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Uznesenie Európskeho parlamentu o zásahu vlády proti protestom a občanom na Kube
(2021/2872(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Kube, najmä na uznesenia z 10. júna 
2021 o ľudských právach a politickej situácii na Kube1, z 28. novembra 2019 o Kube, 
prípad Josého Daniela Ferrera2 a z 5. júla 2017 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v 
mene Únie Dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi Európskou úniou a jej 
členskými štátmi na jednej strane a Kubánskou republikou na strane druhej3,

– so zreteľom na dohodu o politickom dialógu a spolupráci medzi Európskou úniou a 
Kubou, ktorá bola podpísaná 12. decembra 2016 a predbežne sa vykonáva od 1. 
novembra 20174,

– so zreteľom na formálny dialóg o ľudských právach medzi EÚ a Kubou, ktorý sa konal 
v rámci dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi EÚ a Kubou, a najmä na tretí 
dialóg z 26. februára 2021,

– so zreteľom na vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre 
zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v mene Európskej únie z 29. júla 2021 o 
nedávnych udalostiach na Kube,

– so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, a ďalšie 
medzinárodné zmluvy a nástroje týkajúce sa ľudských práv,

– so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, ktorej signatárom je aj Kuba,

– so zreteľom na list Výboru OSN pre nedobrovoľné zmiznutia, ktorým sa žiadajú 
naliehavé opatrenia a kubánske orgány naliehavo vyzývajú, aby sa zodpovedali za 187 
nezvestných osôb,

– so zreteľom na vyhlásenie vysokej komisárky OSN pre ľudské práva Michelle 
Bacheletovej zo 16. júla 2021, v ktorom vyzýva Kubu, aby prepustila zadržaných 
demonštrantov,

– so zreteľom na vyhlásenie Medziamerickej komisie pre ľudské práva (IACHR) a jej 
osobitných spravodajcov z 15. júla 2021,

– so zreteľom na usmernenia EÚ týkajúce sa obhajcov ľudských práv a usmernenia 
týkajúce sa slobody prejavu online a offline,

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie5, najmä na jej článok 12 o 
slobode zhromažďovania a združovania,

1 Prijaté texty, P9_TA(2021)0292.
2 Ú. v. EÚ C 232, 16.6.2021, s. 17.
3 Ú. v. EÚ C 334, 19.9.2018, s. 235.
4 Ú. v. EÚ L 337 I, 13.12.2016, s. 3.
5 Ú. v. EÚ C 326, 26.10.2012, s. 391.



RC\1239196SK.docx 4/9 PE696.030v01-00 }
PE696.035v01-00 }
PE696.037v01-00 } RC1

SK

– so zreteľom na sťažnosť kubánskeho Monitorovacieho strediska pre ľudské práva 
(OCDH) z 8. septembra 2021 adresovanú osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva 
Eamonovi Gilmorovi v súvislosti s potláčaním demonštrantov,

– so zreteľom na ústavu Kuby a jej trestný zákonník,

– so zreteľom na zákonný dekrét 35 o telekomunikáciách, informačných a 
komunikačných technológiách a používaní rádiového frekvenčného spektra a uznesenie 
105 z roku 2021 o regulácii národného akčného plánu reakcie na kybernetické 
bezpečnostné incidenty v Kubánskej republike,

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

A. keďže 11. júla 2021 vyšli tisícky Kubáncov do ulíc vo viac ako 40 mestách, aby 
pokojne protestovali proti chronickému nedostatku liekov a iného základného tovaru, 
všeobecnému zlému prístupu k pandémii COVID-19 a systematickému obmedzovaniu 
ľudských práv, najmä slobody prejavu a zhromažďovania zo strany kubánskych 
orgánov; keďže išlo o najväčšie protesty na Kube od protestu Maleconazo v roku 1994;

