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Usnesení Evropského parlamentu o jaderné hrozbě a lidských právech v Severní Koreji
(2013/2565(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 825 (1993), 1540 (2004), 1673 (2006), 
1695 (2006), 1718 (2006), 1874 (2009), 1887 (2009), 2087 (2013) a zejména č. 2094 ze 
dne 7. března 2013, jíž byly doplněny dodatečné finanční restrikce a povinně zavedeny 
inspekce všech podezřelých osobních a nákladních plavidel,

– s ohledem na svá předchozí usnesení ze dne 26. února 20041, 10. března 20052, 17. 
listopadu 20053 a 14. března 20074 o nešíření jaderných zbraní a jaderném odzbrojení, a 
ze dne 10. března 20105 o Smlouvě o nešíření jaderných zbraní,

– s ohledem na strategii Evropské unie proti šíření zbraní hromadného ničení, kterou 
schválila Evropská rada dne 12. prosince 2003,

– s ohledem na prohlášení Rady ze dne 8. prosince 2008 o posílení mezinárodní 
bezpečnosti, a zejména na body 6, 8 a 9 tohoto prohlášení, v němž je vyjádřeno 
„odhodlání EU k boji proti šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů“,

– s ohledem na závěry Rady pro zahraniční věci ze dne 18. února 2013 o Korejské lidově 
demokratické republice (KLDR),

– s ohledem na prohlášení vysoké představitelky EU Catherine Ashtonové o vypuštění 
„satelitu“ KLDR, k němuž došlo dne 12. prosince 2012,

– s ohledem na příslušné rezoluce Rady OSN pro lidská práva, zejména na rezoluci přijatou 
na základě konsensu dne 19. března 2012 o situaci v oblasti lidských práv v Korejské 
lidově demokratické republice,

– s ohledem na zprávu zvláštního zpravodaje OSN v oblasti lidských práv v Korejské lidově 
demokratické republice Marzukiho Darusmana ze dne 1. února 2013,

– s ohledem na svá předchozí usnesení o Korejské lidově demokratické republice, zejména 
na usnesení ze dne 8. července 20106,

– s ohledem na zprávu o všeobecném srovnávacím hodnocení Korejské lidově demokratické 
republiky (KLDR) ze dne 7. listopadu 2009 a na souhlas KLDR s přezkumem 
117 doporučení obsažených ve zprávě pracovní skupiny pro všeobecný pravidelný 
přezkum, již Rada pro lidská práva přijala dne 18. března 2010,

1 Úř. věst. C 98E, 23.4.2004, s. 152.
2 Úř. věst. C 320E, 15.12.2005, s. 253.
3 Úř. věst. C 280E, 18.11.2006, s. 453.
4 Úř. věst. C 301E, 13.12.2007, s. 146.
5 Přijaté texty, P7_TA(2010)0062.
6 Přijaté texty, P7_TA(2010)0290.
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– s ohledem na iniciativu Evropské unie a Japonska směřující k vytvoření nového výboru 
OSN,který by se zabýval monitorováním porušování lidských práv v KLDR, jak bylo 
oznámeno dne 27. února 2013 na zasedání Rady OSN pro lidská práva,

– s ohledem na odsouzení situace v oblasti lidských práv v KLDR ze strany vysoké 
komisařky OSN pro lidská práva Navi Pillayové v lednu 2013,

– s ohledem na Chartu OSN, Všeobecnou deklaraci lidských práv, mezinárodní úmluvy 
o lidských právech a další nástroje v oblasti lidských práv,

– s ohledem na Úmluvu proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu 
zacházení nebo trestání přijatou v roce 1984,

– s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

Nešíření jaderných zbraní

A. vzhledem k tomu, že vláda KLDR dne 11. února 2013 oficiálně oznámila, že za období 
sedmi let úspěšně provedla třetí jaderný test zařízení dostatečně malého na to, aby mohlo 
být umístěno na raketu; vzhledem k tomu, že o dva měsíce dříve, dne 12. prosince 2012, 
vláda vypustila balistickou raketu dlouhého doletu;

B. vzhledem k tomu, že dne 7. března 2013 Rada bezpečnosti OSN jednomyslně schválila 
rezoluci č. 2094 vyzývající k novým přísnějším sankcím proti KLDR;

C. vzhledem k tomu, že KLDR odstoupila v roce 2003 od smlouvy o nešíření jaderných 
zbraní a v roce 2009 oficiálně prohlásila, že vyvinula jadernou zbraň;

