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Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v oblasti ľudských práv v Mjanmarsku 
vrátane situácie náboženských a etnických skupín
(2021/2905(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Mjanmarsku a o situácii Rohingov, 
najmä uznesenia z 22. novembra 20121, 20. apríla 20122, 20. mája 20103, 25. novembra 
20104, 7. júla 20165, 15. decembra 20166, 14. septembra 20177, 14. júna 20188, 13. 
septembra 20189, 19. Septembra 201910 a 11. februára 202111, 

– so zreteľom na závery Rady z 22. februára 2021 o Mjanmarsku, 

– so zreteľom na vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre 
zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „PK/VP“) z 23. marca 2021 o 
eskalácii násilia v Mjanmarsku a z 19. apríla 2021, 30. apríla 2021, 12. mája 2021 a z 
27. júla 2021 o situácii v Mjanmarsku,

– so zreteľom na vyhlásenie vysokého predstaviteľa v mene EÚ z 30. apríla 2021 o 
výsledku stretnutia vedúcich predstaviteľov ASEAN-u,

– so zreteľom na vyhlásenia hovorcu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť z 3. marca 
2021 o pokračujúcom porušovaní ľudských práv armádou a z 23. mája 2021 o 
najnovšom vývoji v Mjanmarsku,

– so zreteľom na rozhodnutie Rady (SZBP) 2021/1000 z 21. júna 2021, ktorým sa mení 
rozhodnutie 2013/184/SZBP o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v 
Mjanmarsku/Barme12 

– so zreteľom na rozhodnutie Rady z 29. apríla 2021 o reštriktívnych opatreniach 
vzhľadom na situáciu v Mjanmarsku/Barme13,

– so zreteľom na usmernenia EÚ v oblasti presadzovania a ochrany slobody 
náboženského vyznania alebo viery, 

1 Ú. v. EÚ C 419, 16.12.2015, s. 189.
2 Ú. v. EÚ C 258 E, 7.9.2013, s. 79.
3 Ú. v. EÚ C 161 E, 31.5.2011, s. 154.
4 Ú. v. EÚ C 99 E, 3.4.2012, s. 120.
5 Ú. v. EÚ C 101, 16.3.2018, s. 134.
6 Ú. v. EÚ C 238, 6.7.2018, s. 112.
7 Ú. v. EÚ C 337, 20.9.2018, s. 109.
8 Ú. v. EÚ C 28, 27.1.2020, s. 80.
9 Ú. v. EÚ C 433, 23.12.2019, s. 124.
10 Ú. v. EÚ C 171, 6.5.2021, s. 12.
11 Prijaté texty, P9_TA(2021)0054.
12 Ú. v. EÚ L 219, 21.6.2021, s. 57.
13 Ú. v. EÚ L 147, 30.4.2021, s. 17.



RC\1240628SK.docx 4/11 PE697.967v01-00 }
PE697.968v01-00 }
PE697.969v01-00 }
PE697.970v01-00 }
PE697.971v01-00 } RC1

SK

– so zreteľom na článok 34 Mjanmarskej ústavy z roku 2008, v ktorom sa uznáva sloboda 
náboženského vyznania alebo viery a zaručuje sa občanom „právo na slobodu vyznania 
a praktizovanie náboženstva“,

– so zreteľom na Päťbodový konsenzus Združenia národov juhovýchodnej Ázie z 24. 
apríla 2021,

– so zreteľom na správu generálneho tajomníka OSN s názvom Situácia v oblasti 
ľudských práv rohingských moslimov a iných menšín v Mjanmarsku z 31. Augusta 
2021, 

– so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN 75/287 z 18. júna 2021 o situácii 
v Mjanmarsku,

– so zreteľom na správu nezávislej medzinárodnej vyšetrovacej misie OSN z 22. augusta 
2019 o Mjanmarsku s názvom Sexuálne a rodovo motivované násilie v Mjanmarsku a 
vplyv etnických konfliktov na rodovú rovnosť,

