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Europos Parlamento rezoliucija dėl žiniasklaidos laisvės suvaržymo Mianmare, ypač 
Htet Htet Khine, Sithu Aung Myint'o ir Nyein Nyein Aye atvejų
(2022/2857(RSP))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Mianmaro (Birmos),

– atsižvelgdamas į 2022 m. vasario 21 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2022/243, kuriuo iš 
dalies keičiamas Sprendimas 2013/184/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į 
padėtį Mianmare / Birmoje ir kuriuo nustatomas ketvirtasis sankcijų etapas atsižvelgiant 
į tebesitęsiančią sunkią padėtį ir suintensyvėjusius žmogaus teisių pažeidimus 
Mianmare / Birmoje1,

– atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 
10 straipsnį, kuriame įtvirtinta teisė į saviraiškos ir informacijos laisvę,

– atsižvelgdamas į 2022 m. rugsėjo 26 d. Jungtinių Tautų laikinai vyriausiojo žmogaus 
teisių komisaro pareigas einančios komisarės žodžiu pateiktą naujausią informaciją apie 
žmogaus teisių padėtį Mianmare Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybai,

– atsižvelgdamas į 2022 m. rugsėjo 29 d. Europos išorės veiksmų tarnybos atstovo 
spaudai pareiškimą dėl naujausio valstybės tarėjai Daw Aung San Suu Kyi skirto 
nuosprendžio,

– atsižvelgdamas į Mianmaro baudžiamojo kodekso 505a skirsnį,

– atsižvelgdamas į 2021 m. balandžio 24 d. Pietryčių Azijos valstybių asociacijos penkių 
punktų konsensusą,

– atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 19 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą dėl nuomonės ir 
žodžio laisvės,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnio 5 dalį ir 132 straipsnio 4 dalį,

A. kadangi 2021 m. vasario 1 d. Mianmaro karinė chunta, žinoma kaip „Tatmadaw“, 
neteisėtai perėmė valdžią ir jėga pašalino teisėtas valdžios institucijas;

B. kadangi 2021 m. rugpjūčio mėn. vyriausiasis karinės chuntos vadas Min Aung Hlaing 
paskelbė, kad save patį skiria ministru pirmininku ir kad nepaprastoji padėtis bus 
pratęsta iki 2023 m. rugpjūčio mėn.;

C. kadangi po karinio perversmo teisėtas prezidentas Win Myint ir valstybės tarėja Aung 
San Suu Kyi tebėra sulaikyti dėl įvairių nepagrįstų ir politiškai motyvuotų kaltinimų ir 

1 OL L 40, 2022 2 21, p. 28.
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jau nuteisti keleriems metams kalėjimo ir darbo stovyklose; kadangi jei valstybės tarėja 
Aung San Suu Kyi būtų nuteista dėl visų jai iškeltų 11 kaltinimų, ji galėtų būti nuteista 
maksimalia 102 metų laisvės atėmimo bausme;

D. kadangi po 2021 m. vasario 1 d. perversmo chunta suėmė daugiau kaip 15 500 žmonių 
ir nužudė daugiau kaip 2 300 žmonių, įskaitant mažiausiai 188 vaikus;

E. kadangi po karinio perversmo karinis režimas ir toliau varžo žiniasklaidos laisvę ir 
pažeidžia žurnalistų žmogaus teises šalyje; kadangi Mianmaras užima 176 vietą iš 180 
šalių organizacijos „Žurnalistai be sienų“ 2022 m. Pasaulio spaudos laisvės indekse; 
kadangi Mianmaro karinės institucijos riboja prieigą prie socialinės žiniasklaidos, 
interneto ir kitų nepriklausomų informacijos šaltinių;