B. keďže kubánske orgány použili proti demonštrantom a obhajcom ľudských práv 
extrémne násilie a represie; keďže prezident Díaz-Canel výslovne vyzval všetkých 
stúpencov vlády vrátane špeciálnych jednotiek, ako sú Black Berets – elitná jednotka 
revolučných ozbrojených síl, aby bojovali proti pokojným demonštrantom, pričom 
použili ešte väčšie násilie a stovky civilistov boli zranené, čo viedlo k policajným 
prehliadkam, zatýkaniu v obydliach protestujúcich a policajnému násiliu;

C. keďže kubánske orgány prijali nové metódy represií, ako je pozastavenie, sledovanie, 
cenzúra a kontrola telekomunikačných služieb v rozpore s medzinárodným právom v 
oblasti ľudských práv, aby mali kontrolu nad závažným porušovaním ľudských práv, 
ktorého sa dopustili, a mohli ho kryť; keďže kubánske orgány musia chrániť a 
zabezpečovať ľudské práva, ako je pokojné zhromažďovanie a sloboda prejavu, bez 
diskriminácie na základe politických názorov a dodržiavať medzinárodné normy v 
oblasti ľudských práv s ohľadom na zásady zákonnosti, výnimočnosti, zodpovednosti a 
nevyhnutnosti;

D. keďže zákonným dekrétom 35 sa aktualizuje kubánsky právny rámec týkajúci sa 
postupov a podmienok na získanie požadovaných povolení na využívanie 
vnútroštátneho rádiového frekvenčného spektra a telekomunikačnému operátorom sa 
ukladá povinnosť pozastaviť, monitorovať, zachytávať a kontrolovať používateľov a 
informácie o nich odovzdávať kubánskym orgánom; keďže dekrét sa na medzinárodnej 
úrovni považuje za nezákonný; keďže uznesenie 105 zavádza nariadenie o incidentoch 
v oblasti kybernetickej bezpečnosti v širokom rozsahu, poskytuje právny rámec na 
stíhanie jednotlivcov na základe širokej škály obvinení a umožňuje ukladať sankcie, 
zabaviť mobilné telefóny a počítače, vykonávať domové prehliadky a dokonca umožniť 
vláde, aby konala ako sprostredkovateľ pri začatí trestného konania v prípade trestných 
činov, ktoré sa v súčasnosti uvádzajú v trestnom zákonníku a ktorých definície sa na 
medzinárodnej úrovni považujú za nezákonné; keďže zákonný dekrét 370, ktorý bol tiež 
prijatý po schválení novej ústavy v roku 2019, obmedzuje slobodu prejavu na 
sociálnych sieťach;
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E. keďže režim blokuje internet na niekoľko dní, aby občania nemohli verejne informovať 
o represiách a porušovaní ľudských práv, ktorým sú vystavené; keďže kubánsky 
minister zahraničných vecí Bruno Rodríguez označil pokus USA o obnovenie 
internetového signálu na ostrove ako „agresiu“;

F. keďže IACHR a vysoká komisárka OSN pre ľudské práva odsúdili represie kubánskeho 
štátu a použitie sily v reakcii na pokojné protesty, vyzvali aj na urýchlené prepustenie 
všetkých zadržiavaných osôb a naliehavo vyzvali kubánsku vládu, aby riešila základné 
sociálne otázky prostredníctvom dialógu;