– so zreteľom na správy osobitného spravodajcu OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv 
v Mjanmarsku, Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva a správy mechanizmu 
dohľadu Medzinárodnej organizácie práce,

– so zreteľom na správu úradu vysokej komisárky OSN pre ľudské práva o situácii 
v oblasti ľudských práv v Mjanmarsku z 16. septembra 2021,

– so zreteľom na vyhlásenia vysokej komisárky OSN pre ľudské práva o Mjanmarsku 
z 23. septembra 2021,

– so zreteľom na správu osobitného spravodajcu OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv 
v Mjanmarsku Thomasa H. Andrewsa z 22. septembra 2021;

– so zreteľom na správy Rady OSN pre ľudské práva o Mjanmarsku a situácii v oblasti 
ľudských práv rohingských moslimov a iných menšín,

– so zreteľom na správu nezávislého vyšetrovacieho mechanizmu pre Mjanmarsko z 1. 
júla 2021,

– so zreteľom na záverečnú správu poradnej komisie pre Jakchainský štát (Annanova 
správa),

– so zreteľom na rozhodnutie Medzinárodného súdneho dvora z 23. januára 2020 o 
žiadosti o uvedenie predbežných opatrení, ktorú Gambijská republika predložila vo veci 
týkajúcej sa uplatňovania Dohovoru o zabránení a trestaní zločinu genocídy (Gambia/ 
Mjanmarsko),

– so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

– so zreteľom na Ženevské dohovory z roku 1949 a na dodatkové protokoly k nim,



RC\1240628SK.docx 5/11 PE697.967v01-00 }
PE697.968v01-00 }
PE697.969v01-00 }
PE697.970v01-00 }
PE697.971v01-00 } RC1

SK

– so zreteľom na Dohovor OSN o zabránení a trestaní zločinu genocídy z roku 1948,

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

A. keďže 1. februára 2021 mjanmarská armáda, známa ako Tatmadaw, v jasnom rozpore s 
ústavou Mjanmarska zatkla prezidenta Wina Myinta a štátnu radkyňu Aun San Su 
Ťijovú, ako aj vedúcich predstaviteľov vlády, prostredníctvom štátneho prevratu 
prevzala kontrolu nad zákonodarnou, súdnou a výkonnou zložkou moci a vyhlásila 
výnimočný stav na obdobie jedného roka; keďže v auguste 2021 hlavný veliteľ Min 
Aung Hlaing oznámil, že sa sám vymenúva za predsedu vlády a že výnimočný stav sa 
predlžuje do augusta 2023;

B. keďže osobitný spravodajca OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v Mjanmarsku vo 
formálnom vyhlásení uviedol, že rozsiahle systematické útoky vojenskej junty proti 
mjanmarskému ľudu podľa medzinárodného práva pravdepodobne predstavujú zločiny 
proti ľudskosti a vojnové zločiny; keďže osobitný spravodajca OSN výslovne uviedol, 
že strojcovia a páchatelia štátneho prevratu a porušovania ľudských práv by mali byť 
braní na zodpovednosť;

C. keďže v máji 2021 vojenská junta podnikla prvé kroky na rozpustenie politickej strany 
Aun San Su Ťijovej, ktorá bola vo vláde až do štátneho prevratu vo februári 2021;

D. keďže výbor zastupujúci Pyidaungsu Hluttaw (CRPH) a vládu národnej jednoty (NUG) 
bol vytvorený s cieľom zastupovať demokratické želania mjanmarského ľudu;

E. keďže v reakcii na prevrat vypukli v rôznych mestách v Mjanmarsku pokojné protesty a 
demonštrácie; keďže od 1. februára 2021 boli nezákonne zatknutí alebo vzatí do 
domáceho väzenia politici, vládni predstavitelia, zástupcovia občianskej spoločnosti, 
náboženskí aktéri, pokojní protestujúci a spisovatelia; keďže v najnovšej správe Úradu 
vysokého komisára OSN pre ľudské práva sa uvádza, že od prevratu bolo zabitých viac 
ako 1 120 ľudí a vojenské orgány zatkli viac ako 8 000 ľudí vrátane stoviek politikov, 
aktivistov a štátnych zamestnancov; keďže súdy odsúdili 312 osôb, z ktorých 26 bolo 
odsúdených na smrť, vrátane dvoch detí; keďže vo väzbe údajne zomrelo 120 osôb; 
keďže od júla 2021 junta zabila najmenej 75 detí;

