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Uznesenie Európskeho parlamentu o bezpečnosti a obchodovaní s ľuďmi na Sinaji
(2014/2630(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. marca 2012 o obchodovaní s ľuďmi v Sinaji, konkrétne 
prípade Solomona W.1, zo 16. decembra 2010 o eritrejských utečencoch držaných ako 
rukojemníkoch v Sinaji2 a 6. februára 2014 o situácii v Egypte3,

– so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre 
zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Catherine Ashtonovej o bezpečnostnej situácii v 
Sinaji z 11. septembra 2013, 3. a 8. októbra 2013, 24. decembra 2013, 24. januára 2014 a 17. 
februára 2014 o teroristickom útoku v Sinaji, 

– so zreteľom na publikáciu Europolu z 3. marca 2014 s názvom Irregular migrants from the 
Horn of Africa with European sponsors kidnapped for ransom and held in Sinai,

– so zreteľom na článok 3 Európskeho dohovoru o ľudských právach z roku 1950, 

– so zreteľom na dohodu o partnerstve z Cotonou AKT – EÚ,

– so zreteľom na Dohovor OSN o právnom postavení utečencov z roku 1951 a protokol k 
nemu z roku 1967 a na memorandum UNHCR o porozumení s egyptskou vládou z roku 
1954,

– so zreteľom na dohovor Organizácie africkej jednoty, ktorým sa upravujú osobitné aspekty 
problémov utečencov v Afrike,

– so zreteľom na Dohovor OSN proti mučeniu alebo inému krutému, neľudskému alebo 
ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu z roku 1984 a na Dohovor Rady Európy o boji 
proti obchodovaniu s ľuďmi z roku 2005, 

– so zreteľom na Protokol OSN o prevencii, potláčaní a trestaní obchodovania s ľuďmi, 
osobitne so ženami a deťmi, z roku 2000, doplňujúci Dohovor Organizácie Spojených 
národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu, najmä na jeho články 6 a 9, 

– so zreteľom na Bruselskú deklaráciu o prechádzaní obchodovaniu s ľuďmi a boji proti nemu, 
ktorá bola prijatá 20. septembra 2002,

– so zreteľom na smernicu Rady 2004/81/ES o povoleniach na trvalý pobyt, vydávaných 
štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí sú obeťami nezákonného obchodovania s ľuďmi, a 
smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 o prevencii 
obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania,

1 Prijaté texty_P7_TA(2012)0092.
2 Ú. v. EÚ C 169 E, 15.6.2012, s. 136.
3 Prijaté texty_P7_TA(2014)0100.
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– so zreteľom na článok 2, článok 6 ods. 1, článok 7 a článok 17 („Každý má právo na zákonnú 
ochranu proti takým zásahom alebo útokom.”) Medzinárodného paktu o občianskych a 
politických právach, 

– so zreteľom na Dohodu o pridružení medzi EÚ a Egyptom a najmä jej preambulu a článok 2; 
so zreteľom na článok 89 Ústavy Egyptskej arabskej republiky a egyptský zákon č. 64 z roku 
2010 o boji proti obchodovaniu s ľuďmi,

– so zreteľom na izraelský zákon o prevencii infiltrácie,

– so zreteľom na usmernenia UNHCR o Eritrei,

– so zreteľom na článok 122 ods. 5 a článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže teroristické útoky, šírenie zbraní, infiltrácia zahraničných a egyptských džihádistov a 
radikalizácia časti miestneho obyvateľstva na Sinaji majú za následok narastajúce 
bezpečnostné problémy v Egypte, Izraeli a ďalších krajinách v tomto regióne; keďže 
bezpečnostná situácia na Sinaji sa od zosadenia bývalého prezidenta Muhammada Mursího v 
júli 2013 rýchlo zhoršila vzhľadom na niekoľko extrémistických skupín, ktoré destabilizujú 
bezpečnostné podmienky, a viac než 250 teroristických útokov namierených zväčša proti 
egyptským bezpečnostným silám a ich základniam, pri ktorých zahynulo viac ako sto ľudí, z 
ktorých väčšinu tvorili policajní a vojenskí zamestnanci; keďže teroristické útoky v pásme 
Suezského prieplavu a na plynovody sú takisto vážnym zdrojom obáv; 

