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Uznesenie Európskeho parlamentu o jadrovej hrozbe a ľudských právach v Severnej 
Kórei
(2013/2565(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 825 (1993), č. 1540 (2004), č. 1673 
(2006), č. 1695 (2006), č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 1887 (2009), č. 2087 (2013), 
a najmä jej rezolúciu č. 2094 zo 7. marca 2013, ktorou boli doplnené dodatočné finančné 
reštrikcie, zavedený zákaz všetkých podozrivých osobných a nákladných plavidiel a ich 
inšpekcie,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia z 26. februára 20041, 10. marca 20052, 
zo 17. novembra 20053 a 14. marca 20074 o nešírení jadrových zbraní a o jadrovom 
odzbrojení, ako aj na uznesenie z 10. marca 20105 o Zmluve o nešírení jadrových zbraní,

– so zreteľom na stratégiu Európskej únie proti šíreniu zbraní hromadného ničenia (ZHN), 
ktorú Európska rada schválila 12. decembra 2003,

– so zreteľom na vyhlásenie Rady z 8. decembra 2008 o posilnení medzinárodnej 
bezpečnosti, najmä na jeho body 6, 8 a 9, v ktorých EÚ vyjadruje „odhodlanie bojovať 
proti šíreniu zbraní hromadného ničenia a ich nosičov“,

– so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci z 18. februára 2013 o Kórejskej 
ľudovodemokratickej republike (KĽDR),

– so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre 
zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Catherine Ashtonovej týkajúce sa satelitu, ktorý 
KĽDR vypustila 12. decembra 2012;

– so zreteľom na súvisiace rezolúcie Rady OSN pre ľudské práva, predovšetkým rezolúciu 
prijatú na základe konsenzu 19. marca 2012 o situácii v oblasti ľudských práv v KĽDR,

– so zreteľom na správu z 1. februára 2013, ktorú vypracoval osobitný spravodajca 
pre situáciu v oblasti ľudských práv v KĽDR Marzuki Darusman,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o KĽDR, najmä uznesenie z 8. júla 20106,

– so zreteľom na správu o všeobecnom vzájomnom hodnotení KĽDR zo 7. novembra 2009, 
a na súhlas KĽDR s posúdením 117 odporúčaní uvedených v správe pracovnej skupiny 
o všeobecnom pravidelnom preskúmavaní, ktorú prijala Rada OSN pre ľudské práva 

1 Ú. v. EÚ C 98 E, 23.4.2004, s. 152.
2 Ú. v. EÚ C 320 E, 15.12.2005, s. 253.
3 Ú. v. EÚ C 280 E, 18.11.2006, s.453.
4 Ú. v. EÚ C 301 E, 13.12.2007, s. 146.
5 Prijaté texty, P7_TA(2010)0062.
6 Prijaté texty, P7_TA(2010)0290.



RE\930119SK.doc 3/6 PE507.391v01-00

SK

18. marca 2010,

– so zreteľom na iniciatívu Európskej únie a Japonska týkajúcu sa vytvorenia nového 
výboru OSN, ktorý sa bude zaoberať monitorovaním porušovania ľudských práv v KĽDR, 
o ktorej informovala Rada OSN pre ľudské práva na svojej schôdzi 27. februára 2013,

– so zreteľom na odsúdenie situácie v oblasti ľudských práv v KĽDR, ktoré vyjadrila 
v januári 2013 Vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Navi Pillayová,

– so zreteľom na Chartu OSN, Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, medzinárodné 
dohovory o ľudských právach a iné nástroje v oblasti ľudských práv,

– so zreteľom na Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo 
ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu z roku 1984,

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

Nešírenie jadrových zbraní

A. keďže vláda KĽDR 11. februára 2013 oficiálne oznámila, že úspešne vykonala tretiu 
jadrovú skúšku za sedem rokov zariadenia, ktoré je dostatočne malé na to, aby mohlo byť 
umiestnené v hlavici rakety; keďže o dva mesiace pred tým, 12. decembra 2012, vláda 
vypustila balistickú raketu dlhého doletu;

B. keďže 7. marca 2013 Bezpečnostná rada OSN jednomyseľne schválila rezolúciu č. 2094 
vyzývajúcu k novým prísnejším sankciám voči KĽDR;

C. keďže KĽDR v roku 2003 odstúpila od Zmluvy o nešírení jadrových zbraní, od roku 2006 
uskutočňovala jadrové skúšky a v roku 2009 oficiálne vyhlásila, že vyvinula jadrovú 
zbraň;

D. keďže v reakcii na rezolúciu č. 2094 Severná Kórea vyhlásila za neplatnú a neúčinnú 
dohodu o prímerí z roku 1953, ktorá ukončila kórejskú vojnu, odpojila svoje priame 
vojenské linky so Spojenými štátmi a s Južnou Kóreou a začala sa vyhrážať jadrovým 
úderom proti Spojeným štátom a Južnej Kórei;

