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Uznesenie Európskeho parlamentu o jadrovej hrozbe a ľudských právach v Kórejskej 
ľudovodemokratickej republike
(2013/2565(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Kórejskej ľudovodemokratickej 
republike (KĽDR),

– so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci z 18. februára 2013 o KĽDR,

– so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) 
a 2094 (2013),

– so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv a všetky príslušné medzinárodné 
nástroje ľudských práv vrátane Medzinárodného paktu o občianskych a politických 
právach, ktoré prijala a ratifikovala KĽDR,

– so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže všetky krajiny majú slobodu skúmať a využívať kozmický priestor v súlade s 
medzinárodným právom; keďže šírenie jadrových, chemických a biologických zbraní 
a prostriedky na ich prepravu predstavujú hrozbu pre medzinárodný mier a bezpečnosť;

B. keďže Rada Európskej únie a Bezpečnostná rada OSN odsúdili vypustenie s použitím 
technológie balistických rakiet, ktoré KĽDR uskutočnila 12. decembra 2012, a jadrový 
test uskutočnený 12. februára 2013, ktorý je jasným porušením jej medzinárodných 
záväzkov podľa rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN a predstavuje vážnu hrozbu pre 
stabilitu regiónu;

C. keďže pokračovanie nezákonného jadrového programu a programu balistických rakiet je 
výzvou medzinárodnému režimu nešírenia jadrových zbraní a predstavuje 
nebezpečenstvo, že sa napätie v regióne vystupňuje;

D. keďže tieto programy neslúžia na zvýšenie bezpečnosti krajiny, ako tvrdí KĽDR; keďže 
krajina má ďaleko k dosiahnutiu cieľa, ktorý si stanovila, t. j. stať sa silným 
a prosperujúcim štátom, a keďže svojim úsilím nadobudnúť zbrane hromadného ničenia 
a ich nosiče naopak ešte viac prehĺbila izoláciu a chudobu svojho ľudu; keďže KĽDR 
nedávno zrušila všetky mierové dohody s Kórejskou republikou a prerušila núdzovú linku 
medzi Pchjongjangom a Soulom;

E. keďže mnoho ľudí v KĽDR trpí podvýživou a je závislých od humanitárnej pomoci, ktorú 
krajina dostáva od darcov, akými je EÚ; keďže rozsiahly nedostatok potravín a hlad majú 
vážne dôsledky na široké spektrum ľudských práv; keďže desiatky tisíc Severokórejčanov 
utiekli do Číny, opúšťajúc svoju krajinu pre rozšírený hlad a útlak;

F. keďže Európska únia chráni a presadzuje ľudské práva a demokraciu vo svete; keďže 
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v KĽDR nie je sloboda prejavu, sloboda združovania, sloboda náboženstva, nestranné 
alebo nezávislé súdnictvo, organizovaná politická opozícia, nezávislá občianska 
spoločnosť alebo sloboda tlače;

1. vyjadruje poľutovanie nad jadrovými testami a činnosťami v oblasti rakiet, ktoré 
uskutočnila KĽDR, a nalieha, aby sa krajina zdržala ďalších provokatívnych krokov a 
zastavila všetky činnosti spojené s programom balistických rakiet a úplne a neodvratne sa 
vzdala existujúcich jadrových programov;

2. naliehavo vyzýva KĽDR, aby opätovne prijala už existujúce záväzky, pokiaľ ide 
o vypúšťanie rakiet, a aby sa znovu pripojila k Zmluve o nešírení jadrových zbraní, ktorá 
je hlavným pilierom režimu nešírenia jadrových zbraní a základom pre ďalšie jadrové 
odzbrojovanie a mierové využívanie jadrovej energie;

3. víta skutočnosť, že Rada a Bezpečnostná rada OSN ďalej sprísnili sankcie, a vyzýva 
KĽDR, aby si zvolila konštruktívnejšiu cestu zapojenia sa do medzinárodného 
spoločenstva, ktorá by viedla k stabilite regiónu a zlepšila by životné podmienky 
severokórejského ľudu;

4. potvrdzuje svoju vôľu diplomaticky a politicky riešiť jadrový problém KĽDR; opätovne 
zdôrazňuje svoju podporu šesťstranným rozhovorom a požaduje, aby sa obnovili;

5. vyzýva Čínsku ľudovú republiku – stáleho člena Bezpečnostnej rady OSN a hlavného 
obchodného spojenca Severnej Kórey –, aby uplatnila svoj vplyv na KĽDR s cieľom 
zaistiť, aby sa konflikt ďalej nevyhrocoval, a berie na vedomie podporu, ktorú Čínska 
ľudová republika vyjadrila rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN 2094 (2013);

6. je znepokojený mimoriadne kritickou situáciou v oblasti ľudských práv v KĽDR a vyzýva 
krajinu, aby preskúmala existujúce právne predpisy s cieľom zaistiť, aby boli v súlade s 
medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv; vyzýva KĽDR, aby s EÚ začala 
zmysluplný dialóg o ľudských právach a aby bezodkladne ukončila neustále rozsiahle 
porušovanie ľudských práv svojich vlastných občanov;

7. vyzýva vládu KĽDR, aby si splnila svoje povinnosti v rámci nástrojov ľudských práv, 
ktorých je členom, a aby zaistila, aby humanitárne organizácie, nezávislí pozorovatelia 
ľudských práv a osobitný spravodajca OSN pre oblasť ľudských práv v KĽDR mali 
prístup do krajiny a aby im bola poskytnutá potrebná spolupráca;

8. vyzýva Európsku komisiu, aby zachovala súčasné programy humanitárnej pomoci a 
komunikačné kanály s KĽDR a aby zaistila, aby sa bezpečne dostali k cieleným skupinám 
obyvateľstva;

9. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, podpredsedníčke 
Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, 
Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, vládam Kórejskej ľudovodemokratickej 
republiky a Čínskej ľudovej republiky, osobitnému spravodajcovi OSN pre stav ľudských 
práv v KĽDR a generálnemu tajomníkovi OSN.