F. kadangi 2021 m. vasario 14 d. „Tatmadaw“ padarė Baudžiamojo kodekso ir 
Baudžiamojo proceso kodekso pakeitimus, kurie tapo pirminėmis teisinėmis 
nuostatomis, naudojamomis siekiant pareikšti kaltinimus žurnalistams, studentų 
lyderiams, valstybės tarnautojams ir kitiems kariniam režimui prieštaraujantiems 
asmenims; kadangi naujai priimtu Baudžiamojo kodekso 505a skirsniu, pagal kurį 
draudžiama kelti baimę, skleisti melagingas naujienas ir agituoti už nusikaltimus prieš 
vyriausybės darbuotoją ir pagal kurį baudžiama laisvės atėmimu iki trejų metų, 
kariuomenė naudojasi, be kita ko, pareikšdama baudžiamuosius kaltinimus 
žurnalistams; kadangi Mianmaro kariniai teismai vykdo teismo procesus už uždarų 
durų;

G. kadangi po 2021 m. perversmo chunta uždraudė žiniasklaidos priemones arba privertė 
jas palikti Mianmarą už tai, kad jos pranešinėjo apie kariuomenės veiksmus; kadangi 
daugelis uždraustų žiniasklaidos priemonių atliko esminį vaidmenį pranešant apie padėtį 
Mianmare; kadangi Mianmaro gyventojai ir užsienyje gyvenantieji labai pasikliauja šia 
žiniasklaida;

H. kadangi nužudyti bent keturi žurnalistai, įskaitant fotografus Soe Naing ir Aye Kyaw, 
kurie abu mirė kalėjime, kaip įtariama, po kankinimų, ir vietos redaktorių Pu Tuidim, 
kurį, kaip pranešama, kariškiai nužudė be teismo prieš tai pasinaudoję juo kaip žmogaus 
skydu; kadangi gauta daug pranešimų apie kankinimus ir prievartą;

I. kadangi po 2021 m. vasario mėn. perversmo kilo žurnalistų areštų banga; kadangi 
suimta bent 140 žurnalistų, šiuo metu Mianmaro kalėjimuose laikomi 53 žiniasklaidos 
darbuotojai ir po karinio perversmo nuteisti beveik 25 žurnalistai; kadangi Mianmare 
įkalintų žurnalistų skaičius yra antras pagal dydį pasaulyje;

J. kadangi 2021 m. rugpjūčio mėn., praėjus šešiems mėnesiams po perversmo, buvo 
sulaikyti žurnalistai Htet Htet Khine ir Sithu Aung Myint;

K. kadangi 2022 m. rugsėjo 27 d. laisvai samdoma BBC „Media Action“ reporterė Htet 
Htet Khine buvo nuteista trejų metų laisvės atėmimo bausme sunkiesiems darbams; 
kadangi 2022 m. rugsėjo 15 d. Htet Htet Khine jau buvo gavusi pirmąją trejų metų 
sunkiųjų darbų bausmę už įtariamą Baudžiamojo kodekso 505a skirsnio, kuriuo 
kriminalizuojamas kurstymas ir melagingų naujienų skleidimas, pažeidimą;



RC\1264490LT.docx 5/9 PE737.615v01-00 }
PE737.631v01-00 }
PE737.632v01-00 }
PE737.640v01-00 }
PE737.641v01-00 } RC1

LT

L. kadangi Sithu Aung Myint vis dar laukia teismo dėl kaltinimų „kurstymu“ ir „maištu“ 
už Mianmaro kariuomenę kritikuojančius straipsnius ir jam gali būti skirta bendra 
23 metų laisvės atėmimo bausmė; kadangi Sithu Aung Myint sveikata blogėja ir 
kalėjimo valdžia neleidžia suteikti jam medicininės pagalbos;

M. kadangi 2022 m. liepos 14 d. Jangono Inseino kalėjime karinis teismas nuteisė laisvai 
samdomą darbuotoją Nyein Nyein Aye, taip pat žinomą „Mabel“ pseudonimu; kadangi 
pagal Baudžiamojo kodekso 505a skirsnį Nyein Nyein Aye nuteista kalėti trejus metus 
už baimės sukėlimą, melagingų naujienų skleidimą ir agitavimą nusikalsti prieš 
vyriausybės darbuotoją; kadangi Nyein Nyein Aye yra 24-oji iš žurnalistų, kuriems po 
2021 m. perversmo skirta laisvės atėmimo bausmė;

