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Uznesenie Európskeho parlamentu o politickej situácii v Ugande
(2021/2545(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Ugande,

– so zreteľom na vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre 
zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) v mene Európskej únie z 20. januára 
2021 o voľbách v Ugande,

– so zreteľom na vyhlásenie PK/VP z 12. januára 2021 o nadchádzajúcich všeobecných 
voľbách v Ugande,

– so zreteľom na pripomienky veľvyslanca EÚ Attilia Pacificiho z 12. januára 2021 o 
zmrazení bankových účtov MVO,

– so zreteľom na spoločné miestne vyhlásenie delegácií Európskej únie v Ugande 
a diplomatických misií Belgicka, Dánska, Francúzska, Holandska, Írska, Nemecka, 
Rakúska, Švédska, Talianska, Islandu a Nórska v Ugande z 26. novembra 2020 
o nedávnom volebnom násilí v Ugande,

– so zreteľom na tlačové informačné materiály hovorcu vysokej komisárky OSN 
pre ľudské práva z 8. januára 2021 o Ugande,

– so zreteľom na vyhlásenie odborníkov OSN na ľudské práva z 29. decembra 2020 
s názvom Uganda: odborníci OSN vážne znepokojení volebnými represiami,

– so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z 10. decembra 1948, ktorej 
signatárom je aj Uganda,

– so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach zo 16. 
decembra 1966, ktorý Uganda ratifikovala 21. júna 1995,

– so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov z 27. júna 1981,

– so zreteľom na Africkú chartu o demokracii, voľbách a správe vecí verejných 
z 30. januára 2007,

– so zreteľom na Dohovor OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo 
ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu z 10. decembra 1984,

– so zreteľom na ústavu Ugandskej republiky z roku 1995 zmenenú v roku 2005,

– so zreteľom na Dohodu o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských 
a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými 
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štátmi na strane druhej (ďalej len „Dohoda z Cotonou“) z 23. júna 20001, a najmä na jej 
článok 8 ods. 4 o nediskriminácii,

– so zreteľom na spoločnú stratégiu EÚ a Afriky,

– so zreteľom na záverečnú správu volebnej pozorovateľskej misie EÚ v Ugande z 18. 
februára 2016,

– so zreteľom na spoločné miestne vyhlásenie Skupiny partnerov za demokraciu 
a riadenie (PDG) z 23. decembra 2020 o zatknutí aktivistov za ľudské práva v Ugande,

– so zreteľom na Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj, ktorú prijala OSN, a na ciele 
udržateľného rozvoja, ktoré sú jej súčasťou,

– so zreteľom na národný indikatívny program  pre Ugandu v rámci 11. Európskeho 
rozvojového fondu,

– so zreteľom na článok 144 ods. 5 a článok 132 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže 14. januára 2021 ugandskí voliči volili prezidenta a poslancov parlamentu, 
pričom boli zaznamenané rozsiahle nezrovnalosti, a keďže 16. januára 2021 volebná 
komisia vyhlásila za víťaza volieb prezidenta Yoweriho Museveniho, ktorý je vo 
funkcii už 35 rokov a nasledujúce funkčné obdobie bude už jeho šieste a ktorý 
získal 59 % hlasov, a tak porazil opozičného lídra Roberta Kyagulanyia Ssentama, 
známeho ako Bobi Wine, ktorý získal 35 % hlasov; keďže výsledky volieb boli 
prakticky neoveriteľné, pretože volebná komisia sa neriadila predpísaným postupom 
sčítavania hlasov;

B. keďže kampaň pred ugandskými prezidentskými voľbami v roku 2002 poznačilo 
násilie, pričom opoziční kandidáti, organizácie občianskej spoločnosti (OOS), 
obhajcovia ľudských práv, volební experti a novinári čelili pri výkone svojich 
legitímnych práv systematickému útlaku a zastrašovaniu; keďže volebný proces 
závažne zdiskreditovalo neprimerané použitie sily orgánmi presadzovania práva 
a bezpečnostnými orgánmi;