B. keďže infiltrácia extrémistov oslabuje úsilie zamerané na obnovu bezpečnosti na Sinaji; 
keďže rôzne teroristické skupiny napojené na sieť al-Káida alebo podnecované touto sieťou 
pôsobia v tejto oblasti i naďalej; keďže niektoré z týchto skupín rozšírili pôsobnosť svojich 
teroristických akcií za hranice Sinaja; keďže iní miestni ozbrojenci na Sinaji nepatria k 
žiadnej extrémistickej skupine, ale ide o ozbrojených beduínov zapojených do pašovania a 
obchodovania s ľuďmi; 

C. keďže egyptské ozbrojené sily začali nedávno vojenské operácie na Sinaji na účely boja proti 
teroristickým a extrémistickým skupinám a obnovy bezpečnosti; keďže egyptská vláda a 
bezpečnostné sily podľa všetkého nedokážu získať kontrolu nad bezpečnostnou krízou na 
Sinaji; keďže bezprávie v regióne umožňuje zločineckým sieťam, obchodníkom s ľuďmi a 
iným zločineckým gangom nerušene a beztrestne vyvíjať svoju činnosť; keďže zdá sa, že 
obchodovanie s ľuďmi pokračuje v rovnakom rozsahu aj napriek nepretržitej ofenzíve 
egyptských bezpečnostných síl na Sinaji; keďže Sinaj sa už dlho využíva ako trasa na 
pašovanie tovaru do pásma Gazy a z neho; keďže existujú obavy z informačného embarga 
týkajúceho sa vývoja na Sinaji;

D. keďže sociálno-ekonomická marginalizácia miestneho beduínskeho obyvateľstva je hlavným 
dôvodom bezpečnostných problémov na Sinaji; keďže obyvatelia Sinaja sú už dlho sužovaní 
chudobou, diskrimináciou a obmedzeným prístupom k službám zdravotnej starostlivosti a 
vzdelávaniu, čo spôsobilo ich odcudzenie od oficiálnych orgánov, ktoré zanedbávajú ich 
situáciu a ignorujú ich požiadavky; 

E. keďže každý mesiac utekajú v dôsledku porušovania ľudských práv a humanitárnych kríz z 
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krajín svojho pôvodu tisíce žiadateľov o azyl a migrantov z oblasti Afrického rohu; keďže 
len z Eritrey uteká podľa osobitného spravodajcu OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v 
Eritrei každý mesiac až 3 000 ľudí; keďže sa odhaduje, že tisíce ľudí vo východnom Sudáne 
sa stali obeťou únosu, boli vzatí do Egypta a mučení na Sinaji, pričom od začiatku roku 2008 
zahynulo viac než 4 000 z nich, a prevláda názor, že v súčasnosti je držaných v zajatí 
približne 1 000 afrických utečencov; 

F. keďže každoročne na Sinaji prichádzajú o život a miznú tisíce osôb, zatiaľ čo ďalší vrátane 
mnohých žien a detí sa stávajú obeťami únosov v utečeneckých táboroch alebo okolitých 
oblastiach, najmä v sudánskom utečeneckom tábore Šagarab alebo počas cesty na rodinné 
stretnutia, a obchodníci s ľuďmi ich držia ako rukojemníkov za výkupné; keďže obete 
obchodníkov s ľuďmi sú zneužívané tým najneľudskejším a najbrutálnejším spôsobom, sú 
podrobované systematickému násiliu a mučeniu, znásilňovaniu a sexuálnemu zneužívaniu a 
nútenej práci alebo sú zabité na účely obchodovania s orgánmi; keďže podľa údajov obetí, 
susedov a organizácií pre ľudské práva boli na tento konkrétny účel vytvorené tábory na 
mučenie; 

G. keďže existujú hodnoverné správy o tom, že niektorí príslušníci sudánskych a egyptských 
bezpečnostných síl tajne spolupracujú s osobami, ktoré obchodujú so žiadateľmi o azyl a 
migrantmi, a že Sudán ani Egypt takmer vôbec nevyšetrujú ani nestíhajú zodpovedných 
úradníkov, čím obe krajiny porušujú svoje záväzky vyplývajúce z dohovoru OSN proti 
mučeniu; keďže egyptské orgány popierajú existenciu takýchto prípadov; 

