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Az Európai Parlament állásfoglalása a nukleáris fenyegetésekről és az emberi jogokról 
Észak-Koreában
(2013/2565(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának 825. (1993), 1540. (2004), 1673. (2006), 
1695. (2006), 1718. (2006), 1874. (2009), 1887.(2009), 2087. (2013) és különösen a 2013. 
március 7-i 2094. sz. határozatára, amely további pénzügyi korlátozásokat határozott meg, 
valamint tilalmat és átvizsgálási kötelezettséget vezetett be valamennyi gyanús hajó és 
szállítmány tekintetében,

– tekintettel a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról és a nukleáris 
leszerelésről szóló korábbi, 2004. február 26-i1, 2005. március 10-i2, 2005. november 17-i3 
és 2007. március 14-i4 állásfoglalásaira, valamint a nukleáris fegyverek elterjedésének 
megakadályozásáról szóló szerződésre vonatkozó, 2010. március 10-i állásfoglalására5,

– tekintettel az Európai Tanács által 2003. december 12-én elfogadott, a tömegpusztító 
fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló európai uniós stratégiára,

– tekintettel a Tanács 2008. december 8-i, a fokozottabb nemzetközi biztonságról szóló 
nyilatkozatára, és különösen annak 6., 8. és 9. pontjára, amely kinyilvánítja az EU 
eltökéltségét a tömegpusztító fegyverek és célba juttatási eszközeik elterjedése elleni 
küzdelem iránt,

– tekintettel a Külügyek Tanácsának a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságról (KNDK) 
szóló, 2013. február 18-i következtetéseire,

– tekintettel Catherine Ashtonnak, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a 
KNDK 2012. december 12-i „műholdfellövéséről” szóló nyilatkozatára,

– tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának releváns határozataira, nevezetesen 2012. 
március 19-én konszenzussal elfogadott, az emberi jogok koreai népi demokratikus 
köztársaságbeli helyzetéről szóló határozatára,

– tekintettel Marzuki Darusman, az emberi jogok koreai népi demokratikus köztársaságbeli 
helyzetével foglalkozó különmegbízott 2013. február 1-i jelentésére,

– tekintettel a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságról szóló korábbi állásfoglalásaira, 
különösen a 2010. július 8-i állásfoglalásra6,

1 HL. C 98 E, 2004.4.23., 152. o.
2 HL. C 320 E, 2005.12.15., 253. o.
3 HL. C 280 E, 2006.11.18., 453. o.
4 HL. C 301 E, 2007.12.13., 146. o.
5 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0062
6 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0290
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– tekintettel a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságról szóló, 2009. november 7-i 
szakértői jelentésre és a KNDK beleegyezésére, hogy megvizsgálja az egyetemes időszaki 
felülvizsgálattal foglalkozó munkacsoportnak az Emberi Jogi Tanács által 2010. március 
18-án elfogadott jelentésében szereplő 117 ajánlást,

– tekintettel az Európai Unió és Japán azon, az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 2013. 
február 27-i ülésén bejelentett kezdeményezésére, hogy hozzanak létre egy új ENSZ-
bizottságot a KNDK-ban történő emberi jogi visszaélések nyomon követésére,

– tekintettel Navi Pillay, az ENSZ emberi jogi főbiztosának az Észak-Koreában uralkodó 
emberi jogi helyzetről szóló 2013. januári elítélő nyilatkozatára,

– tekintettel az Egyesült Nemzetek Alapokmányára, az Emberi Jogok Egyetemes 
Nyilatkozatára, az Emberi Jogok Nemzetközi Egyezségokmányaira és más emberi jogi 
eszközökre,

– tekintettel a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés 
elleni 1984-es egyezményre,

– tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A nukleáris nonproliferáció

A. mivel 2013. február 11-én a KNDK kormánya bejelentette, hogy sikeres nukleáris 
kísérletet hajtott végre – immár a harmadikat hét éven belül – egy olyan eszközzel, ami 
elég kis méretű ahhoz, hogy rakétára lehessen szerelni; mivel két hónappal korábban, 
2012. december 12-én a kormány nagy hatótávolságú ballisztikus rakétát lőtt fel;

B. mivel 2013. március 7-én az ENSZ Biztonsági Tanácsa egyhangúlag elfogadta a KNDK-
val szembeni új, szigorúbb szankciókra felszólító 2094. sz. határozatot;

C. mivel a KNDK 2003-ban kilépett az atomsorompó-szerződésből (NPT), 2009-ben pedig 
hivatalosan bejelentette, hogy atomfegyvert fejlesztett ki;

D. mivel válaszul a 2094. sz. határozatra Észak-Korea semmisnek nyilvánította a koreai 
háborút lezáró 1953-as fegyverszüneti megállapodást, megszüntette az Egyesült 
Államokkal és a Dél-Koreával fenntartott katonai forródrótokat, és atomtámadással 
fenyegette meg az USA-t és Dél-Koreát;

E. mivel a tömegpusztító fegyverek és célba juttatási eszközeik terjedése mind az állami, 
mind a nem állami szereplők körében a nemzetközi stabilitásra és biztonságra nézve az 
egyik legkomolyabb fenyegetést jelenti;

