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Resolucija Evropskega parlamenta o Uzbekistanu 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju prejšnjih resolucij o srednjeazijskih republikah in o Uzbekistanu, zlasti 

resolucije z dne 9. junija 20051, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 28. aprila 2005 o letnem poročilu o človekovih 

pravicah na svetu (2004) in politiki EU o tej zadevi2, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 24. februarja 2005 o prednostnih nalogah EU in 

priporočilih za 61. zasedanje Komisije ZN o človekovih pravicah, ki je potekalo v Ženevi 

od 14. marca do 22. aprila 20053, 

– ob upoštevanju poročila Urada za demokratične institucije in človekove pravice pri 

Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE/ODIHR) o dogodkih v Andidžanu, 

– ob upoštevanju Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in 

njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Uzbekistan na drugi, ki je začel 

veljati 1. julija 1999, 

– ob upoštevanju sklepov zasedanja Sveta za splošne zadeve in zunanje odnose z dne 23. 

maja, 13. junija, 18. julija in 3. oktobra 2005, 

– ob upoštevanju strateškega dokumenta Komisije o Srednji Aziji 2002-2006, 

– ob upoštevanju člena 115(5) svojega Poslovnika, 

A. ker vlada Uzbekistana še ni dovolila nobene neodvisne preiskave dogodkov v Andidžanu z 

dne 13. maja 2005; ker so po poročilu organizacij za človekove pravice "vladne varnostne 

sile" ustrelile nedoločeno število civilnih oseb - nekaj sto po pričevanjih prič - ter še večje 

število ranile, 

B. ker so mednarodne organizacije za človekove pravice javno obsodile prijetje tisočih ljudi , 

da bi se prikrila resnica, ker so ljudje v priporu v veliki nevarnosti, da bodo podvrženi 

mučenju in drugemu slabemu ravnanju in ker so mnogi od njih obtoženi težjih kaznivih 

dejanj ter jim zaradi nepravičnega sojenja grozi smrtna obsodba,  

C. ker so varnostne službe ustrahovale večino neodvisnih lokalnih novinarjev in aktivistov na 

področju človekovih pravic ali pa so bili izgnani iz države, 

D. ker so uzbekistanske oblasti sklenile preložiti šesto. srečanje odbora za parlamentarno 
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sodelovanje EU-Uzbekistan z delegacijo Evropskega parlamenta, ki je želela potovati v 

Andidžan in se srečati z nevladnimi organizacijami ter ljudmi, ki so bili v dogodek vpleteni, 

E. ker se trenutno sodi petnajstim moškim v Taškentu, ki so obsojeni, da so poskušali 

strmoglaviti vlado in vzpostaviti islamsko državo ob oboroženih nemirih v Andidžanu, 

F. ker je Leandro Despouy, posebni poročevalec ZN o neodvisnosti sodnikov in odvetnikov 

izrazil dvome v poštenost sojenja ter je pozval k dostopu do obtožencev, 

G. ker je bila skupina 439 uzbekistanskih beguncev, ki je pobegnila na kirgiško ozemlje po 

uporu 13. maja 2005, premeščena v taborišče ZN v Romuniji; ker je položaj preostalih 

beguncev še vedno nejasen, 

H. ker je razvoj civilne družbe osnovni korak, ki državi zagotavlja delovanje demokracije, 

stabilnosti in socialne kohezije, kar je pomembno za učinkovit boj proti nevarnosti verskega 

ekstremizma,  

I. ker civilna družba v Uzbekistanu, kakor tudi v sosednjih državah, zahteva bolj odprto 

družbo, kjer se v celoti spoštujejo svoboščine posameznika in človekove pravice, kakor tudi 

resnični napredek na poti k demokraciji,  

1. poziva Komisijo, da brez poseganja v humanitarno pomoč v letnem proračunu Evropske 

unije rezervira sredstva za "nacionalne projekte in institucionalni razvoj" Uzbekistana; 

2. obsoja zavrnitev uzbekistanske vlade za zagotavljanje preglednosti ter njeno umikanje 

zunanjim stikom ter poudarja, kako je za mednarodni preiskovalni odbor pomembna 

priložnost za takojšnjo razjasnitev okoliščin dogodkov maja 2005 v andidžanski regiji ter 

svobodna udeležba na sojenjih, ki so v teku;  

3. ponovno poudarja pomen odnosov EU-Uzbekistan in stalnega dialoga ter priznava 

pomembno vlogo Uzbekistana v srednjeazijski regiji, vendar poudarja, da morajo ti odnosi 

temeljiti na vzajemnem spoštovanju načel demokracije, pravne države in človekovih pravic, 

kakor je jasno določeno v zgoraj navedenem sporazumu o partnerstvu in sodelovanju EU - 

Uzbekistan; 

4. pozdravlja in podpira sklep Sveta za splošne zadeve in zunanje odnose z dne 3. oktobra 

2005, da uvede embargo na izvoz orožja, vojaške in druge opreme, ki bi se lahko uporabila 

za notranjo represijo, v Uzbekistan, za omejevanje sprejema posameznikov iz Uzbekistana 

v EU, ki so neposredno odgovorni za represijo v Andidžanu, ter da se za nedoločen čas 

prekine vse načrtovane tehnične sestanke v okviru Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju, 

kakor tudi preusmeritev Komisije in zmanjšanje njenega programa TACIS za večjo 

osredotočenost na potrebe prebivalstva, demokracijo, človekove pravice ter spodbujanje 

vezi z uzbekistansko civilno družbo; 

5. poziva uzbekistansko vlado, da izpusti vse aktiviste na področju človekovih pravic, 

novinarje in člane politične opozicije, ki so še vedno priprti, ter jim dovoli, da delajo 

svobodno in brez strahu pred preganjanjem ter da konča z nadlegovanjem NVO; 

6. poziva k ponovni vzpostavitvi svobode tiska z odpravo sodnih ukrepov proti nacionalnim 

medijem in NVO, ki želijo spodbujati pluralnost informacij; obsoja vsako oviranje svobode 

izražanja državljanov;  



7. poziva, da mora biti sojenje posameznikom, obtoženim načrtovanja strmoglavljenja 

uzbekistanske vlade, v celoti v skladu z mednarodnim pravom in da je treba neodvisnim 

opazovalcem omogočiti celoten dostop do postopkov; vzame na znanje sklep 

uzbekistanskih oblasti, da dovolijo opazovalcem OVSE, da se udeležijo teh sojenj; 

8. pričakuje, da bodo uzbekistanske oblasti omogočile obisk Andidžana in srečanja poslancev, 

ki so se udeležili šestega srečanja odbora za parlamentarno sodelovanje EU-Uzbekistan, z 

opozicijo, NVO in neodvisnimi mediji; 

9. poziva kirgistanske oblasti, naj ne deportirajo prijetih beguncev, dokler uzbekistanska vlada 

ne more zagotoviti neodvisnega in poštenega sojenja ter dokler humanitarnim organizacijam 

ne dovoli dostopa do tistih, ki so v priporu;  

10. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, posebnemu 

predstavniku EU za Srednjo Azijo, predsedniku, vladi in parlamentu Uzbekistana ter 

Kirgistana, generalnemu sekretarju Združenih narodov in generalnemu sekretarju OVSE. 

 


