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Europos Parlamento rezoliucija dėl branduolinės grėsmės ir žmogaus teisių Šiaurės 
Korėjoje
(2013/2565(RSP))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliucijas Nr. 825 (1993 m.), 1540 (2004 m.), 
1673 (2006 m.), 1695 (2006 m.), 1718 (2006 m.), 1874 (2009 m.), 1887 (2009 m.), 2087 
(2013 m.) ir ypač į 2013 m. kovo 7 d. rezoliuciją Nr. 2094, kuria nustatomi papildomi 
finansiniai apribojimai ir nustatomas reikalavimas, pagal kurį privaloma stabdyti ir tikrinti 
visus įtarimą keliančius laivus ir krovininius laivus,

– atsižvelgdamas į 2004 m. vasario 26 d.1, 2005 m. kovo 10 d.2, 2005 m. lapkričio 17 d.3 ir 
2007 d. kovo 14 d.4 savo rezoliucijas dėl branduolinio ginklo neplatinimo ir branduolinio 
nusiginklavimo, taip pat į 2010 m. kovo 10 d. rezoliuciją dėl Branduolinio ginklo 
neplatinimo sutarties5,

– atsižvelgdamas į 2003 m. gruodžio 12 d. Europos Vadovų Tarybos priimtą Europos 
Sąjungos kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją,

– atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 8 d. Tarybos pareiškimą dėl tarptautinio saugumo 
stiprinimo, ypač į jo 6, 8 ir 9 punktus, kuriuose išreikštas ES pasiryžimas kovoti su 
masinio naikinimo ginklų platinimu ir jų pristatymo priemonėmis,

– atsižvelgdamas į Užsienio reikalų tarybos 2013 m. vasario 18 d. susitikimo išvadas dėl 
Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos (KLDR),

– atsižvelgdamas į ES vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton pareiškimą dėl Korėjos 
Liaudies Demokratinės Respublikos palydovo paleidimo 2012 m. gruodžio 12 d.,

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos susijusias rezoliucijas, ypač į 
bendru sutarimu 2012 m. kovo 19 d. priimtą rezoliuciją dėl žmogaus teisių padėties 
Korėjos Liaudies Demokratinėje Respublikoje,

– atsižvelgdamas į specialiojo pranešėjo žmogaus teisių padėties Korėjos Liaudies 
Demokratinėje Respublikoje klausimu Marzuki Darusmano 2013 m. vasario 1 d. ataskaitą,

– atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Korėjos Liaudies Demokratinės 
Respublikos, ypač į 2010 m. liepos 8 d. rezoliuciją6,

– atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 7 d. visuotinio tarpusavio vertinimo pranešimą dėl 

1 OL C 98E, 2004 4 23, p. 152.
2 OL C 320E, 2005 12 15, p. 253.
3 OL C 280E, 2006 11 18, p. 453.
4 OL C 301E, 2007 12 13, p 146.
5 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0062.
6 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0290.
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Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos (KLDR) ir į Korėjos Liaudies Demokratinės 
Respublikos sutikimą apsvarstyti 117 rekomendacijų, pateiktų 2010 m. kovo 18 d. 
priimtame Žmogaus teisių tarybos visuotinės reguliarios peržiūros darbo grupės 
pranešime,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Japonijos iniciatyvą sudaryti naują JT komisiją, kuri 
stebėtų žmogaus teisių pažeidimus Korėjos Liaudies Demokratinėje Respublikoje, kaip 
paskelbta 2013 m. vasario 27 d. Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos posėdyje,

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų vyriausiosios žmogaus teisių komisarės Navi Pillay 
pareiškimą, kuriame smerkiama žmogaus teisių padėtis Korėjos Liaudies Demokratinėje 
Respublikoje 2013 m. sausio mėn.,

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Chartiją, Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, 
tarptautinius žmogaus teisių paktus ir kitus dokumentus dėl žmogaus teisių,

– atsižvelgdamas į 1984 m. Konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar 
žeminantį elgesį ar baudimą,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