E. keďže šírenie zbraní hromadného ničenia (ZHN) a ich nosičov určených štátnym aj 
neštátnym subjektom predstavuje jednu z najvážnejších hrozieb pre medzinárodnú 
stabilitu a bezpečnosť;

F. keďže je nevyhnutné posilniť ZNJZ ako hlavný pilier globálneho režimu nešírenia 
jadrových zbraní a zároveň uznať, že rozhodné politické vedenie a viacero postupných 
krokov sú naliehavo potrebné na potvrdenie platnosti ZNZJ a na posilnenie dohôd, zmlúv 
a agentúr, ktoré tvoria súčasný režim nešírenia jadrových zbraní a odzbrojenia;

G. keďže EÚ sa zaviazala, že použije všetky dostupné nástroje na predchádzanie, zabránenie, 
zastavenie a v rámci možností na odstránenie programov šírenia zbraní, ktoré vyvolávajú 
obavy na globálnej úrovni, ako je to jasne uvedené v stratégii EÚ proti šíreniu ZHN 
prijatej Európskou radou 12. decembra 2003;
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H. keďže KĽDR so svojim vojensky zameraným hospodárstvom má ďaleko k dosiahnutiu 
cieľa, ktorý si stanovila, t. j. stať sa silným a prosperujúcim štátom, a keďže svojou 
snahou o nadobudnutie zbraní hromadného ničenia naopak ešte viac prehĺbila izoláciu 
a chudobu svojho ľudu;

Ľudské práva

I. keďže KĽDR neustále v priebehu mnohých rokov porušuje práva svojich občanov, 
nezabezpečuje veľkej časti obyvateľstva dostatok potravín, uplatňuje kolektívne tresty, 
nútenú prácu a verejné popravy a internuje viac ako 200 000 ľudí vo väzení a v tzv. 
prevýchovných táboroch;

J. keďže voľný pohyb a dostupnosť informácií sú vo veľkej miere obmedzené a keďže vláda 
neumožňuje organizovanú politickú opozíciu, slobodné a spravodlivé voľby, slobodné 
médiá alebo slobodu prejavu alebo združovania;

K. keďže obyvatelia KĽDR už desaťročia čelia zaostalosti, zlej zdravotníckej starostlivosti 
a vysokej úrovni podvýživy matiek a detí v kontexte politickej a hospodárskej izolácie, 
opakujúcich sa prírodných katastrof a medzinárodného zvyšovania cien potravín a palív;

L. keďže v novembri 2012 Svetový potravinový program a Organizácia pre výživu 
a poľnohospodárstvo odhadovali, že 2,8 miliónov zraniteľných ľudí, čo je viac ako 10 % 
Severokórejčanov, trpí podvýživou a nedostatkom dôležitých bielkovín a tukov v 
každodennej strave;

M. keďže následkom týchto útrap desaťtisíce Severokórejčanov utiekli z krajiny, a to aj 
napriek tomu, že sa tým vystavili vysokému riziku kolektívneho trestu a zmiznutia vo 
väzenských táboroch, ak by ich objavili;

N. keďže vládni agenti uniesli v priebehu mnohých rokov tisíce zahraničných štátnych 
príslušníkov, z ktorých väčšinu tvorili Juhokórejčania, pričom miesto pobytu väčšiny 
z nich je stále neznáme;

Nešírenie jadrových zbraní

1. odsudzuje jadrovú skúšku a činnosti súvisiace s raketami, ktoré vykonala KĽDR, a žiada, 
aby sa v budúcnosti zdržala ďalších skúšok;

2. odsudzuje oficiálne oznámenie KĽDR, že si krajina vyhradzuje právo na uskutočnenie 
preventívneho jadrového útoku; vyzýva KĽDR, aby zachovávala Chartu Organizácie 
spojených národov, ktorá zaväzuje členské štáty, aby za vzdali hrozieb alebo použitia sily 
proti iným štátom;

3. naliehavo vyzýva KĽDR, aby sa vrátila k zmluve o nešírení jadrových zbraní a aby 
ratifikovala dodatkový protokol o zárukách Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu 
(MAAE); zdôrazňuje, že je potrebné, aby zmluvné strany naďalej plnili všetky aspekty 
svojich zmluvných povinnosti; vyzýva KĽDR, aby opätovne potvrdila svoje záväzky 
prijaté v minulosti týkajúce sa memoranda o raketových skúškach a aby sa znovu 
podpísala a ratifikovala Zmluvu o všeobecnom zákaze jadrových skúšok (CTBT);
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4. vyjadruje hlboké znepokojenie nad rastúcim napätím na Kórejskom polostrove a nad 
agresívnou rétorikou vedenia KĽDR a žiada zúčastnené strany, aby upustili od všetkých 
krokov, ktoré by mohli zhoršovať napätie, vrátane vojenských cvičení;