H. keďže obchodovanie s ľuďmi na Sinaji je mimoriadne výnosným odvetvím organizovanej 
trestnej činnosti; keďže podľa UNHCR vznikli rozsiahle siete obchodovania s ľuďmi, do 
ktorých sú zapojení pašeráci s ľuďmi, únoscovia, napríklad skupiny príslušníkov kmeňa 
Rašájda v Eritrei a na severovýchode Sudánu, sprostredkovatelia v utečeneckých táboroch, 
skorumpovaní príslušníci vojska a polície a zamestnanci hraničnej kontroly, ako aj zločinci v 
egyptských beduínskych komunitách;

I. keďže tí, ktorí nedokážu získať peniaze na výkupné, sú často zabití, a dokonca aj keď sa 
požadované výkupné zaplatí, neexistuje žiadna záruka, že rukojemníci budú prepustení; 
keďže v hodnotovom reťazci v oblasti obchodovania s ľuďmi sa vo vzťahu k rukojemníkom, 
ktorí nedokážu zozbierať peniaze na výkupné, uplatňuje nová prax; 

J. keďže obete obchodovania s ľuďmi na Sinaji, ktoré prežili, potrebujú telesnú a duševnú 
podporu; keďže väčšina z tých, čo na Sinaji prežili, je však zadržaná, je im odopieraná 
lekárska pomoc a prístup k sociálnym službám, vyžaduje sa od nich, aby podpísali 
dokumenty, ktorým nerozumejú, nedostávajú žiadnu právnu pomoc v cieľových krajinách, 
pričom mnohý z nich sú repatriovaní do svojej domovskej krajiny v rozpore so zásadou 
zákazu vrátenia alebo vyhostenia (non-refoulement); 

K. keďže egyptské orgány údajne neumožňujú Úradu vysokého komisára Organizácie 
Spojených národov pre utečencov (UNHCR) prístup k žiadateľom o azyl a migrantom 
zadržiavaným na Sinaji a nevyvíjajú žiadne úsilie o identifikáciu potenciálnych obetí 
obchodovania s ľuďmi spomedzi nich; keďže výhrady Egypta v súvislosti s dohovorom OSN 
o utečencoch obmedzujú práva utečencov na vzdelávanie, sociálne zabezpečenie a pracovné 
práva; 
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L. keďže mnohé z rodín obetí žijú v členských štátoch EÚ; keďže podľa najnovšej publikácie 
Europolu niektoré členské štáty EÚ majú správy o vydieraní v EÚ v mene beduínskych 
organizovaných zločineckých skupín na Sinaji; keďže je v záujme EÚ, aby zistila, ktoré 
zločinecké organizácie sú zapojené do procesu vydierania; 

M. keďže podľa údajov UNHCR je Izrael domovom 53 000 afrických žiadateľov o azyl, ktorí sa 
od roku 2005 dostali do krajiny cez Egypt; keďže pred júnom 2012 vstúpilo do Izraela každý 
mesiac priemerne 1 500 žiadateľov o azyl cez Sinaj, zatiaľ čo podľa izraelských orgánov 
tento počet výrazne klesol v roku 2013 v dôsledku dokončenia oplotenia pozdĺž izraelsko-
egyptskej hranice; keďže UNHCR vyjadril obavy v súvislosti s nedávnou zmenou 
izraelského zákona o prevencii infiltrácie, ktorým sa ďalej obmedzujú práva žiadateľov o 
azyl;

N. keďže EÚ opakovane vyzvala Egypt a Izrael, aby rozvíjali a zvyšovali kvalitu pomoci a 
ochrany poskytovanej žiadateľom o azyl a utečencom, ktorí sa zdržiavajú na ich území alebo 
ním prechádzajú; keďže 7. novembra 2013 sudánski úradníci požiadali EÚ o pomoc v 
súvislosti s obchodovaním s ľuďmi; 