N. kadangi 2022 m. rugpjūčio 1 d. laisvai samdomas darbuotojas Maung Maung Myo buvo 
nuteistas šešerių metų laisvės atėmimo bausme dėl kaltinimų terorizmu už tai, kad, kaip 
įtariama, turėjo nuotraukų ir interviu su vadinamųjų Liaudies gynybos pajėgų, t. y. 
įvairių sukilėlių grupuočių, kovojančių su Mianmaro karine vyriausybe, nariais;

O. kadangi 2022 m. liepos 7 d. teismas paskyrė „Birmos demokratinio balso“ žurnalistui 
Aung San Lin šešerių metų laisvės atėmimo bausmę sunkiesiems darbams už kurstymą 
ir melagingų naujienų platinimą po to, kai jis paskelbė reportažą, kuriame teigiama, kad 
karinės pajėgos įvykdė padegimo išpuolius prieš trijų Nacionalinės demokratijos lygos, 
kurios valdžią nuvertė perversmas, narių namus Vetleto savivaldybėje;

P. kadangi liepos mėn. Mianmaro karinis režimas vėl pradėjo taikyti mirties bausmę ir 
įvykdė mirties bausmę buvusiam parlamento nariui Phyo Zeya Thaw, garsiam 
aktyvistui Kyaw Min Yu, plačiai žinomam kaip „Ko Jimmy“, taip pat Aung Thura Zaw 
ir Hla Myo Aung; kadangi Komisijos pirmininkės pavaduotojas ir Sąjungos vyriausiasis 
įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai griežtai pasmerkė šias politiškai 
motyvuotas egzekucijas, kurios yra dar vienas žingsnis siekiant visiško teisinės 
valstybės panaikinimo ir tolesnis akivaizdus žmogaus teisių pažeidimas Mianmare;

Q. kadangi sulaikymo sąlygos, dokumentavus mušimą ir smurtą dėl lyties, kelia didelį 
susirūpinimą dėl sulaikytųjų saugumo ir gerovės;

R. kadangi kariuomenė vykdo smurtinį karą prieš etnines mažumas, taip pat nužudo daug 
civilių gyventojų ir priverčia milijonus žmonių bėgti ir ieškoti prieglobsčio; kadangi 
kariniai sraigtasparniai neseniai šaudė į pradinę mokyklą Sagaingo regione ir žuvo ne 
mažiau kaip šeši suaugusieji ir septyni vaikai; kadangi, remiantis neseniai pateiktu 
Jungtinių Tautų paskirto nepriklausomo žmogaus teisių eksperto Tomo Andrewso 
pareiškimu, sąlygos iš blogų pasidarė dar blogesnės ir tapo baisiomis didžiuliams 
skaičiams nekaltų žmonių Mianmare;

S. kadangi Mianmaro chunta atsisako patikimai ištirti rohinjų žmogaus teisių pažeidimus ir 
patraukti jų vykdytojus atsakomybėn; kadangi dauguma aukščiausio rango karininkų, 
vadovavusių išpuoliams prieš rohinjus, toliau eina savo pareigas; kadangi valdžios 
institucijos atsisako bendradarbiauti su pagal Jungtinių Tautų mechanizmus paskirtais 
asmenimis; kadangi nebaudžiamumas yra giliai įsišaknijęs Mianmaro politinėje ir 
teisinėje sistemoje;
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T. kadangi Rusija ir Kinija įdėjo daug politinių, karinių ir ekonominių pastangų, kuriomis 
siekiama legitimizuoti chuntą; kadangi Rusija ir Mianmaro karinė chunta neseniai 
pasirašė 2022–2023 m. bendradarbiavimo taikaus branduolinės energijos naudojimo 
srityje veiksmų planą; kadangi tiek Maskva, tiek Pekinas turi ryšių su Mianmaro 
ginkluotosiomis pajėgomis, kaip didžiausios ginklų tiekėjos šiai šaliai; kadangi abi šios 
šalys ne kartą blokavo Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos pastangas susitarti dėl 
deklaracijos dėl padėties Mianmare;