D. vzhledem k tomu, že v reakci na rezoluci č. 2094 Severní Korea prohlásila za neplatnou a 
neúčinnou dohodu o příměří z roku 1953, která ukončila korejskou válku, uzavřela své 
vojenské přímé linky se Spojenými státy a s Jižní Koreou a začala vyhrožovat jaderným 
úderem proti Spojeným státům a Jižní Koreji;

E. vzhledem k tomu, že šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů, které jsou v rukou 
státních i nestátních subjektů, představuje jednu z nejvážnějších hrozeb pro mezinárodní 
stabilitu a bezpečnost;

F. vzhledem k tomu, že je třeba posílit Smlouvu o nešíření jaderných zbraní jakožto základní 
kámen celosvětového režimu nešíření a že je třeba uznat, že pro potvrzení platnosti této 
smlouvy a pro posílení úmluv, smluv a agentur, které tvoří stávající režim nešíření 
jaderných zbraní a odzbrojování, bude nutně zapotřebí smělé politické vedení a řada 
pokrokových, na sebe navazujících kroků;

G. vzhledem k tomu, že se EU zavázala využít všechny dostupné nástroje k prevenci 
programů šíření zbraní hromadného ničení, které na celém světě vzbuzují obavy, s cílem 
tyto programy zastavit a případně eliminovat a odradit od jejich uplatňování, jak je jasně 
vyjádřeno ve strategii EU proti šíření zbraní hromadného ničení, kterou dne 12. prosince 
2003 přijala Evropská rada;

H. vzhledem k tomu, že se svým vojensky zaměřeným hospodářstvím je Severní Korea 
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daleka dosažení svého stanoveného cíle stát se silným a prosperujícím národem a že se 
naopak prohlubuje její izolace a chudnutí jejího obyvatelstva vzhledem k pokračující 
výrobě zbraní hromadného ničení;

Lidská práva

I. vzhledem k tomu, že KLDR po mnoho let neustále porušuje práva svých občanů, 
nezajišťuje velké části obyvatelstva dostatek potravin, uplatňuje kolektivní tresty, nucenou 
práci a veřejné popravy a internuje více než 200 000 lidí ve vězení a v „převýchovných“ 
táborech;

J. vzhledem k tomu, že svoboda pohybu a dostupnost informaci je výrazně omezena a že 
vláda nepovoluje organizovanou politickou opozici, svobodné a spravedlivé volby, 
svobodné sdělovací prostředky nebo svobodu projevu nebo sdružování;

K. vzhledem k tomu, že obyvatelé KLDR v souvislosti s politickou a hospodářskou izolací, 
opakujícími se přírodními katastrofami a mezinárodním růstem cen potravin a paliv po 
desetiletí čelí zaostalosti, nedostatečné zdravotní péči a vysoké míře podvýživy matek a 
děti;

L. vzhledem k tomu, že v listopadu 2012 Světový potravinový program a Organizace pro 
výživu a zemědělství odhadovaly, že 2,8 milionu zranitelných lidí, což představuje více 
než 10 % Severokorejců, trpí podvýživou a nedostatkem důležitých bílkovin a tuků 
v každodenní stravě;

M. vzhledem k tomu, že jako výsledek těchto útrap desetitisíce Severokorejců uprchly ze 
země, ačkoli se tito lidé vystavili vysokému riziku kolektivního trestu a zmizení ve 
vězeňských táborech, pokud budou objeveni;

N. vzhledem k tomu, že vládní agenti unesli za mnoho let tisíce zahraničních státních 
příslušníků, z nichž většina byli Jihokorejci, přičemž místo pobytu většiny z nich zůstává 
neznámé;

Nešíření jaderných zbraní

1. odsuzuje testy jaderných zbraní a odpalování raket, které KLDR provádí, a žádá, aby v 
budoucnu od testů upustila;

2. odsuzuje oficiální sdělení KLDR, že země si vyhrazuje právo provést preventivní útok; 
žádá KLDR, aby zachovávala Chartu OSN, podle které musí členské státy upustit od 
vyhrožování a používání síly vůči jiným státům;

3. naléhavě vyzývá KLDR, aby se vrátila ke smlouvě o nešíření jaderných zbraní a aby 
ratifikovala dodatkový protokol o zárukách Mezinárodní agentury pro atomovou energii 
(MAAE); zdůrazňuje, že je třeba, aby smluvní strany nadále plnily všechny aspekty svých 
povinnosti, které jim smlouva ukládá; vyzývá KLDR, aby obnovila své původní závazky 
zachovávat moratorium, pokud jde o testy střel, a aby podepsala a ratifikovala Smlouvu o 
všeobecném zákazu jaderných zkoušek;
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4. vyjadřuje hluboké znepokojení nad rostoucím napětím na Korejském poloostrově a nad 
agresivní rétorikou vedení KLDR a žádá zúčastněné strany, aby upustily od všech kroků, 
které by mohly napětí zhoršit, včetně vojenských cvičení;