Branduolinio ginklo neplatinimas

A. kadangi 2013 m. vasario 11 d. Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos vyriausybė 
paskelbė, kad sėkmingai atliko branduolinį bandymą (trečią per septynerius metus), 
panaudodama pakankamai mažą įrenginį, kad jį būtų galima pritvirtinti ant raketos 
smaigalio; kadangi prieš du mėnesius – 2012 m. gruodžio 12 d. – vyriausybė paleido 
didelio nuotolio balistinę raketą;

B. kadangi 2013 m. kovo 7 d. JT Saugumo Taryba vienbalsiai priėmė rezoliuciją Nr. 2094, 
kuria raginama skirti naujas griežtas sankcijas Korėjos Liaudies Demokratinei 
Respublikai;

C. kadangi Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika 2003 m. atsisakė laikytis Sutarties dėl 
branduolinio ginklo neplatinimo (angl. NPT), o 2009 m. oficialiai paskelbė, kad sukūrė 
branduolinį ginklą;

D. kadangi, atsakydama į rezoliuciją Nr. 2094, Šiaurės Korėja paskelbė, kad 1953 m. 
paliaubų susitarimas, kuriuo užbaigtas Korėjos karas, negalioja ir yra niekinis, taip pat 
nutraukė ryšius su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis ir Pietų Korėja ir pradėjo grasinti 
panaudoti branduolinį ginklą prieš Jungtines Amerikos Valstijas ir Pietų Korėją;

E. kadangi masinio naikinimo ginklų platinimas ir jų pristatymo priemonės valstybiniams ir 
nevalstybiniams subjektams kelia didžiausią grėsmę tarptautiniam stabilumui ir saugumui;

F. kadangi būtina stiprinti Sutartį dėl branduolinio ginklo neplatinimo kaip esminį visuotinio 
neplatinimo sistemos pagrindą ir pripažinti, kad nedelsiant reikia drąsaus politinio 
vadovavimo ir daug pažangių nuoseklių veiksmų, siekiant vėl patvirtinti, kad Sutartis dėl 
branduolinio ginklo neplatinimo galioja, ir sustiprinti susitarimus, sutartis ir agentūras, 
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sudarančius dabartinę neplatinimo ir nusiginklavimo sistemą;

G. kadangi ES įsipareigojo naudoti visas turimas priemones, siekiant užkirsti kelią, atgrasinti, 
sustabdyti ir, jei įmanoma, panaikinti ginklų platinimo programas, keliančias susirūpinimą 
visame pasaulyje, kaip aiškiai pareikšta 2003 m. gruodžio 12 d. Europos Vadovų Tarybos 
priimtoje Europos Sąjungos kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategijoje;

H. kadangi Šiaurės Korėja su savo karine pramone pagrįsta ekonomika labai nutolusi nuo 
savo išsikelto tikslo tapti stipria ir klestinčia tauta, o užuot to pasiekusi dėl savo nuolatinių 
pastangų sukurti masinio naikinimo ginklą vis labiau izoliuoja ir skurdina savo 
gyventojus;

Žmogaus teisės

I. kadangi Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika ilgą laiką nuolat pažeidinėjo savo 
piliečių teises, didelei gyventojų daliai atimdama galimybę gauti pakankamai maisto, 
taikydama kolektyvines bausmes ir versdama dirbti, taip pat viešai vykdydama mirties 
bausmę bei daugiau kaip 200 000 žmonių kalindama kalėjimuose ir vadinamuosiuose 
perauklėjimo lageriuose;

J. kadangi judėjimo laisvė ir teisė gauti informaciją labai apribotos, o vyriausybė neleidžia 
veikti organizuotai politinei opozicijai, draudžia laisvus ir sąžiningus rinkimus, laisvą 
žiniasklaidą, saviraiškos laisvę ar asociacijų laisvę;

K. kadangi Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos gyventojai, šaliai esant politiškai ir 
ekonomiškai izoliuotai, dažnai ištinkant gaivalinėms nelaimėms ir tarptautiniu mastu 
kylant maisto produktų ir degalų kainoms, jau dešimtmečius gyvena nepakankamo 
išsivystymo sąlygomis, neturėdami geros sveikatos priežiūros ir esant plataus masto 
netinkamai motinų ir vaikų mitybai;

