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Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Šiaurės Korėjoje (Korėjos Liaudies 
Demokratinėje Respublikoje)
(2014/2696(RSP))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į JT Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, Tarptautinį pilietinių ir politinių 
teisių paktą, Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą, Vaiko teisių 
konvenciją ir Konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims, prie kurių 
Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika (KLDR) yra prisijungusi,

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

– atsižvelgdamas į savo 2013 m. kovo 14 d. rezoliuciją dėl branduolinės grėsmės ir žmogaus 
teisių Korėjos Liaudies Demokratinėje Respublikoje1, 2012 m. gegužės 24 d. rezoliuciją dėl 
pabėgėlių iš Šiaurės Korėjos padėties2, 2010 m. liepos 8 d. rezoliuciją dėl Šiaurės Korėjos3,

– atsižvelgdamas į Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir 
Komisijos pirmininko pavaduotojos Catherine Ashton atstovo spaudai 2013 m. rugpjūčio 
19 d. pareiškimą dėl neseniai sudarytų Pietų Korėjos ir Šiaurės Korėjos susitarimų, 2013 m. 
birželio 5 d. pareiškimą dėl devynių Šiaurės Korėjos piliečių išsiuntimą iš Laoso ir 2013 m. 
kovo 13 d. pareiškimą dėl branduolinės grėsmės ir žmogaus teisių Šiaurės Korėjoje, 

– atsižvelgdamas į KLDR 2013 m. kovo 13 d. deklaraciją, kad ji nutraukė 1953 m. paliaubas ir 
kad Šiaurės Korėjos ir Pietų Korėjos deklaracija dėl nepuolimo susitarimo jos neįpareigoja,

– atsižvelgdamas į JT žmogaus teisių tarybos 2014 m. kovo 26 d. rezoliuciją ir 2013 m. kovo 
21 d. rezoliuciją, taip pat į JT Generalinės Asamblėjos 2013 m. gruodžio 18 d. rezoliuciją dėl 
žmogaus teisių padėties Korėjos Liaudies Demokratinėje Respublikoje,

– atsižvelgdamas į JT žmogaus teisių tarybos 2013 m. kovo 21 d. įsteigtą Tyrimo komisiją 
žmogaus teisių Korėjos Liaudies Demokratinėje Respublikoje klausimais;

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 4 dalį,

A. kadangi JT Tyrimo komisija išnagrinėjo „sisteminius, paplitusius ir sunkius žmogaus teisių 
pažeidimus“ Šiaurės Korėjoje ir 2014 m. vasario 7 d. paskelbė ataskaitą;

B. kadangi Tyrimo komisijos taikyti profesionalūs, nuoseklūs ir visaapimantys darbo metodai 
gali būti pavyzdžiu ateityje JT žmogaus teisių tarybos prašymu vykdant faktų nustatymo 
misijas, kai vyriausybės atsisako bendradarbiauti, kaip tai buvo KDLR atveju;

C. kadangi po to, kai buvo įsteigta Tyrimo komisija, KDLR pareiškė, kad ji šios komisijos 

1 Priimti tekstai, P7_TA(2013)0096.
2 OL C 264 E, 2013 9 13, 94 p.
3 OL C 351 E, 2011 12 2, 132 p.
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visiškai nepripažįsta ir nekreips į ją dėmesio, atsisakė išduoti jai leidimą atvykti į šalį ir 
niekaip kitaip nebendradarbiavo; kadangi KLDR režimas apskritai nebendradarbiavo su JT ir 
atmetė visas JT žmogaus teisių tarybos ir Generalinės Asamblėjos rezoliucijas, susijusias su 
žmogaus teisėmis Šiaurės Korėjoje; kadangi jis nebendradarbiavo su JT specialiuoju 
pranešėju žmogaus teisių padėties šalyje klausimu ir atsisakė bet kokios JT vyriausiosios 
žmogaus teisių komisarės pagalbos;

D. kadangi ES ir KDLR žmogaus teisių dialogą KDLR laikinai nutraukė 2003 m.;

E. kadangi Tyrimo komisija padarė išvadą, jog „KLDR buvo ir yra daromi sisteminiai, paplitę ir 
sunkūs žmogaus teisių pažeidimai, o daugeliu atvejų nustatyta, kad pažeidimai, atitinkantys 
nusikaltimų žmoniškumui sudėtį, yra pagrįsti valstybės politika ir nepalyginami su 
pažeidimais šiuolaikiniame pasaulyje“; 