1. odsudzuje nedávne teroristické útoky na bezpečnostné sily a civilistov na Sinaji; vyjadruje 
hlboké znepokojenie nad ďalším zhoršením bezpečnostnej situácie na Sinaji a vyzýva 
egyptskú dočasnú vládu a bezpečnostné sily, aby zintenzívnili úsilie pri obnove bezpečnosti 
v súlade s medzinárodným právom a medzinárodnými normami v oblasti použitia sily a 
zásahov polície a za podpory medzinárodného spoločenstva; vyjadruje znepokojenie nad 
tým, že pokračujúce nepokoje môžu mať v súčasnom prechodnom  období destabilizačný 
vplyv na celý Egypt; 

2. vyjadruje hlboké znepokojenie v súvislosti s údajnými prípadmi obchodovania s ľuďmi na 
Sinaji a dôrazne odsudzuje hrozné zneužívanie, ktorému sú podrobované obete obchodovania 
s ľuďmi; vyjadruje hlbokú solidaritu s obeťami obchodovania s ľuďmi na Sinaji a ich 
rodinami a opätovne zdôrazňuje zodpovednosť egyptskej a izraelskej vlády v boji proti 
obchodovaniu s ľuďmi v tejto oblasti; berie na vedomie úsilie, ktoré vyvíjajú príslušné 
orgány, a zdôrazňuje, že každá vojenská operácia a operácia presadzovania práva 
vykonávaná egyptskými bezpečnostnými silami na Sinaji by mala zahŕňať opatrenia 
zamerané na záchranu a ochranu obetí obchodovania s ľuďmi, pomoc týmto obetiam, najmä 
ženám a deťom, aby sa zabezpečilo, že sa obeťami nestanú znova, ako aj na zatýkanie a 
stíhanie obchodníkov s ľuďmi a akýchkoľvek bezpečnostných úradníkov, ktorí s nimi tajne 
spolupracujú, s cieľom dosiahnuť, aby sa zodpovedali za svoje činy;

3. pripomína, že jednou z hlavných príčin krízy je marginalizácia beduínov na Sinaji; 
upozorňuje, že každé možné riešenie krízy by malo zahŕňať rozsiahly program rozvoja 
zameraný na zlepšenie sociálno-ekonomického postavenia a podmienok miestnej populácie 
beduínov vrátane ich prístupu k polícii a armáde, ako aj ich účasti na politickom procese;

4. vyzýva egyptské orgány, aby dodržiavali svoje vlastné zákony na boj proti obchodovaniu s 
ľuďmi, ktoré zaručujú obetiam obchodovania s ľuďmi imunitu pred stíhaním a prístup k 
pomoci a ochrane, a takisto rešpektovali článok 89 novej ústavy, ktorým sa zakazuje otroctvo 
a všetky formy útlaku a nútené vykorisťovanie ľudí, a aby prostredníctvom svojich 
vnútroštátnych právnych predpisov v plnej miere uplatňovali zásady dohovorov, ktorých 
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zmluvnou stranou je i Egypt; berie na vedomie rozhodnutie vytvoriť národný koordinačný 
výbor pre boj proti nelegálnej migrácii, ktoré vydal egyptský predseda vlády 9. marca 2014; 
vyzýva egyptské orgány, aby zhromaždili a zverejnili štatistiky o obetiach obchodovania s 
ľuďmi; 

5. zdôrazňuje dôležitosť ochrany obetí obchodovania s ľuďmi na Sinaji, ktoré prežili, a 
poskytovanie pomoci týmto obetiam, s osobitným zreteľom na lekársku, psychologickú a 
právnu pomoc; vyzýva všetky dotknuté cieľové krajiny, aby zamedzili zadržiavaniu obetí 
obchodovania s ľuďmi na Sinaji, ktoré prežili, zaviedli zdokonalené systémy identifikácie 
obetí, poskytli im prístup k spravodlivým a účinným konaniam o azyle a k UNHCR, posúdili 
všetky prípady individuálne a zabránili vyhosteniu spomínaných obetí, keďže by tým došlo k 
porušeniu zásady zákazu vrátenia alebo vyhostenia; žiada úplný prístup agentúr OSN a 
organizácií pôsobiacich v oblasti ľudských práv do oblastí na Sinaji, v ktorých prebieha 
pašovanie osôb a obchodovanie s ľuďmi, a poskytnutie úplného a neobmedzeného prístupu 
do útvarov zaistenia používaných na umiestňovanie žiadateľov o azyl a utečencov; 