L. kadangi 2012 m. lapkričio mėnesį Pasaulio maisto programa (PMP) ir Maisto ir žemės 
ūkio organizacija (angl. FAO) nustatė, kad 2,8 mln. sudėtingomis sąlygomis gyvenančių 
žmonių (šis skaičius sudaro šiek tiek daugiau nei 10 proc. visų Šiaurės Korėjos gyventojų) 
nepakankamai maitinasi ir jiems kasdienėje mityboje trūksta gyvybiškai svarbių baltymų 
ir riebalų;

M. kadangi dėl šių sunkumų iš Šiaurės Korėjos pabėgo dešimtys tūkstančių gyventojų, 
nepaisydami didelio pavojaus, jei būtų sučiupti, nukentėti nuo kolektyvinės bausmės ir 
pradingti kalinių lageriuose;

N. kadangi vyriausybės agentai per pastaruosius metus pagrobė tūkstančius užsienio 
valstybių piliečių, kurių didžiąją dalį sudaro Pietų Korėjos gyventojai, o daugumos jų 
buvimo vieta yra nežinoma;

Branduolinio ginklo neplatinimas

1. smerkia Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos vykdomus branduolinius bandymus 
ir su raketomis susijusią veiklą ir reikalauja, kad ši valstybė ateityje nevykdytų 
branduolinių bandymų;
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2. smerkia oficialų Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos pranešimą, kad šalis 
pasilieka teisę prevenciniais tikslais panaudoti branduolinį ginklą; ragina Korėjos Liaudies 
Demokratinę Respubliką tvirtai laikytis Jungtinių Tautų Chartijos, kuria valstybės narės 
įpareigojamos susilaikyti nuo grasinimų panaudoti jėgą prieš kitas valstybes ar naudoti 
jėgą prieš jas;

3. primygtinai ragina Korėjos Liaudies Demokratinę Respubliką vėl laikytis Sutarties dėl 
branduolinio ginklo neplatinimo ir ratifikuoti papildomą protokolą dėl Tarptautinės 
atominės energijos agentūros (TATENA) apsaugos priemonių; pabrėžia, kad visos 
Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo valstybės narės turi toliau laikytis Sutartimi 
nustatytų įpareigojimų visais aspektais; ragina Korėjos Liaudies Demokratinę Respubliką 
atnaujinti savo ankstesnius pažadus laikytis raketų bandymų moratoriumo ir pasirašyti bei 
ratifikuoti Visuotinio branduolinių bandymų uždraudimo sutartį (angl. CTBT);

4. teigia, kad yra giliai susirūpinęs dėl didėjančios įtampos Korėjos pusiasalyje ir Korėjos 
Liaudies Demokratinės Respublikos lyderių agresyvių pareiškimų, ir ragina visas 
susijusias šalis susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, galinčių padidinti įtampą, įskaitant 
karinius mokymus;

5. pažymi, kad JT Saugumo Tarybos narių nuomonė dėl Korėjos Liaudies Demokratinės 
Respublikos neseniai įvykdyto branduolinio bandymo yra vienoda, ir ragina jas visas 
kartu derinti politines ir diplomatines pastangas ir nutraukti karinius susidūrimus Korėjos 
pusiasalyje bei rasti tvarius politinius sprendimus; siūlo pagal Helsinkio proceso modelį 
sukurti naują, Korėjos pusiasaliui skirtą, pasitikėjimu pagrįstą regioninę iniciatyvą;

6. kreipiasi į Kinijos Liaudies Respubliką, kaip nuolatinę JT Saugumo Tarybos narę ir 
pagrindinę Korėjos Liaudies Respublikos prekybos partnerę, ir prašo pasinaudoti savo 
įtaka, kad padėtis pagerėtų;

7. primygtinai ragina visus šešiašalių derybų dalyvius dėti daugiau pastangų, kad būtų 
visiškai ir skubiai įgyvendinamas 2005 m. rugsėjo 19 d. bendras Kinijos, KLDR, 
Japonijos, Korėjos Respublikos, Rusijos Federacijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų 
pareiškimas, siekiant, kad Korėjos pusiasalis imtųsi branduolinio ginklo atsisakymo 
veiksmų, kuriuos būtų galima patikrinti;