F. kadangi šie nusikaltimai žmoniškumui apima išnaikinimą, žudymą, vergovę, kankinimą, 
kalinimą, seksualinį prievartavimą, priverstinius abortus ir kitą lytinį smurtą, persekiojimą 
dėl politinių pažiūrų, religijos, rasės ir lyties, gyventojų perkėlimą prievarta, prievartinį 
žmonių dingimą ir nežmonišką elgesį sąmoningai sukeliant ilgalaikį badą; kadangi šie 
nusikaltimai žmoniškumui KLDR tebedaromi dėl to, kad išliko ta pati politika, institucijos ir 
nebaudžiamumo praktika;

G. kadangi Tyrimo komisija padarė išvadą, jog su šimtais tūkstančių kalinių stovyklose buvusių 
bei esančių žmonių pasielgta neapsakomai baisiai, šis elgesys „primena tuos siaubus, kuriuos 
patyrė kalėjusieji dvidešimto amžiaus totalitarinių valstybių stovyklose“;

H. kadangi pranešime įrodoma, kad KLDR valdžios institucijos turi absoliučią valdžią visais 
piliečių gyvenimo aspektais, visišką informacijos monopolį, kontroliuoja judėjimą šalies 
viduje bei kitose šalyse ir socialinį gyvenimą (vadinamoji songbun klasių sistema); 

I. kadangi vyriausybė savo represinius veiksmus vykdo už šalies sienų sistemingai grobdama 
žmones ir atsisakydama repatrijuoti gerokai daugiau kaip 200 000 asmenų iš kitų šalių; 
nemažai šių asmenų dingo prievarta;

J. kadangi diskriminacija ir smurtas prieš moteris plačiai paplitę, įskaitant viešą sumušimą ir 
valstybės tarnautojų seksualinį smurtą prieš moteris; kadangi moterys ir mergaitės yra 
pažeidžiamos, nes jomis gali būti prekiaujama, jos gali būti verčiamos teikti seksualines 
paslaugas;

1. ypač susirūpinęs atkreipia dėmesį į JT Tyrimo komisijos išvadas ir remia jos rekomendacijas;

2. pakartoja, kad griežtai smerkia dešimtmetį trunkančias valstybės represijas, kurias 
sistemingai vykdo buvusieji ir dabartiniai KLDR aukščiausieji vadovai ir administracija, ir 
ragina KLDR nedelsiant nustoti daryti sisteminius, paplitusius ir sunkius žmogaus teisių 
pažeidimus, vykdomus prieš savo gyventojus;

3. pabrėžia, kad aprašytieji pažeidimai, kurių dauguma yra nusikaltimai žmoniškumui vyksta 
per ilgai juos stebint tarptautinei bendruomenei ir prašo ES valstybių narių ir visų JT 
Generalinės Asamblėjos narių suteikti Šiaurės Korėjos gyventojų kančioms pirmenybę 
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politinėje darbotvarkėje ir užtikrinti, kad būtų laikomasi Tyrimo komisijos rekomendacijų; 

4. yra įsitikinęs, kad atėjo metas tarptautinei bendruomenei imtis konkrečių veiksmų ir 
sustabdyti pažeidėjų nebaudžiamumą; reikalauja, kad pagrindiniai asmenys, atsakingi už 
KLDR padarytus nusikaltimus žmoniškumui būtų patraukti atsakomybėn prieš Tarptautinį 
baudžiamąjį teismą ir kad jiems būtų taikomos tikslinės sankcijos; 

5. prašo Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) užtikrinti, kad Tyrimo komisijos 
rekomendacijų įgyvendinimas būtų nuolatinis klausimas žmogaus teisių dialogų ir kitų 
susitikimų su trečiosiomis šalimis, ypač su Rusija ir Kinija, klausimas; taip pat prašo EIVT ir 
ES specialiojo įgaliotinio žmogaus teisių klausimais užtikrinti, kad visiems EIVT 
ambasadoriams būtų pranešta apie Tyrimo komisijos ataskaitą ir kad jie suprastų, jog jų 
užduotis yra visame pasaulyje užtikrinti paramą Tyrimo komisijos rekomenduojamiems JT 
Saugumo Tarybos veiksmams;