5. berie na vedomie konsenzus medzi členmi Bezpečnostnej rady OSN v reakcii na nedávny 
jadrový test KĽDR a vyzýva ich, aby vynaložili spoločné a koordinované politické 
a diplomatické úsilie na ukončenie vojenskej konfrontácie na Kórejskom polostrove a aby 
našli udržateľné politické riešenia; odporúča vytvoriť novú iniciatívu budovania dôvery na 
Kórejskom polostrove na regionálnej úrovni, ktorá bude uskutočňovaná v líniách 
helsinského procesu;

6. vyzýva Čínsku ľudovú republiku, aby ako stály člen Bezpečnostnej rady OSN a hlavný 
obchodný partner KĽDR využila svoj vplyv na zmiernenie tejto situácie;

7. naliehavo vyzýva všetkých účastníkov šesťstranných rozhovorov, aby zvýšili svoje úsilie 
k úplnému a rýchlemu vykonávaniu spoločného vyhlásenia z 19. septembra 2005, ktoré 
vydali Čína, KĽDR, Japonsko, Kórejská republika, Ruská federácia a Spojené štáty, 
s cieľom dosiahnuť preukázateľné jadrové odzbrojenie na Kórejskom polostrove;

8. v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je potrebné zvýšiť celosvetové úsilie o jadrové 
odzbrojenie, lebo tieto zastaralé zbrane stratili pre stálych členov Bezpečnostnej rady 
svoju odstrašujúcu funkciu, aj keď predstavujú rastúce riziko šírenia zbraní, a vyzýva 
všetky štáty vlastniace jadrové zbrane, aby boli príkladom a jednostranne znížili svoj 
zbrojný arzenál;

9. naliehavo vyzýva, aby boli prijaté dočasné opatrenia založené na budovaní dôvery, ako je 
vytváranie zón bez jadrových zbraní, negatívne bezpečnostné záruky, výmena údajov 
a zrieknutie sa možnosti prvého úderu;

10. vyzýva všetky dotknuté strany, aby pokročili pri plnení cieľa úplného jadrového 
odzbrojenia na základe medzinárodnej zmluvy o postupnom odstránení jadrových zbraní 
vo svete, a opätovne pripomína svoj odmietavý postoj k využívaniu jadrovej energie 
na vojenské a civilné účely (okrem liečebných účelov) z dôvodu rizík dvojakého využitia, 
ktoré sa s ňou spájajú;

Ľudské práva

11. vyjadruje hlboké znepokojenie nad zhoršujúcou sa situáciou v oblasti ľudských práv 
v KĽDR, ktoré bývalý aj súčasný osobitný spravodajcovia OSN pre Severnú Kóreu 
opísali ako kategóriu samu osebe, ako neslýchanú, rozšírenú a systematickú, ktorá sa 
môže rovnať zločinom proti ľudskosti;

12. vyzýva vládu KLDR, aby bezodkladne konala na základe odporúčaní uvedených v správe 
osobitného spravodajcu a aby spolupracovala na osobitných postupoch OSN s cieľom 
zlepšiť situáciu v oblasti ľudských práv občanov tejto krajiny; 

13. domnieva sa, že závažnosť situácie a nedostatočná odozva zo strany severokórejskej vlády 
si naliehavo vyžaduje vyššiu mieru pozornosti všetkých členov OSN, a vyzýva k zriadeniu 
osobitnej vyšetrovacej komisie OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v KLDR; víta 
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spoločnú iniciatívu EÚ a Japonska v rámci Rady OSN pre ľudské práva;

14. vyjadruje mimoriadne znepokojenie nad vážnosťou potravinovej situácie, ktorej krajina 
čelí, a nad jej vplyvom na hospodárske, sociálne a kultúrne práva obyvateľov, zdôrazňuje, 
že primárnu povinnosť zabezpečiť výživu obyvateľov má štát, ktorý musí prijať všetky 
opatrenia potrebné na odstránenie súčasných nedostatkov v systéme produkcie 
a distribúcie, ktoré prispievajú k nedostatku potravín; vyzýva vládu KLDR, aby znížila 
vojenské výdavky a zabezpečila rovnomerné prideľovanie zdrojov, aby bolo možné 
účinne riešiť potravinovú krízu a ďalšie oblasti, v ktorých je potrebné dosiahnuť rozvoj;

15. vyzýva Komisiu, aby zachovala existujúce programy humanitárnej pomoci 
a komunikačné kanály s KĽDR; naliehavo vyzýva vládu Kórejskej ľudovodemokratickej 
republiky, aby zabezpečila bezpečný a neobmedzený prístup k humanitárnej pomoci, 
ktorá je poskytovaná nestranne na základe potrieb a v súlade s humanitárnymi zásadami;

16. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vláde Kórejskej 
ľudovodemokratickej republiky, vládam krajín, ktoré sú členmi Bezpečnostnej rady OSN 
a generálnemu tajomníkovi OSN.