F. keďže armáda súčasne pritvrdzuje svoje zásahy proti médiám v Mjanmarsku, pričom 
narástol počet svojvoľne zatknutých, zadržaných a obvinených novinárov s cieľom 
umlčať médiá a odstrániť slobodu prejavu; keďže junta čoraz viac využíva sledovanie a 
cenzúru obmedzeniami v oblasti telekomunikácií a internetu;

G. keďže za účasť na prodemokratických demonštráciách sa vo veľkej miere používa 
mučenie osôb zadržiavaným vo väzbe; keďže metódy mučenia zahŕňajú bitie, 
predstierané popravy zbraňami, popálenia cigaretou a znásilnenie a hrozby znásilnenia; 
keďže mučenie políciou bolo v Mjanmarsku už v minulosti problémom, ale Tatmadaw 
v súčasnosti využíva systematickú hrozbu mučenia ako súčasť svojho úsilia potlačiť 
opozíciu;

H. keďže junta sa čoraz viac spolieha na používanie kolektívneho trestu vrátane únosu 
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rodinných príslušníkov osôb, na ktoré boli vydané zatykače, ktoré však polícia a 
vojenské sily nemôžu lokalizovať; keďže deti vrátane batoliat boli tiež usmrtené alebo 
unesené, pravdepodobne s cieľom prinútiť rodičov, aby sa skontaktovali s orgánmi;

I. keďže etnické menšiny vyznávajúce kresťanstvo (6,3 %, najmä Činovia, Kačjinovia a 
Kareni), islam (2,1 %, najmä Rohingovia, Malajci, obyvatelia Rangúnu a iné menšiny) a 
hinduizmus (0,5 %, najmä barmskí Indovia);

J. keďže dochádza k porušovaniu slobody náboženského vyznania alebo viery a iných 
ľudských práv náboženských a etnických menšín v Mjanmarsku;

K. keďže kostoly sa stali terčmi ostreľovania a útokov, pričom boli zatknutí kňazi a farári; 
keďže vojenské jednotky tiež zriadili tábory v priestoroch kostolov, čím ďalej 
oslabovali ich rolu útočiska pre ľudí v núdzi;

L. keďže v Mjanmarsku je mnoho etnických skupín; keďže vnútorné konflikty viedli za 
posledné desaťročia k tragickým stratám na životoch tisícov ľudí;

M. keďže mjanmarský zákon o štátnom občianstve vyhlasuje Rohingov za „neštátnych 
príslušníkov“ alebo „zahraničných obyvateľov“, a preto ich zbavuje občianstva, čo ešte 
viac zhoršuje ich neistú situáciu; keďže prenasledovanie rohingyjskej menšiny sa 
napriek mnohým výzvam medzinárodného spoločenstva neskončilo;

N. keďže približne 600 000 Rohingov, ktorí zostali v Jakchainskom štáte, je vystavených 
pretrvávajúcim diskriminačným politikám a postupom, systematickému porušovaniu 
svojich základných práv, svojvoľnému zatýkaniu, uväzneniu v preplnených táboroch a 
výrazne obmedzenému prístupu k vzdelaniu a zdravotnej starostlivosti; keďže 
represívne podmienky uložené voči Rohingom predstavujú zločiny proti ľudskosti;

O. keďže Rohingovia a ďalšie etnické menšiny, najmä ženy a dievčatá, sú naďalej 
vystavené značnému riziku sexuálneho násilia, najmä v súvislosti s dlhotrvajúcim 
konfliktom medzi Tatmadawom a Arakanskou armádou;