6. ragina KLDR vyriausybę įgyvendinti savo įsipareigojimus pagal žmogaus teisių dokumentus, 
prie kurių ji yra prisijungusi, ir visiškai bendradarbiauti su humanitarinėms organizacijoms, 
nepriklausomais žmogaus teisių stebėtojais ir JT specialiuoju pranešėju žmogaus teisių 
klausimais būtų KLDR, inter alia leidžiant jiems patekti į šalį; 

7. ragina EIVT ir ES valstybes nares remti JT vyriausiąją žmogaus teisių komisarę steigiant 
specialias struktūras, kurios užtikrintų atsakomybę už nusikaltimus, nuolat rinkdamos 
įrodymus ir dokumentus; 

8. ragina KLDR nedelsiant ir visam laikui nutraukti viešą ir slaptą mirties bausmės vykdymą ir 
panaikinti mirties bausmę; taip pat ragina KLDR nutraukti be teismo vykdomas egzekucijas, 
prievartinius dingimus ir kolektyvines bausmes, uždaryti kalinių stovyklas, išlaisvinti 
politinius kalinius ir leisti savo piliečiams laisvai keliauti šalies viduje ir į kitas šalis; ragina 
KLDR sudaryti sąlygas nacionalinės ir tarptautinės žiniasklaidos žodžio ir spaudos laisvei, 
taip pat suteikti savo piliečiams necenzūruojamą prieigą prie interneto; 

9. ragina KLDR vyriausybę pateikti visą informaciją apie trečiųjų šalių piliečius, kuriuos, kaip 
įtariama, pastaraisiais dešimtmečiais Šiaurės Korėjos valstybės agentai pagrobė, ir nedelsiant 
vis dar laikomus pagrobtus asmenis grąžinti į jų šalis; 

10. reiškia ypatingą susirūpinimą dėl labai sunkios aprūpinimo maistu padėties šalyje ir jos 
poveikio gyventojų ekonominėms, socialinėms ir kultūrinėms teisėms; ragina Komisiją toliau 
vykdyti pradėtas humanitarinės pagalbos programas ir išsaugoti atvirus ryšių su KLDR 
kanalus, taip pat užtikrinti, kad pagalba saugiai pasiektų tuos gyventojų sluoksnius, kuriems 
ji skirta; ragina KLDR valdžios institucijas atsižvelgiant į poreikius užtikrinti visiems 
piliečiams prieigą prie maisto ir humanitarinės pagalbos laikantis humanitarinės pagalbos 
teikimo principų; be to, ragina KLDR savo išteklius investuoti siekiant pagerinti siaubingas 
gyventojų buities sąlygas, o ne toliau didinti karinį arsenalą ir vystyti branduolinę programą; 

11. ragina visas JT nares, visų pirma Kinijos Liaudies Respubliką, padėti Šiaurės Korėjos 
piliečiams, kuriems pavyko pabėgti iš šalies, ir suteikti jiems teisę apsigyventi, teisinę 
apsaugą ir pagrindines paslaugas, tolygias toms, kurios teikiamos jos piliečiams, ir jokiu 
būdu nebendradarbiauti su KLDR administracija išsiunčiant arba repatrijuojant Šiaurės 
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Korėjos piliečius;

12. palankiai vertina humanitarinį Šiaurės Korėjos ir Pietų Korėjos projektą, nes atskirtų Šiaurės 
ir Pietų Korėjos šeimų susijungimas gali tiesiogiai palengvinti gyventojų kančias, ir ragina 
abiejų šalių vyriausybes imtis daugiau tokio pobūdžio iniciatyvų; 

13. ragina JT, kaip siūlo Tyrimo komisija, surengti aukšto lygio Korėjos karo šalių politinę 
konferenciją, kurios tikslas būtų sudaryti taikos susitarimą ir numatyti procesą, kuriuo būtų 
skatinamas bendradarbiavimas, pavyzdžiui, kaip tai daroma pagal Helsinkio procesą;

14. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, KLDR vyriausybei, Sąjungos 
vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko 
pavaduotojai, ES specialiajam įgaliotiniui žmogaus teisių klausimais, valstybių narių 
parlamentams, JT Generaliniam Sekretoriui, JT žmogaus teisių tarybai, JT Tyrimo komisijos 
žmogaus teisių Korėjos Liaudies Demokratinėje Respublikoje klausimais nariams, įskaitant 
jos specialųjį pranešėją, Korėjos Respublikos vyriausybei ir parlamentui, Rusijos Federacijos 
vyriausybei ir parlamentui, Japonijos vyriausybei ir parlamentui ir Kinijos Liaudies 
Respublikos vyriausybei.