C. keďže v očakávaní volieb príslušné orgány od jesene 2020 zintenzívňovali útlak 
politickej opozície, pričom bezpečnostné orgány zatýkali kľúčových opozičných 
kandidátov Bobiho Winea, Patricka Oboiho Amuriata a generálporučíka Henryho 
Tumukundeho, rozháňali ich volebné zhromaždenia a obmedzovali volebné 
spravodajstvo;

D. keďže prezidentský kandidát opozičnej strany Fórum za demokratickú zmenu Patrick 
Oboi Amuriat bol pred voľbami viackrát zatknutý, pričom účastníci jedného z jeho 
volebných zhromaždení boli 9. novembra 2020 rozohnaní slzotvorným plynom a 6. 
januára 2021 na jeho konvoj strieľala polícia;

1 Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 3.
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E. keďže stupňujúca sa militarizácia volebnej kampane sa prejavila najmä 18. a 19. 
novembra 2020, keď bezpečnostné jednotky zasiahli proti protestujúcim, ktorí 
požadovali prepustenie v tom čase zadržiavaného prezidentského kandidáta Bobiho 
Winea, čo si vyžiadalo smrť najmenej 54 protestujúcich v najmenej siedmich okresoch, 
zatknutie stoviek ľudí a zmiznutie ďalších osôb;

F. keďže opozičný kandidát Bobi Wine bol po voľbách de facto v domácom väzení, keď 
jeho dom po 11 dní obkolesovali bezpečnostné jednotky;

G. keďže Bobi Wine 1. februára 2021 podal na Vrchný ugandský súd petíciu, v ktorej 
napadol volebné výsledky a tvrdil, že došlo k rozsiahlym podvodom, napríklad že 
armáda sa podieľala na natláčaní lístkov do volebných urien, že boli odovzdávané hlasy 
namiesto iných osôb a že voličom sa bránilo vo vstupe do volebných miestností; keďže 
po posledných štyroch voľbách čelil prezident Museveni obvineniam na vrchnom súde;

H. keďže 7. januára 2021 Bobi Wine podal petíciu na Medzinárodný trestný súd (MTS), 
v ktorej obvinil prezidenta Museveniho a deviatich ďalších vysokopostavených 
úradníkov z mnohonásobného porušovania ľudských práv;

I. keďže medzinárodné pozorovateľské misie a misie expertov na voľby na voľbách vo 
veľkej miere chýbali, pretože ugandské orgány im neudelili akreditáciu, a keďže 
príslušné orgány ani nevykonali odporúčania z minulých misií; keďže EÚ bola ochotná 
vyslať malý tím volebných pozorovateľov, no jej ponuka bola odmietnutá; keďže USA 
zrušili svoju účasť na pozorovaní ugandských všeobecných volieb, pretože väčšina ich 
žiadostí o akreditáciu bola zamietnutá; keďže v záverečnej správe z volebnej 
pozorovateľskej misie EÚ z roku 2016 bolo uvedených približne 30 odporúčaní vrátane 
zdôraznenia potreby nezávislejšieho volebného orgánu a upustenia od nadbytočného 
využívania sily bezpečnostnými zložkami, no ugandské orgány nevykonali ani jedno 
z týchto odporúčaní;

J. keďže vláda pred voľbami obmedzila prístup k internetu a začala zavádzať daň zo 
sociálnych médií pre používateľov, ktorí si kupovali internetové dáta, a keďže sa 
objavili správy o blokovaní prístupu k platformám online správ a sociálnych médií pred 
voľbami; keďže prístup na niektoré stránky sociálnych médií je stále obmedzený;

K. keďže aj pandémia COVID-19 poslúžila ako zámienka na represie a neprimerané 
obmedzovanie opozičných zhromaždení a aktivít; keďže Uganda zaznamenala približne 
40 000 prípadov ochorenia COVID-19; keďže vysoká komisárka OSN pre ľudské práva 
vyjadrila obavy, že opatrenia na boj proti koronavírusu sa využili na obmedzovanie 
politických slobôd a politickej účasti počas volebného procesu; keďže 26. decembra 
2020 Uganda pozastavila volebnú kampaň v oblastiach, kde sa opozícia tešila 
mimoriadnej popularite, medziiným v oblastiach Mbarara, Kabarole, Luwero, Kasese, 
Masaka, Wakiso, Jinja, Kalungu, Kazo, Kampala City a Tororo, a ako dôvod uviedla 
preventívne protipandemické opatrenia;