5. bere na vědomí konsenzus mezi členy Rady bezpečnosti OSN v reakci na nedávný jaderný 
test KLDR a vyzývá je, aby vyvinuli společné a koordinované politické a diplomatické 
úsilí k ukončení vojenské konfrontace na Korejském poloostrově a aby nalezli dlouhodobé 
politické řešení; doporučuje vytvoření nové iniciativy k budování důvěry na Korejském 
poloostrově na regionální úrovni, která bude formována podle směrů helsinského procesu; 

6. vyzývá Čínskou lidovou republiku, aby jakožto stálý člen Rady bezpečnosti OSN a hlavní 
obchodní partner KLDR využila svého vlivu ke zmírnění situace;

7. naléhavě vyzývá všechny účastníky šestistranných rozhovorů, aby zvýšili své úsilí k 
úplnému a urychlenému provádění společného prohlášení ze dne 19. září 2005, které 
vydaly Čína, KLDR, Japonsko, Korejská republika, Ruská federace a Spojené státy 
s cílem dosáhnout prokazatelného jaderného odzbrojení na Korejském poloostrově;

8. zdůrazňuje v této souvislosti, že je zapotřebí zvýšit celosvětové úsilí o jaderné odzbrojení, 
neboť tyto zastaralé zbraně ztratily pro stálé členy Rady bezpečnosti svou odstrašující 
funkci, ačkoli představují rostoucí riziko šíření zbraní, a vyzývá všechny státy vlastnící 
jaderné zbraně, aby šly příkladem a jednostranně snížily svůj zbrojní arzenál;

9. naléhavě vyzývá k přijetí prozatímních opatření založených na budování důvěry, jako je 
vytváření zón bez jaderných zbraní, negativní bezpečnostní záruky, výměna údajů a 
zřeknutí se možnosti prvního úderu;

10. vyzývá všechny dotčené strany, aby pokročily směrem k úplnému jadernému odzbrojení, 
které by bylo založeno na mezinárodní smlouvě o postupném odstranění jaderných zbraní 
na celém světě, a připomíná, že je proti využívání jaderné energie pro vojenské i pro 
civilní účely (s výjimkou léčebných účelů), protože představuje nebezpečí dvojího užití;

Lidská práva

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení nad zhoršující se situací v oblasti lidských práv v 
KLDR, již popsal předchozí i současný zvláštní zpravodaj OSN pro Severní Koreu jako 
otřesnou, rozsáhlou a systematickou situaci samostatné kategorie, která pravděpodobně 
vyúsťuje ve zločiny proti lidskosti;

12. vyzývá vládu KLDR, aby bezodkladně jednala na základě doporučení obsažených ve 
zprávě zvláštního zpravodaje a aby spolupracovala na zvláštních postupech OSN s cílem 
zlepšit situaci v oblasti lidských práv občanů této země; 

13. domnívá se, že závažnost situace a nedostatečná odezva ze strany severokorejské vlády 
naléhavě vyžaduje vyšší míru pozornosti od všech členů OSN, a vyzývá ke zřízení 
zvláštní vyšetřovací komise OSN pro situaci v oblasti lidských práv v KLDR; vítá 
společnou iniciativu EU a Japonska v rámci Rady OSN pro lidská práva;

14. vyjadřuje své mimořádné znepokojení nad vážností potravinové situace, jíž země čelí, a 
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nad jejím dopadem na hospodářská, sociální a kulturní práva obyvatelstva, zdůrazňuje, že 
povinnost zajistit výživu obyvatel spočívá prioritně na státu, který musí přijmout veškerá 
opatření nezbytná k odstranění současných nedostatků v systému produkce a distribuce, 
jež se podílejí na nedostatku potravin; vyzývá vládu KLDR, aby snížila vojenské výdaje a 
zajistila rovnoměrné přidělování zdrojů, aby bylo možné účinně řešit potravinovou krizi a 
další oblasti, které potřebují rozvoj;

15. vyzývá Komisi, aby zachovala stávající programy humanitární pomoci a komunikační 
kanály s KLDR; naléhavě vyzývá vládu Korejské lidově demokratické republiky, aby 
zajistila bezpečný a neomezený přístup k humanitární pomoci, která je poskytována 
nestranně na základě potřeb a v souladu s humanitárními zásadami;

16. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládě Korejské lidově 
demokratické republiky, vládám zemí, které jsou členy Rady bezpečnosti OSN, a 
generálnímu tajemníkovi OSN.