G. keďže OCDH oznámilo, že k 5. septembru 2021 bolo od protestov z 11. júla 2021 
nezvestných alebo zadržaných 1 306 osôb vrátane 27 maloletých osôb; keďže z ďalších 
správ mimovládnych organizácií, ako je organizácia Prisoners Defenders (Obhajcovia 
väzňov), vyplýva, že počas tohto obdobia bolo zadržaných viac ako 5 000 osôb, pričom 
údajne došlo k ich svojvoľnému zadržiavaniu, väzneniu v izolácii, nedobrovoľným 
zmiznutiam, využívaniu páchateľov trestných činov ako spôsobu kriminalizácie účasti 
na protestoch, mučeniu a zlému zaobchádzaniu, sledovaniu a domácemu väzeniu, a 
násiliu voči demonštrantom; keďže Výbor OSN pre násilné zmiznutia začal 15. júla 
2021 na Kube naliehavé opatrenia v 187 prípadoch podľa článku 30 Dohovoru o 
nútených zmiznutiach (oficiálne naliehavé opatrenia AÚ č. 1200 až 1386/2021); keďže 
Kuba má šiesty najvyšší počet naliehavých opatrení týkajúcich sa nedobrovoľných 
zmiznutí, ktoré sa museli na celom svete prijať od roku 2017, napriek tomu, že dohoda 
o politickom dialógu a spolupráci je v súčasnosti platná v plnom rozsahu;

H. keďže medzi zadržanými bol značný počet aktivistov, novinárov a vodcov politických 
opozičných hnutí, ako napríklad José Daniel Ferrer, vedúci predstaviteľ Unión 
Patriótica de Cuba (Patriotická únia Kuby), ktorých miesto pobytu zatiaľ nie je známe, 
ako aj učiteľov, študentov a umelcov, ako napríklad Luis Manuel Otero Alcántara z 
hnutia Movimiento San Isidro; keďže polícia potvrdila smrť Diubisa Laurencia Tejedu, 
ktorý bol pri protestoch v Havane zastrelený zozadu;

I. keďže laureáti Sacharovovej ceny sú naďalej vystavení systematickým represívnym 
opatreniam vrátane svojvoľného zadržiavania, razií a obliehania ich domovov, agresie a 
svojvoľných pokút, ktoré zdokumentovalo Observatorio Cubano de Derechos Humanos 
(Kubánske monitorovacie stredisko pre ľudské práva) a Centro Cubano de Derechos 
Humanos (Kubánske centrum pre ľudské práva); keďže proti hnutiu Damas de blanco 
(Ženy v bielom) bolo za posledné tri mesiace podniknutých aspoň 318 takýchto 
represívnych opatrení, 60 v júni, 142 v júli a 116 v auguste; keďže laureát Sacharovovej 
ceny Guillermo Fariñas Hernández uviedol, že v súlade s uvedenými informáciami 
organizácií pre ľudské práva je tiež už roky každý mesiac vystavený systematickému 
útlaku, že jeho telefonické hovory sa sledujú a keď vyjde z domu, pravidelne je 
zadržaný len niekoľko stoviek metrov od domu, a že len v septembri bol trikrát 
svojvoľne zadržiavaný, naposledy 8. septembra 2021;

J. keďže mnohé osoby boli súdené v skrátenom konaní a boli im vymerané tresty za rôzne 
druhy trestných činov vrátane terorizmu, narušenia verejného poriadku, pohŕdania, 
podnecovania na páchanie trestných činov a šírenia epidémie, a to bez minimálnych 
záruk riadneho procesu; keďže viacero zatknutých osôb sa považuje za väzňov 
svedomia;
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K. keďže viac ako 8 000 osôb je tiež zadržiavaných vo väzení bez toho, aby im bolo možné 
pripísať nejaký trestný čin, a ďalších 2 500 osôb bolo odsúdených na nútené práce z 
rovnakého dôvodu, pričom všetci sú obvinení zo „spoločenskej predtrestnej 
nebezpečnosti“, čo je obvinenie podložené len ich „pozorovaným správaním v rozpore s 
normami socialistickej morálky“ (články 72 – 84 kubánskeho trestného zákonníka);