P. keďže humanitárna kríza v Mjanmarsku sa zhoršuje, pričom len tento rok bolo 
vysídlených v rámci krajiny viac ako 210 000 ľudí, tri milióny ľudí potrebujú 
humanitárnu pomoc, pričom za posledných osem mesiacov sa tento počet strojnásobil a 
polovica obyvateľstva, približne 20 miliónov ľudí, žije pod hranicou chudoby;

Q. keďže generálny tajomník OSN varoval, že „riziko rozsiahleho ozbrojeného konfliktu si 
vyžaduje kolektívny prístup, aby sa zabránilo viacrozmernej katastrofe v srdci 
juhovýchodnej Ázie a mimo nej“;

R. keďže Svetový potravinový program odhaduje, že 6,2 milióna ľudí v celom 
Mjanmarsku je ohrozených potravinovou neistotou a hladom v porovnaní s 2,8 milióna 
ľudí pred vojenským prevratom;

S. keďže humanitárnu situáciu v Mjanmarsku zhoršila aj kríza spôsobená ochorením 
COVID-19; keďže svojvoľné hromadné zadržiavanie demonštrantov, preplnené väznice 
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a celkové zanedbávanie zdravia väzňov takisto prispeli k zvýšeniu počtu infekcií 
spôsobených ochorením COVID-19;

T. keďže armáda využila opatrenia súvisiace s ochorením COVID-19 na zásah proti 
prodemokratickým aktivistom, obhajcom ľudských práv a novinárom; keďže sa 
porušuje právo na zdravie; keďže junta zatvorila nemocnice a zamerala sa na 
zdravotníckych pracovníkov, čo viedlo k zrúteniu systému zdravotnej starostlivosti v 
dôsledku prudkého nárastu ochorenia COVID-19 v celej krajine; keďže jednotky zničili 
zdravotnícky materiál a vybavenie a okupovali desiatky zdravotníckych zariadení, čo 
viedlo obyvateľov Mjanmarska k tomu, aby sa vyhýbali zdravotníckym zariadeniam zo 
strachu, že ich zatknú alebo zastrelia;

U. keďže Tatmadaw a jeho generáli neoprávnene zabezpečujú finančné prostriedky 
nezákonným predajom dreva, drahokamov, plynu a ropy a čelia rozsiahlym obvineniam 
z korupcie;

V. keďže podľa OSN dostal plán humanitárnej reakcie OSN na rok 2021 doteraz len 46 % 
požadovaných finančných prostriedkov a humanitárne operácie trpia v dôsledku toho 
značným nedostatkom finančných prostriedkov;

1. dôrazne odsudzuje štátny prevrat z 1. februára 2021, ktorý uskutočnil Tatmadaw pod 
vedením hlavného veliteľa Mina Aunga Hlainga; vyzýva Tatmadaw, aby v plnej miere 
rešpektoval výsledok demokratických volieb z novembra 2020 a bezodkladne obnovil 
civilnú vládu, ukončil výnimočný stav, ukončil násilie voči pokojným demonštrantom, 
rešpektoval právo na slobodu prejavu a združovania a umožnil všetkým zvoleným 
poslancom prevziať svoj mandát; vyzýva mjanmarskú armádu, aby prepustila všetkých 
politických väzňov, odstránila obmedzenia slobody prejavu, zhromažďovania a 
združovania a rešpektovala slobodu náboženského vyznania alebo viery;

2. vyzýva na okamžité a bezpodmienečné prepustenie prezidenta Wina Myinta, štátnej 
radkyne Aun San Su Ťijovej a všetkých ostatných, ktorí boli zatknutí na základe 
neopodstatnených obvinení; považuje prepustenie všetkých politických lídrov a väzňov 
za prvý zásadný krok k mierovému riešeniu krízy a obnove legitímnych orgánov;

3. vyjadruje podporu mjanmarskému ľudu v jeho boji za demokraciu, slobodu a ľudské 
práva;

4. odsudzuje rozsiahlu násilnú reakciu Tatmadawu na akýkoľvek druh protestov, ako aj 
hrubé porušovanie ľudských práv, ktoré spáchal a naďalej pácha proti mjanmarskému 
ľudu – a to aj voči etnickým a náboženským menšinám – ktoré predstavujú zločiny proti 
ľudskosti; vyjadruje hlboké znepokojenie nad častými útokmi na kostoly, mešity, školy 
a zdravotnícke zariadenia a nad zatýkaním náboženských vodcov;