F. mivel szükség van az atomfegyverek elterjedésének megakadályozását szolgáló globális 
rendszer sarokköveként működő atomsorompó-szerződés rendelkezéseinek 
megerősítésére, és annak felismerésére, hogy az atomsorompó-szerződés 
érvényességének, továbbá a meglévő atomsorompó-rendszert alkotó megállapodások, 
szerződések és ügynökségek megerősítése érdekében sürgősen határozott politikai 
vezetésre és számos, egymást fokozatosan követő lépésre van szükség;
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G. mivel az Európai Tanács által 2003. december 12-én elfogadott, a tömegpusztító 
fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló uniós stratégiában az EU 
kötelezettséget vállalt arra, hogy minden rendelkezésre álló eszközt felhasznál a globális 
szinten aggodalmat keltő nukleáris programok megakadályozása, megállítása és lehetőség 
szerinti felszámolása érdekében;

H. mivel a katonaság köré szerveződő gazdasággal rendelkező KNDK távol áll attól az 
kinyilvánított céljától, hogy erős és virágzó nemzetté váljon, sőt ehelyett a tömegpusztító 
fegyverek hajszolásával azt éri el, hogy népe egyre inkább elszigetelődik és 
elszegényedik;

Emberi jogok

I. mivel a KNDK évek óta folyamatosan megsérti az állampolgárainak jogait, a lakosság 
nagy részét megfosztva az élelmiszertől, kollektív büntetéseket és kényszermunkát 
alkalmazva, valamint nyilvános kivégzéseket hajtva végre, és több mint 200 000 embert 
bebörtönözve, illetve „átnevelő” táborokba internálva;

J. mivel a mozgásszabadságot és az információ-hozzáférést erősen korlátozzák, és a 
kormány nem engedi, hogy szervezett politikai ellenzék, szabad és tisztességes 
választások, szabad média, illetve vélemény- és egyesülési szabadság létezzen;

K. mivel a nép a KNDK területén évtizedekig elmaradottságban élt, szegényes egészségügyi 
ellátás, valamint az anyák és a gyermekek alultápláltsága mellett, politikai és gazdasági 
elszigeteltség, visszatérő természeti katasztrófák és nemzetközi viszonylatban emelkedő 
élelmiszer- és üzemanyagárak által jellemzett környezetben;

L. mivel az Élelmezési Világprogram (WFP) és az Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet 
(FAO) 2012 novemberi becslése szerint az észak-koreaiak valamivel több mint 10%-át 
képviselő 2,8 millió kiszolgáltatott ember alultáplált és napi táplálkozása során nem jut 
hozzá a létfontosságú fehérjékhez és zsírokhoz;

M. mivel e nehézségek miatt több tízezer észak-korai menekült el az országból annak 
ellenére, hogy ezzel azt kockáztatják, hogy felfedezésük esetén kollektív büntetéssel 
sújtják és börtöntáborokba hurcolják el őket;

N. mivel a kormány ügynökei több ezer külföldit – többségében dél-koreaiakat – raboltak el 
az évek során, akiknek holléte továbbra is ismeretlen;

A nukleáris nonproliferáció

1. elítéli a KNDK által folytatott nukleáris kísérleteket és ballisztikus rakétákkal kapcsolatos 
tevékenységeket, és követeli, hogy az ország hagyjon fel a jövőben a kísérletekkel;

2. elítéli a KNDK azon hivatalos bejelentését, miszerint az ország fenntartja a jogot arra, 
hogy megelőző nukleáris csapást hajtson végre; felszólítja a KNDK-t, hogy tartsa 
tiszteletben az Egyesült Nemzetek Alapokmányát, amely kötelezi a tagállamokat, hogy 
tartózkodjanak a más államok ellen irányuló erőszak használatától, illetve az erre 
vonatkozó fenyegetéstől;
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3. sürgeti a KNDK-t, hogy csatlakozzon újra az atomsorompó-szerződéshez, és ratifikálja a 
Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) biztosítékairól szóló kiegészítő 
jegyzőkönyvet; hangsúlyozza annak szükségességét, hogy az atomsorompó-szerződésben 
részes valamennyi állam folyamatosan eleget tegyen a szerződésből eredő kötelezettségek 
valamennyi vonatkozásának; sürgeti a KNDK-t, hogy újítsa meg a korábbi, 
ballisztikusrakéta-kísérletekre vonatkozó moratórium melletti elkötelezettségét, valamint 
írja alá és ratifikálja az Átfogó Atomcsend Szerződést (CTBT);

4. legmélyebb aggodalmát fejezi ki a Koreai-félszigeten növekvő feszültséggel és az észak-
koreai vezetés agresszív retorikájával kapcsolatban, és felszólítja az érintett feleket, hogy 
tartózkodjanak minden olyan lépéstől – a katonai gyakorlatokat is ideértve –, ami 
fokozhatja a feszültségeket;