L. keďže reštriktívne protipandemické opatrenia boli vo viacerých prípadoch namierené 
voči konkrétnym skupinám, čo malo za následok neprimerané násilie a svojvoľné 
zatýkania bez možnosti prístupu k právnikovi, čoho dôkazom je policajná razia z 29. 
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marca 2020 v priestoroch nadácie Deti slnka, ktorá poskytuje prístrešok mladým 
bezdomovcom, ktorí sa hlásia k lesbám, gayom, bisexuálom alebo transrodovým 
osobám;

M. keďže v novembri 2020 Národná kancelária pre MVO (mimovládne organizácie) 
svojvoľne zastavila činnosť novovytvorenej OOS National Election Watch Uganda 
(Národná volebná hliadka Uganda), ktorá bola zriadená občanmi na účel pozorovania 
volieb; keďže Finančný spravodajskú úrad Ugandy zmrazil bankové účty viacerým 
OOS vrátane Ugandského národného fóra MVO a Siete ugandských žien  (UWONET) 
a ako dôvod uviedol nepodložené obvinenia z finančného terorizmu;

N. keďže ugandské orgány sa v posledných rokoch vo zvýšenej miere zameriavajú na 
OOS, najmä na tie, ktoré pôsobia v oblasti ľudských práv a volieb; keďže 23. decembra 
2020 bol zatknutý popredný právnik v oblasti ľudských práv a účastník štipendijného 
programu Sacharovovej ceny Nicholas Opiyo a spolu s ním ďalší traja právnici – 
Herbert Dakasi, Anthony Odur a Esomu Obure – a člen Platformy národnej jednoty 
(National Unity Platform, NUP) Hamid Tenywa na základe obvinení z prania špinavých 
peňazí a porušovania ugandských ústavných záruk; keďže Nicholas Opiyo bol 30. 
decembra 2020 prepustený na kauciu, no stále čaká na súd; keďže Opiyo rezolútne 
odmieta obvinenia a tvrdí, že finančné sumy boli zákonne použité na podporu 
ľudskoprávnej činnosti organizácie Chapter Four Uganda;

O. keďže stovky prívržencov NUP uniesli počas kampane agenti tajnej bezpečnosti 
a nejasný počet z nich je stále násilne zadržiavaný alebo nezvestný;

P. keďže 2. januára 2020 prezident Museveni v liste pre ministerstvo financií nariadil 
pozastavenie nástroja pre demokratickú správu; keďže z nástroja pre demokratickú 
správu sa financuje väčšina MVO v Ugande a podporuje ho množstvo členských štátov 
vrátane Rakúska, Nórska, Holandska, Švédska, Dánska a Írska; keďže jeho účelom je 
posilňovať demokratizáciu, chrániť ľudské práva, zlepšovať prístup k spravodlivosti 
a posilňovať zodpovednosť; keďže vykonávanie dôležitých programov financovaných 
z prostriedkov EÚ je vážne obmedzované;

Q. keďže v decembri 2020 Sieť pre ľudské práva novinárov v Ugande informovala o viac 
ako 100 prípadoch porušovania ľudských práv novinárov vrátane policajného násilia, ku 
ktorým došlo najmä vtedy, keď sa venovali kampaniam politických kandidátov; keďže 
polícia 30. decembra 2020 sľúbila, že reportáže z volieb budú môcť robiť len 
„certifikovaní novinári“; keďže koncom novembra 2020 orgány vyhostili troch 
kanadských novinárov; keďže Uganda je zaradená na 125. mieste zo 180 krajín vo 
Svetovom indexe slobody tlače za rok 2020, ktorý uverejňujú Reportéri bez hraníc;

R. keďže 12. decembra 2020 vláda zmrazila aktíva štyroch mimovládnych organizácií 
pôsobiacich vo volebných kampaniach podporujúcich účasť žien a mládeže – 
UWONET, Národné fórum mimovládnych organizácií, Medzinárodné mierové centrum 
žien a Aliancia finančného monitorovania volieb – na základe obvinení z financovania 
terorizmu;

