsúdených za uplatňovanie práva na 
slobodu prejavu a pokojné zhromažďovanie;

H. keďže 2. septembra 2013 Bahrajn oznámil, že bude hostiteľskou krajinou stáleho sídla 
Arabského súdneho dvora pre ľudské práva po jeho schválení na zasadnutí Ligy arabských 
štátov v Káhire;

I. keďže 15. januára 2014 korunný princ Salman bin Hamad bin Isa Al Khalifa viedol na 
žiadosť kráľa Hamad Bin Isa Al Khalifa po prvýkrát od udalostí z februára 2011 rozsiahle 
rozhovory s účastníkmi celonárodného dialógu o konsenze vrátane najmä generálneho 
tajomníka opozičnej skupiny Alwefaq šacha Alim Salmanom;

1. odsudzuje všetky prípady porušovania ľudských práv v Bahrajne a naliehavo vyzýva 
bahrajnskú vládu, aby uskutočnila všetky odporúčania zo správy BICI a všeobecného 
pravidelného preskúmania, aby skončila všetky prípady porušovania ľudských práv a 
rešpektovala ľudské práva a základné slobody vrátane slobody prejavu, na internete i v 
iných formách, ako aj slobody zhromažďovania v súlade s medzinárodnými záväzkami 
Bahrajnu v oblasti ľudských práv;

2. žiada okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých väzňov svedomia, politických 
aktivistov, novinárov, obhajcov ľudských práv a pokojných demonštrantov, medzi ktorých 
patria napr. Nabíl Radžab, Abdulhádí al-Chawádža, Ibráhím Šaríf, Nádží Fatíl, a Zajnab al-
Chawádža;

3. vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, ako bahrajnské orgány zaobchádzajú s Nabíl 
Radžabom a s ďalšími obhajcami ľudských práv, okrem toho, že ho odmietli predčasne 
prepustiť, na čo má podľa zákona nárok;

4. vyzýva na ratifikáciu Medzinárodného dohovoru o ochrane všetkých osôb pred 
nedobrovoľným zmiznutím

5. poukazuje na povinnosť zabezpečiť ochranu obhajcov ľudských práv a umožniť im činnosť 
bez prekážok, zastrašovania alebo prenasledovania;

6. namieta proti vytváraniu a používaniu špeciálnych súdov alebo používaniu vojenských 
súdov na súdenie trestných činov týkajúcich sa národnej bezpečnosti;

7. naliehavo vyzýva bahrajnské orgány, aby v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa, ktorého 
signatárom je aj Bahrajn, dodržiavali práva mladistvých;

8. víta rozhodnutie princa Salman bin Hamad bin Isa Al Khalifa rokovať 15. januára s 
vodcami piatich hlavných opozičných skupín s cieľom zistiť možnosti, ako prekonať 
problémy, ktoré stoja v ceste celonárodnému dialógu, ktorý vláda niekoľko dní predtým 
pozastavila; víta pozitívnu reakciu opozície a očakáva pokračovanie celonárodného dialógu 
o konsenze; konštatuje, že pre Bahrajn neexistuje iné riešenie ako riešenie založené na 



kompromisoch a vzájomnej dôvere; dúfa, že tento krok podporí seriózny celonárodný 
dialóg so zapojením všetkých strán, ktorý vytvorí podmienky pre hlboké a trvalé reformy 
vedúce k národnému zmiereniu bahrajnskej spoločnosti;

9. víta operatívne otvorenie úradu ombudsmana na ministerstve vnútra a osobitného 
vyšetrovacieho útvaru pri úrade štátnej prokuratúry a vyzýva tieto inštitúcie, aby konali 
nezávisle a efektívne; víta činnosť Národného inštitútu pre ľudské práva, ktorý hrá od svojej 
reformy čoraz aktívnejšiu úlohu, a vytvorenie Komisie pre väzňov a zadržiavané osoby, 
ktorá bude sledovať detenčné centrá s cieľom zabrániť mučeniu a zlému zaobchádzaniu;
vyzýva bahrajnské orgány, aby zlepšili podmienky väzňov a zaobchádzanie s nimi a aby 
umožnili príslušným miestnym a medzinárodným organizáciám prístup do detenčných 
centier;

10. berie na vedomie pokračujúce úsilie bahrajnskej vlády reformovať trestný zákonník 
a právne postupy a podporuje pokračovanie tohto procesu; vyzýva bahrajnskú vládu, aby 
podnikla všetky kroky potrebné na zaručenie riadneho procesu, nezávislosti a nestrannosti 
súdnictva v Bahrajne a aby zabezpečila, že súdy budú konať v súlade s medzinárodnými 
normami v oblasti ľudských práv;

11. vyzýva Organizáciu Spojených národov, aby urýchlene zorganizovala návštevu troch 
osobitných spravodajcov pre oblasť práva na slobodu pokojného zhromažďovania a 
združovania, pre oblasť mučenia a pre oblasť nezávislosti sudcov a právnikov;

12. vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku pre zahraničnú a bezpečnostnú 
politiku a členské štáty, aby spolupracovali na vytvorení jasnej stratégie, ako bude EÚ,
verejne i súkromne, aktívne presadzovať prepustenie uväznených aktivistov a väzňov 
svedomia; vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku pre zahraničnú a 
bezpečnostnú politiku, aby spolupracovala s členskými štátmi s cieľom zabezpečiť prijatie 
záverov Rady pre zahraničné veci týkajúcich sa situácie v oblasti ľudských práv v Bahrajne, 
ktoré by mali obsahovať osobitnú výzvu na okamžité a bezpodmienečné prepustenie 
uväznených aktivistov;

13. víta rozhodnutie Ligy arabských štátov zriadiť v Maname Arabský súdny dvor pre ľudské 
práva a vyjadruje nádej, že to môže pôsobiť ako urýchľujúci činiteľ pri presadzovaní 
ľudských práv v celom regióne; naliehavo vyzýva bahrajnskú vládu, ako aj jej partnerov 
v Lige arabských štátov, aby zaistili bezúhonnosť, nestrannosť, efektívnosť 
a dôveryhodnosť tohto súdu;

14. vyzýva Radu, aby v prípade, že dôjde k prerušeniu reformného procesu alebo k zhoršeniu 
situácie v oblasti ľudských práv, prijala náležité opatrenia;

15. odporúča zavedenie oficiálneho moratória na popravy s cieľom zrušiť trest smrti;

16. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke 
Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam 
a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Bahrajnského kráľovstva.