L. keďže Parlament 5. júla 2017 udelil svoj súhlas s dohodou o politickom dialógu 
a spolupráci pod podmienkou, že na Kube dôjde k jasnému zlepšeniu v súvislosti 
s ľudskými právami a demokraciou; keďže Parlament opakovane odsúdil porušovanie 
ľudských práv na Kube, pričom zdôraznil porušenie článku 1 ods. 5, článku 2 písm. c) a 
článkov 5, 22 a 43 dohody o politickom dialógu a spolupráci; keďže na Kube sa 
nedosiahol konkrétny pokrok, pokiaľ ide o všeobecné zásady a ciele dohody týkajúce sa 
zlepšenia situácie v oblasti ľudských práv, a keďže naopak kubánsky režim zintenzívnil 
represie a porušovanie pracovných a ľudských práv vrátane nárastu počtu politických 
väzňov; keďže dohoda o politickom dialógu a spolupráci zlyhala vo svojom hlavnom 
cieli zlepšiť základné slobody na Kube;

M. keďže kubánsky štát systematicky porušuje pracovné a ľudské práva svojho 
zdravotníckeho personálu, ktorý je nasadený v zahraničí v rámci lekárskych misií, čo 
podľa OSN zodpovedá situácii moderného otroctva;

N. keďže Parlament vo svojom uznesení z 10. júna 2021 pripomína Európskej službe pre 
vonkajšiu činnosť, že účasť občianskej spoločnosti na politickom dialógu a projektoch 
spolupráce v rámci dohody je základným prvkom dohody o politickom dialógu a 
spolupráci a že vylúčenie občianskej spoločnosti z fondov spolupráce a/alebo účasti na 
dohode, pričom je naopak umožnená účasť a prístup k fondom spolupráce výlučne pre 
spoločnosti, v ktorých má štát účasť alebo ktoré kontroluje, ako sa to deje od podpisu 
dohody, by sa malo okamžite napraviť;

O. keďže súčasťou dohody o politickom dialógu a spolupráci je tzv. doložka o ľudských 
právach, ktorá je štandardným základným prvkom medzinárodných dohôd EÚ a ktorá 
umožňuje pozastavenie dohody o politickom dialógu a spolupráci v prípade porušenia 
ustanovení o ľudských právach;

P. keďže OCDH formálne požiadalo o uplatnenie nového sankčného režimu Európskej 
únie na fyzické osoby alebo štátne inštitúcie zapojené do vážneho porušovania ľudských 
práv na Kube;

1. čo najdôraznejšie odsudzuje extrémne násilie a represie kubánskej vlády voči 
demonštrantom, obhajcom ľudských práv, nezávislým novinárom, umelcom, 
disidentom a opozičným politickým predstaviteľom po protestoch z 11. júla 2021; 
vyjadruje poľutovanie nad stratami na životoch, ako aj sústrasť príbuzným;

2. vyzýva kubánske orgány, aby zastavili represie, prepustili všetkých politických väzňov, 
väzňov svedomia a tých, ktorí sú svojvoľne zadržiavaní len na základe pokojného 
vyjadrenia slobody prejavu a zhromažďovania, a aby im zaručili riadny proces; 
odsudzuje skutočnosť, že vláda v reakcii na tieto protesty nasadila Čierne barety a 
skupiny civilistov, ktorí reagovali na výzvu prezidenta Miguela Díaza-Canela na 
„obranu revolúcie“;
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3. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že kubánske orgány využili vlnu zadržiavania 
v nadväznosti na protesty z 11. júla 2021 na kriminalizáciu legitímnych a mierových 
demokratických požiadaviek svojho obyvateľstva, opätovné získanie kontroly, 
obnovenie kultúry strachu medzi obyvateľstvom a umlčanie niektorých z 
najcharizmatických oponentov v krajine;

4. vyzýva na dodržiavanie ľudských práv laureátov Sacharovovej ceny, ktorí sú vystavení 
neustálym represívnym krokom, a odsudzuje viac než dvojmesačné svojvoľné 
zadržiavanie Josého Daniela Ferrera, ktorý je držaný izolovane od svojej rodiny na 
neznámom mieste;