S. keďže Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva 11. januára 2021 odsúdil to, čo 
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označil za „zhoršujúcu sa situáciu v oblasti ľudských práv v Ugande“, a informoval o 
početných porušeniach ľudských práv vrátane práva na slobodu prejavu, pokojné 
zhromažďovanie a účasť, ako aj o svojvoľnom zbavovaní života, svojvoľnom zatýkaní a 
zadržiavaní a mučení;

T. keďže vo volebnej kampani a vyhláseniach prezidenta Museveniho je čoraz viac 
prítomná protizápadná rétorika;

U. keďže Uganda má jednu z najmladších a najrýchlejšie rastúcich populácií na svete a 
mnohí obyvatelia uplatnili svoje právo voliť pokojným spôsobom; keďže ugandská 
národná volebná komisia nezaregistrovala jeden milión mladých oprávnených voličov, 
pričom tvrdila, že jej chýbajú materiálne zdroje na ich registráciu;

V. keďže prostredníctvom 11. Európskeho rozvojového fondu EÚ poskytuje Ugande 578 
miliónov EUR, konkrétne na podporu dobrej správy vecí verejných, zlepšenie 
infraštruktúry, zaistenie potravinovej bezpečnosti a podporu poľnohospodárstva; keďže 
Uganda dostáva aj 112,2 milióna EUR z Núdzového trustového fondu EÚ pre Afriku;

W. keďže bezpečnostná a rozvojová spolupráca medzi Ugandou a EÚ, USA a inými 
krajinami sa uskutočňuje v kontexte mierovej misie Africkej únie v Somálsku 
(AMISOM);

X. keďže index ľudského rozvoja OSN radí Ugandu na 159. miesto zo 189 a keďže podľa 
organizácie Transparency International sa Uganda nachádza na 137. mieste zo 180 
krajín v indexe vnímania korupcie;

Y. keďže Uganda má jeden z najprísnejších zákonov proti homosexualite na svete a keďže 
pretrváva diskriminácia a násilie voči LGBTQ+ osobám;

Z. keďže bývalý vodca milícií a detský vojak Dominic Ongwen z Ugandy bol 4. februára 
2021 na MTS uznaný vinným z vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti v 
prelomovom rozsudku, v ktorom bol odsúdený za 61 individuálnych obvinení z vraždy, 
znásilnenia, sexuálneho otroctva, únosov a mučenia, ktoré spáchal ako veliteľ Armády 
božieho odporu (LRA), čo je násilný kult, ktorý od polovice 80. rokov 19. storočia 
viedol v Ugande a okolitých krajinách krvavé, násilné ťaženie, ktoré sa skončilo len 
pred niekoľkými rokmi ;

1. vyjadruje poľutovanie nad tým, že volebný proces nebol demokratický a transparentný; 
odsudzuje nadmerné používanie sily políciou a ozbrojenými silami pri prezidentských 
voľbách a ich rastúce zasahovanie do politického procesu; vyjadruje poľutovanie nad 
tým, že nezávislým, miestnym a medzinárodným volebným pozorovateľom sa zakázalo 
dohliadať na voľby, čo bránilo ich hodnoteniu podľa medzinárodne uznávaných noriem; 
zdôrazňuje zásadný význam slobodných a spravodlivých volieb, ktoré sú predpokladom 
udržateľného a dlhodobého rozvoja; v tomto duchu chváli ugandský ľud, najmä mladé 
obyvateľstvo, za odvahu a nadšenie pre demokraciu, ktoré preukázali počas tejto 
volebnej kampane;

2. odsudzuje násilie voči vedúcim predstaviteľom politickej opozície v Ugande, ich 
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pokračujúce prenasledovanie a systematické zásahy proti nim, ako aj potláčanie 
občianskej spoločnosti, obhajcov ľudských práv a médií a narúšanie platforiem 
sociálnych médií a výpadky internetu;

3. vyzýva preto vládu, aby ukončila pretrvávajúce používanie smrtiacej a neprimeranej 
sily bezpečnostnými silami a svojvoľné zatýkanie a zadržiavanie opozičných politikov a 
stúpencov, demonštrantov, obhajcov ľudských práv a novinárov a útoky proti nim;