5. podporuje CRPH a NUG ako jediných legitímnych zástupcov demokratických želaní 
mjanmarského ľudu a vyzýva Združenie národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) a 
medzinárodné spoločenstvo, aby ich zahrnuli a zapojili do skutočného a inkluzívneho 
politického dialógu a úsilia zameraného na mierové riešenie krízy na základe 
dodržiavania zásad právneho štátu;
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6. žiada, aby mal Medzinárodný výbor Červeného kríža okamžitý a pravidelný prístup 
k zadržiavaným osobám a väzniciam, na ktoré sa vzťahujú Ženevské dohovory; vyzýva 
vojenské a policajné sily, aby rodinám všetkých osôb zadržiavaných v súvislosti 
s operáciami bezpečnostných síl v Mjanmarsku pred 1. februárom 2021 a po ňom 
poskytli úplné informácie o ich osude a mieste pobytu;

7. pripomína multietnickú povahu Mjanmarska; naliehavo vyzýva Tatmadaw, aby plne 
rešpektovala neodňateľné práva každej etnickej príslušnosti; vyzýva na okamžité, 
dôkladné, nezávislé a transparentné vyšetrenie zločinov spáchaných armádou v krajine a 
na to, aby ich páchatelia boli postavení pred súd;

8. je zhrozený zločinmi, ktorých sa Tatmadaw dopúšťa na etnických a náboženských 
skupinách v Mjanmarsku; dôrazne odsudzuje útoky armády v Karenskom, Kajanskom, 
Kačjinskom, Šanskom a Čjinskom štáte, ktoré viedli k rozsiahlemu vysídľovaniu, smrti 
civilistov vrátane detí, k ničeniu náboženských budov a inému porušovaniu ľudských 
práv a humanitárneho práva;

9. odsudzuje prenasledovanie kresťanov v krajine; naliehavo vyzýva Tatmadaw, aby 
zastavila zabíjanie a zatýkanie kresťanov a ukončila ostreľovanie a plienenie kostolov; 
zdôrazňuje, že medzinárodné spoločenstvo vyjadrilo hlboké znepokojenie nad 
brutálnymi útokmi na kresťanské komunity v Mjanmarsku;

10. opätovne odsudzuje porušovanie ľudských práv a systematické a rozsiahle útoky proti 
Rohingom; zdôrazňuje, že EÚ bude naďalej pozorne sledovať činnosť vojenského 
vedenia vo vzťahu k menšinám v krajine, najmä Rohingom; vyzýva mjanmarské 
orgány, aby stanovili podmienky a záruky bezpečného, dobrovoľného, dôstojného a 
udržateľného návratu Rohingov, ktorí sa chcú vrátiť do svojej pôvodnej vlasti, a to pod 
dohľadom OSN;

11. dôrazne odsudzuje pretrvávajúcu diskrimináciu etnických menšín, ktorých sloboda 
pohybu je prísne obmedzená a ktorým chýbajú základné služby v Mjanmarsku;

12. odsudzuje každé použitie násilia juntou proti jej občanom, ako aj iné formy 
obťažovania, najmä v prípade obhajcov ľudských práv, aktivistov občianskej 
spoločnosti a novinárov; naliehavo vyzýva juntu, aby odstránila všetky obmedzenia 
telekomunikácií a internetu vrátane webových sídiel nezávislých médií a platforiem 
sociálnych médií;

13. požaduje, aby sa okamžite ukončilo násilie proti pracovníkom a odborom a ochránili sa 
práva odborov a ich členov vrátane práva slobodne pôsobiť;