U. kadangi 2021 m. balandžio 24 d. karinė chunta susitarė su Pietryčių Azijos valstybių 
asociacijos (ASEAN) vadovais dėl penkių punktų konsensuso, kurio pirmasis žingsnis – 
nedelsiant nutraukti smurtą šalyje;

1. griežtai smerkia smurtinį ir neteisėtą karinės chuntos valdymą Mianmare ir jos 
bandymus sunaikinti stiprų Mianmaro žmonių pasiryžimą siekti demokratijos, nes 
chuntos valdymas grindžiamas neteisėtu perversmu prieš civilinę vyriausybę ir lėmė 
didelį nerimą keliančią humanitarinę padėtį ir žmogaus teisių krizę šalyje, kuriai 
būdingas plačiai paplitęs nebaudžiamumas; griežtai smerkia bet kokį nepriklausomų 
žurnalistų persekiojimą;

2. ragina nedelsiant panaikinti neteisėtai įvestą nepaprastąją padėtį šalyje, atkurti civilinę 
vyriausybę, grįžti prie demokratijos siekių ir sparčiai atnaujinti parlamento veiklą 
dalyvaujant visiems jo išrinktiems atstovams; remia nacionalinės vienybės vyriausybės 
pastangas siekti taikios ir demokratinės ateities;

3. ragina karinę chuntą besąlygiškai išlaisvinti prezidentą Win Myint, valstybės tarėją 
Aung San Suu Kyi ir visus kitus asmenis, kurie buvo suimti remiantis nepagrįstais 
kaltinimais, perduoti valdžią teisėtoms valdžios institucijoms, gerbti teisinę valstybę ir 
žiniasklaidos laisvę ir nedelsiant nutraukti karinius išpuolius, oro antpuolius ir smurtą 
prieš Mianmaro gyventojus;

4. primygtinai ragina karinę chuntą panaikinti visus politiškai motyvuotus kaltinimus 
spaudos nariams ir žiniasklaidos darbuotojams ir besąlygiškai paleisti visus neteisėtai 
sulaikytus žurnalistus, įskaitant Htet Htet Khine, Sithu Aung Myint, Nyein Nyein Aye, 
Maung Maung Myo, Thurin Kyaw, Hanthar Nyein, Than Htike Aung, Ye Yint Tun, Tu 
Tu Tha, Soe Yarzar Tun ir Aung San Lin; ragina chuntą teikti būtiną medicininę 
priežiūrą Sithu Aung Myint, kurio sveikatos būklė kelia didelį susirūpinimą;

5. primygtinai ragina karinę chuntą nedelsiant nutraukti prievartą, įskaitant savavališkus 
suėmimus ir sulaikymą, kankinimą, seksualinį smurtą ir kitokį netinkamą elgesį, taip pat 
nesąžiningus žurnalistų ir žiniasklaidos darbuotojų teismo procesus; pabrėžia, kad 
teisininkams, žmogaus teisių gynėjams ir šeimos nariams turėtų būti suteikta tikra 
galimybė aplankyti sulaikytus asmenis; pabrėžia, kad apie bet kokią mirtį kalėjime 
reikėtų nedelsiant pranešti asmens šeimai, pateikti tikrus dokumentus, grąžinti kūną ir 
patraukti atsakomybėn asmenis, atsakingus už prievartą; ragina atlikti nepriklausomus 
tarptautinius tyrimus dėl visų kaltinimų kankinimu ir netinkamu elgesiu ir patraukti 
atsakomybėn atsakingus asmenis; pabrėžia, kad jokia tariama informacija, išgauta 
kankinimu ir netinkamu elgesiu, neturi būti laikoma priimtinu įrodymu vykstant teismo 
procesui;
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6. primygtinai tvirtina, kad žiniasklaidos laisvė yra gyvybiškai svarbi sklandžiam laisvos ir 
demokratinės visuomenės veikimui ir yra labai svarbi visų kitų žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių apsaugai; kadangi žurnalistams reikia saugios aplinkos, kurioje jie 
galėtų atlikti nepriklausomą darbą;