4. vyzýva ugandskú vládu, aby zabezpečila spravodlivosť a zodpovednosť pre všetky 
obete vykonávaním nestranného, dôkladného a nezávislého vyšetrovania streľby a 
násilia páchaného bezpečnostnými silami, a podobne vyzýva ugandské súdnictvo, aby 
objektívne a nezávisle uplatňovalo existujúci legislatívny rámec a v plnej miere 
zohľadňovalo dostupné skutočnosti a dôkazy; vyzýva ugandské orgány, aby začali 
okamžité nezávislé vyšetrovanie tragických udalostí z 18. a 19. novembra 2020, pri 
ktorých najmenej 54 ľudí zbytočne prišlo o život rukou polície po zatknutí Bobiho 
Winea, a kde boli zranené stovky ďalších osôb, čo uznal samotný prezident Museveni, a 
aby vyvodili zodpovednosť voči zodpovedným osobám;

5. zdôrazňuje, že odvolania a námietky proti volebným výsledkom sú základnou črtou 
dôveryhodného volebného procesu; očakáva, že všetky volebné námietky a sťažnosti sa 
budú riešiť nezávislým a transparentným spôsobom s využitím dostupných ústavných a 
právnych prostriedkov nápravy;

6. vyzýva vládu, aby okamžite a bezpodmienečne prepustila všetky osoby alebo zrušila 
všetky obvinenia proti všetkým osobám, ktoré boli zatknuté a zadržiavané výlučne za 
účasť na pokojných politických zhromaždeniach alebo za uplatňovanie svojho práva na 
slobodu prejavu a združovania, vrátane Sacharovovho štipendistu Európskeho 
parlamentu z roku 2016 Nicholasa Opiyu; pripomína vláde Ugandy, aby rešpektovala 
slobodu prejavu a právo na pokojné a bezpečné zhromažďovanie vrátane voľného 
pohybu všetkých politických aktérov a ich stúpencov, a odsudzuje pokračujúce zásahy 
proti občianskej spoločnosti; vyzýva vládu, aby zabezpečila, že práva pána Opiya na 
riadny a spravodlivý proces budú dodržiavané na najvyššej úrovni;

7. pripomína ugandským orgánom ich povinnosť zaručiť, chrániť a presadzovať základné 
práva – vrátane občianskych a politických práv občanov krajiny, t. j. spravodlivé 
zastúpenie bez ohľadu na etnický pôvod, slobodu prejavu a slobodu zhromažďovania, a 
potvrdiť kľúčovú úlohu, ktorú v krajine zohráva politická opozícia, aktéri občianskej 
spoločnosti, novinári a médiá; vyzýva orgány, aby zrušili všetky obmedzenia, ktoré 
môžu obmedzovať právo ľudí na slobodu pokojného zhromažďovania, slobodu prejavu 
a slobodu združovania;

8. pripomína vláde Ugandy význam slobody prejavu a úlohu slobodných a pluralitných 
médií v demokratickej spoločnosti; so znepokojením konštatuje, že novinári, ktorí 
informovali o voľbách, boli bežne vystavení zastrašovaniu a násiliu; očakáva, že 
ugandské orgány vytvoria prostredie, v ktorom môžu novinári vykonávať svoju prácu 
bez prekážok;

9. vyzýva ugandské orgány, aby zabezpečili bezpečný a neobmedzený prístup k internetu 
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pre všetkých, a to aj na sociálne médiá a platformy na posielanie správ online, keďže v 
opačnom prípade to predstavuje vážnu prekážku pre slobodu informácií vrátane slobody 
médií;

10. naliehavo vyzýva ugandské orgány, aby ukončili svojvoľné pozastavovanie činností 
občianskej spoločnosti a zatýkanie občianskych aktivistov a zmrazovanie ich 
finančných aktív; v tejto súvislosti dôrazne odsudzuje pokusy obmedziť financovanie 
občianskej spoločnosti, najmä prostredníctvom príkazu prezidenta Museveniho 
pozastaviť spoločný fond DGF vo výške niekoľko miliónov eur, ktorý koordinuje EÚ a 
národní rozvojoví partneri na podporu skupín, ktoré sa usilujú o presadzovanie 
ľudských práv, prehĺbenie demokracie a zlepšenie zodpovednosti v Ugande;