14. vyzýva na okamžitý prístup humanitárnej pomoci k zraniteľným komunitám vrátane 
žien, detí a etnických menšín a na posilnenie postavenia organizácií občianskej 
spoločnosti a etnických komunít s cieľom zabezpečiť, aby sa humanitárna pomoc 
skutočne dostala k tým, ktorí ju potrebujú; žiada Komisiu, aby presmerovala a 
zintenzívnila humanitárnu pomoc vrátane podpory zdravotnej starostlivosti 
prostredníctvom cezhraničných kanálov, miestnych humanitárnych sietí, 
poskytovateľov etnických služieb a komunitných organizácií a organizácií občianskej 



RC\1240628SK.docx 9/11 PE697.967v01-00 }
PE697.968v01-00 }
PE697.969v01-00 }
PE697.970v01-00 }
PE697.971v01-00 } RC1

SK

spoločnosti; žiada Komisiu, aby analyzovala, ako najlepšie realizovať rozvojové 
projekty s týmito skupinami a zodpovedajúco nasmerovať rozvojovú pomoc;

15. konštatuje s vážnym znepokojením, že humanitárnu krízu zhoršila tretia vlna ochorenia 
COVID-19 v Mjanmarsku, pričom mimoriadne znepokojujúce úrovne prenosu sa 
vyskytujú u najviac marginalizovaných obyvateľov vrátane tých, ktorí sú umiestnení v 
preplnených a hygienicky nevyhovujúcich väzniciach v krajine; naliehavo vyzýva juntu, 
aby obnovila stratégiu kontroly a systém vyhľadávania kontaktov a zabezpečila, aby 
ľudia mali prístup k službám zdravotnej starostlivosti a vakcínam; žiada Komisiu, aby v 
tejto súvislosti zintenzívnila svoju podporu a zaručila, že sa táto podpora dostane k 
občanom, a to aj poskytovaním dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19;

16. je zhrozený útokmi na zdravotníckych pracovníkov a ich obťažovaním, zadržiavaním a 
mučením, najmä počas prebiehajúcej krízy v oblasti zdravotnej starostlivosti súvisiacej 
s ochorením COVID-19; vyzýva juntu, aby zaručila bezpečnosť a ochranu všetkých 
zdravotníckych pracovníkov a okamžite zastavila akékoľvek obťažovanie týchto osôb a 
útoky na nich; zdôrazňuje zodpovednosť mjanmarských orgánov za zaručenie úplného 
prístupu k zdravotnej starostlivosti;

17. odsudzuje útoky vojenských orgánov na zdravotníckych pracovníkov a zariadenia, ako 
aj reakciu týchto orgánov na pandémiu ochorenia COVID-19; zdôrazňuje, že zdravie a 
prístup k zdravotnej starostlivosti a očkovaniu sú všeobecnými ľudskými právami;

18. vyzýva Tatmadaw, aby prestala obyvateľstvu odopierať právo na ochranu pred 
ochorením COVID-19 a právo na náležitú liečbu tohto ochorenia, čo by mohlo spôsobiť 
značné straty na životoch v Mjanmarsku;

19. naliehavo vyzýva vlády susedných krajín, aby zabezpečili, že ich orgány nebudú brániť 
nikomu v prekračovaní hraníc pri hľadaní útočiska; vyzýva tieto vlády na zabezpečenie 
toho, aby organizácie poskytujúce pomoc a miestne organizácie občianskej spoločnosti 
mali prístup do oblastí s vnútorne vysídlenými osobami pozdĺž ich hraníc 
s Mjanmarskom;

20. opakuje svoju podporu obhajcom občianskej spoločnosti a demokracie v Mjanmarsku a 
žiada, aby EÚ a jej inštitúcie pokračovali v úsilí o rozvoj občianskej spoločnosti napriek 
súčasným a možno aj pretrvávajúcim obmedzeniam, ktoré zaviedla súčasná vojenská 
vláda;

21. vyzýva ASEAN, jeho členov a najmä jeho osobitného vyslanca pre Mjanmarsko, aby 
aktívnejšie využívali svoju osobitnú úlohu v Mjanmarsku, spolupracovali s osobitným 
vyslancom OSN a nadviazali kontakt so všetkými zainteresovanými stranami, 
predovšetkým s NGU a zástupcami občianskej spoločnosti, najmä žien a etnických 
skupín, s cieľom podporiť aspoň účinné a zmysluplné vykonávanie päťbodového 
konsenzu, aby sa dosiahlo udržateľné a demokratické riešenie súčasnej krízy v blízkej 
budúcnosti;