5. zdôrazňuje, že je mimoriadne potrebné, aby kubánske orgány počúvali a reagovali na 
požiadavky týkajúce sa občianskych a politických práv, slobody a demokracie a aby sa 
zapojili do inkluzívneho národného dialógu o procese modernizácie a demokratizácie 
krajiny s cieľom prijať všetky potrebné opatrenia na uskutočnenie veľmi potrebných 
vnútorných hospodárskych reforiem a zároveň zabezpečiť dodržiavanie politických, 
občianskych, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv obyvateľstva a účinnú 
reakciu na pandémiu ochorenia COVID-19;

6. je hlboko znepokojený zisteniami pracovnej skupiny OSN pre svojvoľné zadržiavanie, 
ktoré sa týkajú svojvoľného odnímania slobody na Kube a z ktorých vyplýva, že 
svojvoľné zadržiavanie predstavuje systematický problém, ako sa potvrdzuje v správach 
pracovnej skupiny č. 12/2017, 55/2017, 64/2017, 59/2018, 66/2018, 63/2019 a 4/2020;

7. odsudzuje skutočnosť, že kubánske orgány dostatočne nedodržiavajú ľudské práva a 
slobody zakotvené vo všeobecných dohovoroch o ľudských právach, najmä slobodu 
zhromažďovania, tlače a prejavu online aj offline, a tiež že potláčajú každú formu 
demokratického prejavu a neexistuje priestor pre pluralistickú politickú účasť; vyzýva 
EÚ, aby ich verejne odsúdila; vyjadruje poľutovanie nad nedávno prijatým zákonným 
dekrétom č. 35 a uznesením č. 105, ktoré poskytujú široké zákonné možnosti na 
kriminalizáciu jednotlivcov, ktorí sa zúčastňujú na legitímnych pokojných protestoch, 
prostredníctvom kontroly nad telekomunikáciami, čím sa pripravuje pôda pre nové 
metódy represie; vyzýva kubánske orgány, aby aktualizovali právny rámec v súlade s 
medzinárodným právom a zrušili zákonný dekrét č. 35 a všetky ďalšie právne predpisy, 
ktoré obmedzujú základné slobody kubánskych občanov;

8. vyjadruje znepokojenie nad poľutovaniahodnou situáciou v súvislosti so zadržiavaním a 
pretrvávajúcou neexistenciou podmienok, ktoré poskytujú záruky nezávislosti 
súdnictva; žiada, aby zadržané osoby mali prístup k spravodlivým súdnym procesom, 
aby sa mohli podrobiť nezávislým lekárskym vyšetreniam, aby dostávali primeranú 
stravu a vodu, aby mohli telefonovať a aby ich mohli pravidelne navštevovať rodiny, 
priatelia, novinári a diplomati; požaduje účinné trestnoprávne a správne vyšetrovanie 
s cieľom identifikovať, trestne stíhať a potrestať osoby zodpovedné za mučenie a zlé 
zaobchádzanie;

9. vyzýva kubánske orgány, aby dodržiavali odporúčania IACHR a vysokej komisárky 
OSN pre ľudské práva, aby sa zapojili do konštruktívneho dialógu so skutočnou 
občianskou spoločnosťou; vyzýva Kubu, aby okamžite poskytla osobitnej 
spravodajkyni OSN pre slobodu presvedčenia a prejavu, osobitnej spravodajkyni OSN 
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pre situáciu obhajcov ľudských práv a nezávislým organizáciám pre ľudské práva 
prístup do krajiny na zdokumentovanie situácie v oblasti ľudských práv a na 
monitorovanie a pozorovanie nadchádzajúcich súdnych procesov so stovkami aktivistov 
a bežných Kubáncov, ktorí sú naďalej zadržiavaní; vyzýva EÚ, aby sledovala súdne 
procesy a navštevovala politických väzňov vo väzení;

10. vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek dohode o politickom dialógu a spolupráci sa 
situácia v oblasti demokracie nezlepšila a zhoršovanie situácie v oblasti ľudských práv 
na Kube sa ešte zintenzívnilo; zdôrazňuje, že Kuba od nadobudnutia platnosti tejto 
dohody systematicky porušuje jej základné ustanovenia; vyjadruje hlboké poľutovanie 
nad nedostatočným odhodlaním a neochotou kubánskeho režimu usilovať sa aspoň 
o minimálny pokrok v záujme zmeny alebo o otvorenie kanálov, ktoré by mohli 
umožniť reformu režimu;

11. zdôrazňuje, že v rozpore s dohodou o politickom dialógu a spolupráci sa kubánskym a 
nezávislým európskym organizáciám občianskej spoločnosti systematicky bráni v účasti 
na dialógoch o ľudských právach, ktoré sa medzi Kubou a Európskou úniou vedú v 
širšom rámci dialógu o ľudských právach podľa dohody o politickom dialógu a 
spolupráci, ako je dialóg, ktorý sa uskutočnil 26. februára 2021; v tomto zmysle 
pripomína, že každý dialóg medzi Európskou úniou a kubánskou občianskou 
spoločnosťou a možnosti financovania musia zahŕňať všetky organizácie občianskej 
spoločnosti bez akýchkoľvek obmedzení;

12. pripomína svoju silnú podporu všetkým obhajcom ľudských práv na Kube a ich práci; 
vyzýva delegáciu EÚ a zastúpenia členských štátov v krajine, aby pri kontaktoch 
s kubánskymi orgánmi výrazne posilnili svoju podporu skutočnej a nezávislej 
občianskej spoločnosti a aby využili všetky dostupné nástroje na posilnenie práce 
obhajcov ľudských práv;

13. domnieva sa, že najnovšie represívne opatrenia kubánskych orgánov sú len ďalšími 
z radu pretrvávajúcich a systematických krokov proti väzňom svedomia, obhajcom 
ľudských práv, disidentom, aktivistom z radov opozície a občianskej spoločnosti, 
umelcom a novinárom a spoločne predstavujú ďalšie porušenia dohody o politickom 
dialógu a spolupráci;

14. pripomína, že súčasťou dohody o politickom dialógu a spolupráci je doložka o ľudských 
právach, ktorá je štandardným základným prvkom medzinárodných dohôd EÚ a ktorá 
umožňuje pozastavenie dohody v prípade porušenia ustanovení o ľudských právach; 
vyzýva Európsku úniu, aby aktivovala článok 85 ods. 3 písm. b) s cieľom zvolať 
okamžité zasadnutie Spoločného výboru vzhľadom na porušovanie dohody kubánskou 
vládou, čo predstavuje „mimoriadne naliehavý prípad“;

15. vyzýva Radu, aby využila ustanovenia únijnej obdoby Magnitského zákona6 a čo 
najskôr prijala sankcie voči osobám zodpovedným za porušovanie ľudských práv na 
Kube;

16. vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že kubánske orgány odmietli umožniť 

6 Nariadenie Rady (EÚ) 2020/1998 zo 7. decembra 2020 o reštriktívnych opatreniach proti závažnému 
porušovaniu a zneužívaniu ľudských práv, Ú. v. EÚ L,  7.12.2020, s. 1.
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delegáciám Parlamentu navštíviť Kubu napriek tomu, že Parlament udelil súhlas s 
dohodou o politickom dialógu a spolupráci; vyzýva orgány, aby delegáciám okamžite 
umožnili vstup do krajiny;

17. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie vláde a Národnému 
zhromaždeniu ľudovej moci Kuby, podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi 
Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Komisii, osobitnému zástupcovi EÚ 
pre ľudské práva, vládam a parlamentom členských štátov, vysokej komisárke OSN pre 
ľudské práva a vládam členských štátov Spoločenstva štátov Latinskej Ameriky a 
Karibiku.