5. felhívja a figyelmet az ENSZ Biztonsági Tanácsa tagjainak egyetértésére a közelmúltbéli 
észak-koreai nukleáris kísérletekre való reakció tekintetében, és közös és összehangolt 
politikai és diplomáciai erőfeszítésekre szólítja fel őket annak érdekében, hogy véget 
vessenek a Koreai-félszigeten a katonai konfrontációnak, valamint hogy fenntartható 
politikai megoldásokat találjanak; javaslatot tesz egy új, regionális szintű, a helsinki 
folyamat példája nyomán kialakítandó bizalomépítő kezdeményezésre a Koreai-félsziget 
számára;

6. felszólítja a Kínai Népköztársaságot – a Biztonsági Tanács állandó tagjaként és a KNDK 
legfőbb kereskedelmi partnereként –, hogy vesse be minden befolyását a helyzet enyhítése 
érdekében;

7. sürgeti a hatoldalú tárgyalások valamennyi résztvevőjét, hogy fokozzák a Kína, KNDK, 
Japán, a Koreai Köztársaság, az Orosz Föderáció és az Egyesült Államok által 2005. 
szeptember 19-én kibocsátott közös nyilatkozat teljes mértékű és gyors végrehajtására 
irányuló erőfeszítéseiket a Koreai-félsziget ellenőrizhető nukleáris leszerelése céljából;

8. hangsúlyozza ebben az összefüggésben, hogy világszerte fokozni kell a nukleáris 
leszerelésre irányuló erőfeszítéseket, mivel ezek az elavult fegyverek elvesztették 
elrettentő funkciójukat a Biztonsági Tanács állandó tagjai számára, miközben a fegyverek 
elterjedésének növekvő kockázatával járnak, valamint felszólítja az összes nukleáris 
fegyverrel rendelkező államot, hogy mutasson példát készleteinek egyoldalú 
csökkentésével;

9. felszólít ideiglenes és bizalomépítő intézkedések meghozatalára, amilyen például a 
nukleáris fegyverektől mentes övezetek létrehozása, a negatív biztonsági biztosítékok, az 
adatcsere és a támadóként való fellépés lehetőségéről való lemondás;

10. kér minden érintett felet, hogy a nukleáris fegyverek világszerte megvalósítandó fokozatos 
felszámolására irányuló nemzetközi szerződés alapján mozdítsa elő a teljes nukleáris 
leszerelés céljának elérését, továbbá ismételten kifejezésre juttatja, hogy nem ért egyet a 
nukleáris energia egyszerre katonai és civil (kivéve az orvosi) célokra történő 
felhasználásával, tekintettel e kettős felhasználásból fakadó kockázatokra;

Emberi jogok
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11. legmélyebb aggodalmát fejezi ki a romló észak-koreai emberi jogi helyzettel 
kapcsolatban, amit az Észak-Koreával foglalkozó volt és jelenlegi ENSZ 
különmegbízottak külön kategóriaként, elképesztőként, kiterjedtként és 
szisztematikusként, valamint akár emberiesség elleni bűntettnek is minősülőként írtak le;

12. felszólítja a KNDK kormányát, hogy sürgősen kövessék a különmegbízott jelentésében 
tartalmazott ajánlásokat, és működjenek együtt az ENSZ különleges eljárásai során az 
ország állampolgárai emberi jogi helyzetének javítása céljából; 

13. úgy véli, hogy a helyzet súlyossága és az észak-koreai kormány válaszának hiánya miatt 
valamennyi ENSZ-tagnak sürgősen nagyobb figyelmet kell fordítania az ügyre, és 
felszólít egy a KNDK-beli emberi jogi helyzettel foglalkozó különleges ENSZ 
vizsgálóbizottság felállítására; üdvözli az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában bejelentett EU–
Japán közös kezdeményezést;

14. különös aggodalmát fejezi ki az országban uralkodó élelmiszerhelyzettel, illetve annak a 
lakosság gazdasági, társadalmi és kulturális jogaira gyakorolt hatásaival kapcsolatban, 
hangsúlyozza, hogy az emberek ellátásának elsődleges feladata az állam kötelessége, 
amelynek minden szükséges intézkedést meg kell tennie az élelmiszerhiányhoz 
hozzájáruló termelési és elosztási rendszerbeli jelenlegi hiányok kijavítására; felszólítja a 
KNDK kormányát katonai kiadásainak csökkentésére, és a források méltányos 
átcsoportosítására, hogy hatékonyan tudjanak reagálni az élelmiszerválságra és lépni más 
fejlesztésre szoruló területeken;

15. felszólítja a Bizottságot, hogy tartsa fenn a jelenlegi humanitárius segélyprogramokat és a 
KNDK-val kialakított kommunikációs csatornákat; sürgeti a Koreai Népi Demokratikus 
Köztársaság kormányát, hogy biztosítsa a humanitárius alapelvek alapján részrehajlás 
nélkül, a szükségleteknek megfelelően nyújtott humanitárius segítségnyújtás biztonságos 
és akadálytalan bejutását az országba;

16. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Koreai 
Népi Demokratikus Köztársaság kormányának, az ENSZ Biztonsági Tanácsa tagjai 
kormányainak és az ENSZ főtitkárának.