6. víta rozhodnutie izraelského najvyššieho súdu zo 16. septembra 2013 o zrušení ustanovenia 
zákona o prevencii infiltrácie, ktoré umožňovalo automatické zadržanie, ale vyzýva Izrael, 
aby zrušil svoj zákon z 10. decembra 2013, ktorý umožňuje neobmedzené zadržiavanie 
žiadateľov o azyl; vyzýva orgány cieľových krajín, aby k žiadateľom o azyl pristupovali v 
súlade s medzinárodným právom týkajúcim sa utečencov a ľudských práv; 

7. pripomína, že systematické a všade prítomné porušovanie ľudských práv v Eritrei spôsobuje, 
že tisíce Eritrejčanov každý mesiac utekajú zo svojej krajiny; pripomína sudánskym 
orgánom, že sú povinné zaistiť bezpečnosť utečencov a žiadateľov o azyl a venovať prioritnú 
pozornosť bezodkladnému vypracovaniu a uskutočneniu trvalých a primeraných 
bezpečnostných opatrení v utečeneckom tábore Šagarab;

8. zdôrazňuje dôležitosť koordinovaných regionálnych opatrení pri obnove bezpečnosti a boji 
proti obchodovaniu s ľuďmi na Sinaji a vyzýva na zvýšenie medzinárodnej podpory a 
intenzívnejšiu spoluprácu v tejto oblasti medzi vládami Egypta, Izraela, Líbye, Etiópie, 
Eritrey a Sudánu, ako aj s príslušnými organizáciami vrátane mnohonárodnostných síl a 
pozorovateľov OSN; 

9. nabáda EÚ a jej členské štáty, aby v súlade so svojimi medzinárodnými záväzkami na boj 
proti obchodovaniu s ľuďmi podporovali všetky snahy zamerané na boj proti obchodovaniu s 
ľuďmi na Sinaji; vyzýva Komisiu, aby v rámci svojich vzťahoch s eritrejskou vládou kládla 
dôraz na dodržiavanie ľudských práv; opätovne zdôrazňuje ponuku zo strany EÚ poskytovať 
orgánom pomoc pri rozvíjaní a zvyšovaní kvality pomoci a ochrany poskytovanej žiadateľom 
o azyl a utečencom, ktorí sa zdržiavajú na jej území alebo ním prechádzajú; víta výzvu 
sudánskej vlády na podporu EÚ;

10. vyzýva podpredsedníčku/vysokú predstaviteľku a Komisiu, aby tejto téme prisúdili vysokú 
prioritu a zaradili ju do programu politického dialógu s Egyptom, Izraelom a Sudánom a aby 
aktívne spolupracovali s UNHCR na vytvorení akčnej skupiny so štátmi zapojenými do 
rôznych etáp reťazca obchodovania s ľuďmi vrátane zdrojov, tranzitu a cieľovej krajiny;

11. vyjadruje vážne obavy v súvislosti so správami o vydieraní, ku ktorému dochádza v EÚ; 
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preto pripomína orgánom EÚ ich povinnosť konať a vyzýva ministrov zahraničných vecí a 
ministrov spravodlivosti EÚ, aby prijali náležité opatrenia;  vyzýva inštitúcie EÚ, aby 
vyvíjali tlak na Izrael a Egypt, aby prijali opatrenia na riešenie problému obchodovania s 
ľuďmi na Sinaji a urýchlili vykonávanie nadchádzajúcich odporúčaní Europolu;

12. víta úsilie niektorých vodcov beduínskych komunít a aktivity organizácií pôsobiacich v 
oblasti ľudských práv v Egypte a Izraeli, ktorí poskytujú pomoc, podporu a zdravotnú 
starostlivosť obetiam obchodovania s ľuďmi na Sinaji, a naliehavo vyzýva medzinárodné 
spoločenstvo a EÚ, aby naďalej financovala projekty mimovládnych organizácií v regióne;

13. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej 
predstaviteľke, Rade a Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, egyptskej, 
izraelskej, eritrejskej a sudánskej vláde, egyptskému parlamentu, izraelskému Knesetu, 
sudánskemu národnému zhromaždeniu, eritrejskému národnému zhromaždeniu, generálnemu 
tajomníkovi Organizácie Spojených národov a Rade Organizácie Spojených národov pre 
ľudské práva;