7. ragina Nacionalinės vienybės vyriausybę aiškiai pareikšti savo poziciją dėl rohinjų 
statuso, visų pirma dėl jų pilietybės teisės ir Mianmaro etninės grupės lygybės 
pripažinimo ir teisės grįžti į šalį;

8. ragina Komisiją ir valstybes nares toliau remti žmogaus teisių gynėjų darbą Mianmare; 
ragina ES delegaciją Mianmare ir valstybių narių ambasadas atidžiai stebėti šiuo metu 
sulaikytų ir įkalintų žurnalistų, taip pat politinių lyderių ir kitų asmenų atvejus; ragina 
ES delegacijos ir valstybių narių atstovus Mianmare dalyvauti žurnalistų, žiniasklaidos 
darbuotojų, tinklaraštininkų ir žmogaus teisių gynėjų teismo procesuose šalyje, kai tai 
leidžiama; prašo diplomatinių atstovybių ir tarptautinių paramos teikėjų siūlyti paramą 
ir teikti galimą apsaugą žmogaus teisių gynėjams ir žiniasklaidos darbuotojams, kuriems 
gresia persekiojimas, be kita ko, suteikiant saugų prieglobstį ambasadose ir išduodant 
skubias vizas asmenims, kuriems reikia apsaugos;

9. ragina Komisiją įrodyti, kad iniciatyva „Viskas, išskyrus ginklus“ jokiu būdu neneša 
naudos chuntai, priešingu atveju laikinai netaikyti šio mechanizmo;

10. prašo ES ir jos valstybių narių didinti tarptautinę pagalbą, intensyvinti vystymosi 
projektus ar finansinę paramą Mianmarui (Birmai) ir užtikrinti, kad tai nebūtų naudinga 
kariškiams ir neprisidėtų prie dar didesnių žmogaus teisių pažeidimų; ragina teikti 
tarpvalstybinę humanitarinę pagalbą ir tiesioginę paramą vietos pilietinės visuomenės 
organizacijoms, ypač etninėms organizacijoms;

11. palankiai vertina Tarybos nustatytas sankcijas karinių pajėgų „Tatmadaw“ nariams ir jų 
įmonėms; ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį, 
valstybes nares ir Komisiją nustatyti papildomas tikslines sankcijas asmenims, 
atsakingiems už sunkiausius žmogaus teisių pažeidimus šalyje; ragina Tarybą į sankcijų 
sąrašą įtraukti prekiautojus ginklais Naing Htut Aung, Aung Hlaing Oo ir Sit Taing 
Aung už jų veiklą tiekiant ginklus ir įrangą kariniam režimui; ragina Komisiją 
apsvarstyti visas neatidėliotinas sankcijas Mianmaro režimui; ragina imtis būtinų 
žingsnių siekiant užtikrinti, kad šios sankcijos nedarytų neigiamo poveikio 
darbuotojams ir plačiajai visuomenei;

12. susirūpinęs dėl sankcijų išimčių, kuriomis vadovaujantis veiklos vykdytojams leidžiama 
vykdyti finansinius sandorius su įmone „Myanma Oil and Gas Enterprise“; ragina 
geriau koordinuoti sankcijas tarptautiniu mastu, įskaitant koordinavimą su regioniniais 
partneriais;

13. primygtinai ragina Tarybą į fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir įstaigų, kuriems 
taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą įtraukti ne tik atskirus Valstybės 
administracinės tarybos narius, bet ir visą Valstybės administracinę tarybą, siekiant 
užtikrinti, kad į šį sąrašą patektų visi Valstybės administracinės tarybos kontroliuojami 
subjektai ir kad būtų uždrausti jiems naudingi Europos Sąjungos finansiniai srautai;
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14. ragina valstybes nares ir asocijuotąsias šalis toliau taikyti embargą tiesioginiam ir 
netiesioginiam visų ginklų, šaudmenų ir kitos karinės, saugumo ir stebėjimo įrangos ir 
sistemų tiekimui, pardavimui ir perdavimui, įskaitant tranzitą, vežimą ir tarpininkavimą, 
taip pat mokymo, priežiūros ir kitos karinės ir saugumo pagalbos teikimui; pabrėžia, 
kad Tarptautinis baudžiamasis teismas turi toliau tirti padėtį;