22. ďalej vyzýva Čínu a Rusko, aby sa aktívne zapájali do medzinárodnej diplomacie a 
plnili si svoju zodpovednosť ako stáli členovia Bezpečnostnej rady OSN; očakáva, že 
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budú zohrávať konštruktívnu úlohu pri kontrole situácie v Mjanmarsku;

23. naliehavo vyzýva Mjanmarsko, aby spolupracovalo s medzinárodným úsilím s cieľom 
zabezpečiť vyvodenie zodpovednosti, a to aj tým, že konečne poskytne nezávislému 
vyšetrovaciemu mechanizmu OSN pre Mjanmarsko (IIMM) plný prístup do krajiny; 
vyzýva EÚ, jej členské štáty a medzinárodné spoločenstvo, aby zabezpečili, že IIMM 
bude mať potrebnú podporu na vykonávanie svojho mandátu; pripomína, že 
Mjanmarsko je povinné dodržiavať uznesenie Medzinárodného súdneho dvora o 
dočasných opatreniach;

24. víta nedávne kolá sankcií, ktoré Rada uložila príslušníkom armády (Tatmadaw) a ich 
podnikom, a vyzýva Radu, aby naďalej ukladala cielené a dôrazné sankcie s cieľom 
odrezať juntu od zdrojov príjmu pri súčasnom zabezpečení toho, aby sankcie 
nepoškodzovali mjanmarský ľud; zastáva názor, že medzinárodné spoločenstvo musí 
naďalej prijímať ďalšie opatrenia proti vojsku a jeho vedúcim predstaviteľom a 
vyvodzovať voči nim dôsledky, až kým nezmenia svoje smerovanie a nezabezpečia 
návrat k demokracii; zdôrazňuje, že treba, aby všetky členské štáty EÚ posilnili a 
presadzovali sankcie uvalené na akékoľvek štátom riadené mjanmarské podniky, najmä 
v drevospracujúcom priemysle a priemysle drahokamov; naliehavo vyzýva Komisiu, 
aby zabezpečila účinnosť vnútroštátnych sankcií uložených členským štátom a 
pridruženým krajinám za porušenie sankcií EÚ; zdôrazňuje, že by si to vyžadovalo 
zavedenie osobitného zmrazenia aktív a zákazov medzinárodných finančných prevodov 
do dvoch štátom vlastnených bánk, t. j. Myanmar Foreign Trade Bank a Myanmar 
Investment and Commercial Bank, prostredníctvom ktorých sa zhromažďuje všetka 
cudzia mena, a doplnenie zoznamu sankcií o štátnom vlastnenú spoločnosť Myanmar 
Oil and Gas Enterprise, ktorá je pre juntu najväčším zdrojom zahraničnej meny;

25. vyzýva Radu, aby naďalej ukladala cielené sankcie proti osobám zodpovedným za 
štátny prevrat vo februári 2021 a aby zvážila ďalšie možné opatrenia; nalieha na Radu, 
aby do zoznamu fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa 
vzťahujú reštriktívne opatrenia, zaradila Štátnu správnu radu ako subjekt namiesto jej 
jednotlivých členov;

26. opakuje svoju výzvu určenú podnikom so sídlom v EÚ s operáciami alebo 
dodávateľskými reťazcami v Mjanmarsku, aby vykonávali zvýšenú náležitú 
starostlivosť v oblasti ľudských práv a zabezpečili, aby nemali žiadne väzby s 
mjanmarskými bezpečnostnými silami, ich jednotlivými príslušníkmi alebo subjektmi, 
ktoré vlastnia alebo kontrolujú, a aby priamo ani nepriamo neprispievali k tvrdému 
zásahu junty proti demokracii a ľudským právam; vyzýva podniky so sídlom v EÚ, aby 
zverejnili svoje závery a pracovali na neustálom zlepšovaní pracovných podmienok a 
environmentálnych noriem vo svojich podnikoch v Mjanmarsku;