8. pabrėžia, kad esant tokioms aplinkybėms visame pasaulyje būtina dėti daugiau pastangų 
siekiant branduolinio nusiginklavimo, nes šie pasenę ginklai prarado savo atgrasomąją 
funkciją nuolatinėms Saugumo Tarybos narėms, tačiau kelia vis didesnį ginklo platinimo 
pavojų, ir ragina visas branduolinį ginklą turinčias valstybes būti geru pavyzdžiu ir imtis 
vienašališkai mažinti savo ginklų arsenalą;

9. ragina imtis laikinų pasitikėjimą didinančių priemonių, pvz., įsteigti zonas be branduolinio 
ginklo, suteikti neigiamas saugumo garantijas, keistis duomenimis ir atsisakyti galimybės 
pirmiems suduoti branduolinį smūgį;

10. ragina visas susijusias šalis siekti tikslo – visiško branduolinio nusiginklavimo, remiantis 
Tarptautine pažangaus branduolinių ginklų likvidavimo visame pasaulyje sutartimi, ir 
pakartoja, kad nepritaria branduolinės energijos naudojimui kariniams ir civiliams 
tikslams (išskyrus medicininius poreikius), nes su tuo neišvengiamai susijęs dvejopo 
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panaudojimo pavojus;

Žmogaus teisės

11. teigia, kad yra giliai susirūpinęs dėl Korėjos Liaudies Demokratinėje Respublikoje 
blogėjančios žmogaus teisių padėties, kurią buvę ir dabartiniai JT specialieji pranešėjai dėl 
Šiaurės Korėjos apibūdino kaip nepalyginamą su padėtimi jokioje kitoje šalyje, nes 
žmogaus teisių pažeidimai yra labai dideli, plačiai paplitę ir sistemingi, juos taip pat 
reikėtų vertinti kaip nusikaltimus žmoniškumui;

12. ragina Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos vyriausybę veikti pagal specialiojo 
pranešėjo ataskaitoje pateiktas primygtines rekomendacijas ir bendradarbiauti su 
Jungtinėmis Tautomis atliekant specialias procedūras, kuriomis siekiama pagerinti šalies 
piliečių žmogaus teisių padėtį; 

13. mano, kad dėl padėties sudėtingumo ir dėl to, kad nebuvo Šiaurės Korėjos vyriausybės 
reakcijos, visos JT narės turi skirti daugiau dėmesio šiam klausimui, ir ragina sudaryti JT 
specialiąją žmogaus teisių padėties Korėjos Liaudies Demokratinėje Respublikoje tyrimo 
komisiją; džiaugiasi bendra ES ir Japonijos iniciatyva Jungtinių Tautų Žmogaus teisių 
taryboje;

14. teigia, kad yra ypač susirūpinęs dėl labai sudėtingos su maistu susijusios padėties šalyje ir 
tokios padėties poveikio gyventojų ekonominėms, socialinėms ir kultūrinėms teisėms, 
pabrėžia, kad pirminė valstybės pareiga yra maitinti gyventojus, valstybė privalo imtis 
visų reikalingų veiksmų, kad panaikintų dabartinius trūkumus gamybos ir paskirstymo 
sistemoje, kurie prisidėjo prie maisto produktų trūkumo; ragina Korėjos Liaudies 
Demokratinės Respublikos vyriausybę sumažinti karines išlaidas ir užtikrinti tokį tinkamą 
išteklių perskirstymą, kad būtų galima veiksmingai kovoti su maisto krize ir imtis veiksmų 
kitoje srityse, kuriose išsivystymo lygis per mažas;

15. ragina Komisiją toliau vykdyti pradėtas humanitarinės pagalbos programas ir išsaugoti 
bendravimo su Korėjos Liaudies Demokratine Respublika kanalus; primygtinai ragina 
Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos vyriausybę užtikrinti galimybę saugiai ir 
nekliudomai gauti humanitarinę pagalbą, kuri skirstoma nešališkai atsižvelgiant į poreikį 
ir laikantis humanitarinės pagalbos teikimo principų;

16. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Korėjos Liaudies 
Demokratinės Respublikos vyriausybei, JT Saugumo Tarybos narių vyriausybėms ir JT 
Generaliniam sekretoriui.