15. primygtinai ragina ES ir jos valstybes nares padidinti spaudimą JT Saugumo Tarybai, 
kad ji susitartų dėl griežtos rezoliucijos, kuria Mianmarui nustatomas visapusiškas 
pasaulinis ginklų embargas, projekto;

16. ragina JT specialųjį pranešėją žmogaus teisių Mianmare klausimais toliau spręsti 
žurnalistų persekiojimo problemą ir imtis veiksmų siekiant pažaboti šią nerimą 
keliančią tendenciją; ragina JT į savo nepriklausomo Mianmaro tyrimo mechanizmo 
taikymo sritį įtraukti žiniasklaidos laisvės pažeidimus ir skatinti bet kokią iniciatyvą 
taikyti sankcijas kariniam režimui ir patraukti atsakomybėn asmenis, atsakingus už šiuo 
metu šalyje vykdomus siaubingus žmogaus teisių pažeidimus;

17. ragina ES ir valstybes nares išnagrinėti visas galimybes užtikrinti teisingumą ir 
atskaitomybę už sunkius tarptautinius saugumo pajėgų įvykdytus nusikaltimus, įskaitant 
nusikaltimus žmoniškumui, padarytus po perversmo, taip pat nusikaltimus 
žmoniškumui, karo nusikaltimus ir Rachinų ir kituose etniniuose regionuose 
dešimtmečiais vykdytus genocido veiksmus, ir paremti Saugumo Tarybos kreipimąsi 
dėl šios padėties į Tarptautinį baudžiamąjį teismą;

18. apgailestauja dėl mirties bausmės vykdymo opozicijos nariams ir pakartoja, kad griežtai 
smerkia mirties bausmę;

19. primygtinai ragina karinę chuntą panaikinti bet kokius teisės aktus, kurie galėtų kelti 
pavojų žiniasklaidos laisvei, ir liautis varžyti Mianmaro žmonių teisę į saviraiškos 
laisvę tiek internete, tiek ne internete, įskaitant laisvę ieškoti informacijos, ją gauti ir 
perteikti;

20. pažymi, kad „Penkių punktų konsensusas“ nedavė jokių rezultatų, ir ragina ASEAN 
pripažinti, kad Min Aung Hlaing chunta nėra patikima partnerė; primygtinai ragina 
ASEAN ir jos nares derėtis su Nacionalinės vienybės vyriausybe dėl naujo susitarimo 
dėl krizės Mianmare ir parengti naują susitarimą, kuriame būtų numatyti vykdymo 
užtikrinimo mechanizmais, kad ateityje būtų pasiektas tvarus ir demokratiškas krizės 
sprendimas;

21. smerkia Rusiją ir Kiniją už tai, kad jos teikia politinę, ekonominę ir karinę paramą 
Mianmaro chuntai;

22. paveda Pirmininkei perduoti šią rezoliuciją l. e. p. Prezidentui Duwa Lashi La ir 
Mianmaro nacionalinės vienybės vyriausybei, Pyidaungsu Hluttaw atstovaujančiam 
komitetui, Mianmaro valstybės patarėjai, „Tatmadaw“, Komisijos pirmininkės 
pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo 
politikai, Komisijai, Tarybai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Pietryčių 
Azijos valstybių asociacijos valstybėms narėms, Pietryčių Azijos valstybių asociacijos 



RC\1264490LT.docx 9/9 PE737.615v01-00 }
PE737.631v01-00 }
PE737.632v01-00 }
PE737.640v01-00 }
PE737.641v01-00 } RC1

LT

valstybėms narėms, Pietryčių Azijos valstybių asociacijos generaliniam sekretoriui, 
Pietryčių Azijos valstybių tarpvyriausybinei žmogaus teisių komisijai ir Jungtinių Tautų 
generaliniam sekretoriui.