27. opakuje svoju výzvu, aby sa pokračovalo v uplatňovaní cielených sankcií na osoby, 
ktoré sú zodpovedné za brutálne činy proti Rohingom;

28. opakuje svoju výzvu Komisii, aby urýchlene začala vyšetrovanie obchodných 
preferencií, z ktorých ťaží Mjanmarsko, najmä pokiaľ ide o spoločnosti vlastnené 
príslušníkmi mjanmarskej armády, v konkrétnych odvetviach a aby Parlament náležite 
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informovala o opatreniach, ktoré treba prijať; uznáva, že od opätovného začlenenia 
Mjanmarska do systému Všetko okrem zbraní (EBA) v roku 2013 sa dosiahli zlepšenia, 
napríklad vytvorenie pracovných miest v odevnom priemysle, z čoho mali prospech 
najmä ženy; zdôrazňuje však, že proces posilnenej angažovanosti bol zavedený už v 
roku 2018, pričom sa zameriava na dodržiavanie medzinárodných dohovorov o 
ľudských právach a pracovných práv, a že prevrat zvrátil pokrok dosiahnutý počas 
demokratizačného procesu, čím sa oslabili podmienky na udelenie preferencií EBA;

29. vyzýva delegáciu EÚ v Mjanmarsku a veľvyslanectvá členských štátov, aby pozorne 
sledovali situáciu v oblasti ľudských práv a zdravia v Mjanmarsku, ako aj prípady 
vedúcich politických predstaviteľov a iných osôb, ktoré sú v súčasnosti zadržiavané a 
väznené;

30. vyzýva členské štáty a pridružené krajiny, aby zachovali embargo na priame a nepriame 
dodávky, predaj a transfer všetkých zbraní, munície a iných vojenských, 
bezpečnostných a sledovacích zariadení a systémov vrátane ich tranzitu, prepravy a 
sprostredkovania, ako aj na poskytovanie výcviku, údržby a inej vojenskej a 
bezpečnostnej pomoci; zdôrazňuje potrebu ďalšieho vyšetrovania situácie 
Medzinárodným trestným súdom;

31. varuje pred rizikom ešte väčšej humanitárnej núdzovej situácie v dôsledku eskalácie 
násilia a vážnej hospodárskej krízy krajiny, chudoby a počtu vysídlených osôb; vyzýva 
EÚ, jej členské štáty a medzinárodné spoločenstvo, aby urýchlene splnili svoje finančné 
záväzky vyplývajúce z plánu humanitárnej reakcie OSN v Mjanmarsku na rok 2021;

32. vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a 
bezpečnostnú politiku (PK/VP) a členské štáty, aby rázne riešili situáciu v Mjanmarsku, 
a vyzýva PK/VP, aby pravidelne informovala Parlament, najmä jeho Výbor pre 
zahraničné veci, a to aj o situácii náboženských a etnických skupín, s cieľom zabezpečiť 
primeraný parlamentný dialóg o tejto dôležitej a znepokojivej situácii;

33. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie legitímnemu prezidentovi a vláde 
národnej jednoty Mjanmarska, výboru zastupujúcemu Pyidaungsu Hluttaw, štátnej 
radkyni Mjanmarska, mjanmarskej armáde (Tatmadaw), podpredsedníčke 
Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, 
Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, vládam a parlamentom USA, 
Bangladéšu, Spojeného kráľovstva, Japonska, Indie, Austrálie, Kanady, členským 
štátom ASEAN-u, vládam a parlamentom Ruska a Číny, generálnemu tajomníkovi 
OSN, generálnemu tajomníkovi ASEAN-u, Medzivládnej komisii ASEAN-u pre ľudské 
práva, osobitnému spravodajcovi OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v 
Mjanmarsku, Vysokému komisárovi OSN pre utečencov a Rade OSN pre ľudské práva.