11. očakáva od ugandskej vlády, aby okamžite upustila od používania pandémie COVID-19 
ako zámienky na zavedenie zákonov a politík, ktoré porušujú medzinárodné právo, a na 
zrušenie záruk v oblasti ľudských práv vrátane neprimeraného obmedzovania práv na 
slobodu pokojného zhromažďovania a slobodu prejavu, ktorých hlavnými cieľmi sú 
LGBTQ+ osoby; naliehavo vyzýva ugandské orgány, aby rešpektovali práva a 
dôstojnosť obyvateľov krajiny a prísne obmedzili výkon núdzovej právomoci na 
ochranu verejného zdravia;

12. rozhodne kritizuje tvrdé zákony Ugandy proti homosexualite a vyzýva na ich 
bezodkladnú revíziu spolu so stratégiou boja proti diskriminácii a násiliu voči LGBTQ+ 
osobám;

13. trvá na tom, aby delegácia EÚ v Ugande naďalej pozorne monitorovala situáciu 
LGBTQ+ osôb a aktívne podporovala organizácie občianskej spoločnosti, obhajcov 
ľudských práv a LGBTQ+ osoby v teréne;

14. trvá na záväzku a pripravenosti EÚ spolupracovať s ugandskými orgánmi a pomáhať pri 
veľmi potrebných demokratických reformách a reformách správy vecí verejných; 
zdôrazňuje však, že úspech tejto spolupráce vo veľkej miere závisí od ochoty ugandskej 
strany skutočne vykonať tieto reformy; v tejto súvislosti pripomína, že systematické 
využívanie represie a násilia zo strany štátu by mohlo mať zásadný vplyv na budúce 
vzťahy EÚ s Ugandou; vyzýva EÚ, aby využila politický vplyv, ktorý umožňujú 
programy rozvojovej pomoci, konkrétne programy rozpočtovej podpory, s cieľom 
posilniť ochranu a presadzovanie ľudských práv v Ugande;

15. trvá na tom, aby EÚ a iní medzinárodní aktéri zachovávali a posilňovali integrovaný a 
koordinovaný prístup k Ugande, ktorý zahŕňa podporu dobrej správy vecí verejných, 
demokracie a ľudských práv, ako aj posilnenie systému súdnictva a právneho štátu, a 
naliehavo vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby na tieto otázky upozorňovali 
prostredníctvom verejných a diplomatických kanálov; opakuje, že sankcie voči 
jednotlivcom a organizáciám zodpovedným za porušovanie ľudských práv v Ugande sa 
musia prijať na úrovni EÚ v rámci nového sankčného mechanizmu EÚ v oblasti 
ľudských práv, tzv. Magnického aktu EÚ;

16. odporúča zvýšenú kontrolu fiškálneho riadenia a transparentnosti v Ugande; naliehavo 
vyzýva Komisiu a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby naďalej systematicky 
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skúmali programy rozpočtovej podpory EÚ v prípadoch, keď existuje riziko, že 
finančné prostriedky sú zneužité a ugandské orgány ich používajú na činnosti, ktoré 
môžu podporovať porušovanie ľudských práv a zameriavať sa na aktivistov;

17. víta rozsudok v prípade bývalého veliteľa LRA Dominica Ongwena, ktorého MTS 
uznal vinným z vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti, a považuje ho za 
významný krok smerom k spravodlivosti a zodpovednosti za krutosti spáchané LRA;

18. je naďalej znepokojený celkovou bezpečnostnou situáciou v regióne a v tejto súvislosti 
zdôrazňuje dôležitú prácu misie AMISOM; zdôrazňuje, že jej dlhodobé ciele sa 
dosiahnu len vtedy, ak všetci zúčastnení pôjdu príkladom, pokiaľ ide o dodržiavanie 
zásad právneho štátu, základných práv a demokratických zásad;

19. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedovi 
Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, 
osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva, prezidentovi Ugandskej republiky, 
predsedovi ugandského parlamentu a Africkej únii a jej inštitúciám.


