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Euroopan parlamentin päätöslauselma Korean niemimaan tilanteesta

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Korean demokraattisesta kansantasavallasta,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että eteläkorealainen sotalaiva Cheonan upposi 26. maaliskuuta 2010; 
ottaa lisäksi huomioon, että syynä uppoamiseen oli räjähdys ja että turmassa menehtyi 
46 ihmistä,

B. ottaa huomioon, että Korean tasavallasta, Yhdistyneestä kuningaskunnasta, 
Yhdysvalloista, Australiasta ja Ruotsista peräisin olevista asiantuntijoista koostuva ryhmä 
tutki Cheonanin uppoamisen,

C. ottaa huomioon, että kansainvälisessä tutkimuksessa päädyttiin selkeästi johtopäätökseen, 
että Korean demokraattinen kansantasavalta oli vastuussa Cheonan upottamisesta; ottaa 
huomioon, että todisteena esitettiin, että tutkimuksessa löydettyjen torpedon osien 
todettiin olevan Pohjois-Korean käyttämän CHT-02-torpedon osia,

D. ottaa huomioon, että kansainvälinen yhteisö on laajasti tuominnut Korean demokraattisen 
tasavallan toiminnan,

E. ottaa huomioon, että Euroopan unionin korkea edustaja on tuominnut Cheonan 
upottamisen ja todennut sen olleen katala ja erittäin vastuuton teko,

F. ottaa huomioon, että Kiinan kansantasavalta ei toistaiseksi ole tuominnut Cheonan 
upottamista,

G. ottaa huomioon, että Korean tasavalta on jatkanut humanitaarisen avun kuljettamista 
Korean demokraattiseen kansantasavaltaan vaikeasta diplomaattisesta tilanteesta 
huolimatta,

H. ottaa huomioon, että Korean tasavalta on antanut asian YK:n turvallisuusneuvoston 
käsiteltäväksi,

I. ottaa huomioon, että kesäkuussa 2010 on kulunut kymmenen vuotta Pohjois-Korean ja 
Etelä-Korean välisen vuoropuhelun aloittamisesta,

J. ottaa huomioon, että Korean demokraattisen kansantasavallan hallitus loukkaa edelleen 
Pohjois-Korean kansalaisten ihmisoikeuksia ja käyttää kidutusta sekä joukkoteloituksia,

K. ottaa huomioon, että Korean demokraattisen kansantasavallan väitetään olevan 
rahanväärennyksen keskus,
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L. ottaa huomioon, että Korean demokraattinen kansantasavalta jatkaa ydinaseohjelmansa 
kehittämistä,

M. ottaa huomioon, että Korean demokraattisen kansantasavallan vastaisten pakotteiden 
soveltamista valvovan asiantuntijaryhmän mandaattia pidennettiin YK:n 
turvallisuusneuvoston 7. kesäkuuta 2010 antamalla päätöslauselmalla 1928(2010) 
12. kesäkuuta 2011 saakka,

1. kehottaa Korean demokraattisen kansantasavallan hallitusta tunnustamaan 
eteläkorealaisen Cheonan-aluksen upottamisen ja pyytämään anteeksi;

2. kehottaa kansainvälistä yhteisöä jatkamaan Korean demokraattisen kansantasavallan 
painostamista ja täyttämään siten kansainvälisen oikeuden mukaiset sitoumuksensa;

3. kehottaa Kiinan kansantasavallan hallitusta toimimaan vastuullisesti YK:n 
turvallisuusneuvoston pysyvänä jäsenenä ja käyttämään sitä merkittävää taloudellista 
valtaa, joka sillä on Korean demokraattiseen tasavaltaan, jännityksen lieventämiseen 
Korean niemimaalla;

4. vaatii Kiinan kansantasavallan hallitusta käyttämään vaikutusvaltaansa kuuden osapuolen 
neuvottelujen jatkamiseksi;

5. antaa tunnustusta Yhdysvaltain sotilaille, jotka ovat läsnäolollaan Korean tasavallassa 
edistäneet alueen vakautta;

6. antaa tunnustusta Korean tasavallan hallitukselle siitä, että se reagoi hillitysti ja 
maltillisesti kansainvälisen tutkimuksen tuloksiin, vaikka se menetti 46 merisotilasta;

7. antaa tunnustusta Korean tasavallan hallitukselle sen päätöksestä jatkaa humanitaarisen 
avun lähettämistä Korean demokraattiseen kansantasavaltaan;

8. kehottaa kansainvälistä yhteisöä jatkamaan Korean demokraattisen kansantasavallan 
painostamista, jotta sen Pohjois-Korean kansalaisiin kohdistamat ihmisoikeuksien 
loukkaukset saadaan loppumaan;

9. pitää myönteisenä YK:n turvallisuusneuvoston päätöstä pidentää asiantuntijaryhmän 
mandaattia ja kehottaa Korean demokraattisen kansantasavallan hallitusta lopettamaan 
ydinaseohjelmansa kehittämisen;

10. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Korean 
demokraattisen kansantasavallan hallitukselle, Korean tasavallan hallitukselle ja Kiinan 
kansantasavallan hallitukselle.


