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Guantánamo: hladovka väzňov  

Uznesenie Európskeho parlamentu z 23. mája 2013 o Guantáname: hladovka väzňov 

(2013/2654(RSP)) 

 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Guantáname, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 18. apríla 2012 o výročnej správe o ľudských právach 

vo svete a o politike Európskej únie v tejto oblasti vrátane dôsledkov pre strategickú 

politiku EÚ v oblasti ľudských práv1, 

– so zreteľom na medzinárodné, európske a vnútroštátne nástroje týkajúce sa ľudských 

práv, základných slobôd a zákazu svojvoľného zadržiavania, núteného zmiznutia a 

mučenia, ako sú Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach zo 16. 

decembra 1966 a Dohovor OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo 

ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu z 10. decembra 1984 a príslušné protokoly k 

nim, 

– so zreteľom na spoločné vyhlásenie Európskej únie a jej členských štátov a Spojených 

štátov amerických o zatvorení väzenského zariadenia v zálive Guantánamo a o budúcej 

spolupráci v oblasti boja proti terorizmu založenej na spoločných hodnotách, 

medzinárodnom práve a dodržiavaní zásad právneho štátu a ľudských práv, 

– so zreteľom na vyhlásenie vysokej komisárky OSN pre ľudské práva Navi Pillayovej z 5. 

apríla 2013 o režime zadržiavania v Guantáname, v ktorom uviedla, že „pretrvávajúce 

väznenie mnohých zadržiavaných na neurčito je svojvoľným zadržiavaním osôb a 

predstavuje jasné porušenie medzinárodného práva“, 

– so zreteľom na zásady Charty Organizácie Spojených národov a na Všeobecnú deklaráciu 

ľudských práv, 

– so zreteľom na článok 122 rokovacieho poriadku, 

A. keďže mnohí zo 166 zostávajúcich väzňov v zátoke Guantánamo začali hladovku na 

protest proti súčasným podmienkam vo väzenskom zariadení; 

B. keďže 86 zo zostávajúcich väzňov bolo zbavených viny a bolo rozhodnuté o ich 

prepustení, ale sú doteraz väznení na neurčito; 

C. keďže Európska únia a Spojené štáty vyznávajú spoločné základné hodnoty, akými sú 

sloboda, demokracia a dodržiavanie medzinárodného práva, zásad právneho štátu a 

ľudských práv; 

D. keďže aspoň 10 zadržiavaní, ktorí držia hladovku, sú nútení prijímať potravu s cieľom 

udržať ich pri živote; keďže na základe medzinárodných dohôd lekárov treba rešpektovať 

                                                 
1  Prijaté texty, P7_TA(2012)0126. 



informované a dobrovoľné rozhodnutie jednotlivca začať hladovku; 

E. keďže Európska únia a Spojené štáty americké vyznávajú rovnakú hodnotu, ktorou je 

sloboda náboženského vyznania; keďže boli zaznamenané početné prípady, keď americký 

vojenský personál znesvätil počas prehľadávania ciel Korán, ktorý patril zadržiavaným; 

F. keďže v spoločnom vyhlásení EÚ a USA z 15. júna 2009 vzali obe strany na vedomie 

záväzok prezidenta Obamu nariadiť uzatvorenie väzenského zariadenia v zálive 

Guantánamo do 22. januára 2010 a privítali „ďalšie prijaté opatrenia vrátane podrobného 

preskúmania politiky v oblasti zadržiavania, premiestňovania, súdnych konaní a 

vypočúvania uplatňovaných v boji proti terorizmu a väčšej transparentnosti, pokiaľ ide o 

postupy používané v minulosti v súvislosti s touto politikou“; 

G. keďže USA zrušili jedinú civilnú leteckú linku do Guantánama, čo znamená, že jediný 

dostupný let je vojenský let, na ktorý sa od jednotlivcov požaduje povolenie Pentagonu, 

čím sa obmedzuje prístup novinárov, právnikov a humanitárnych pracovníkov; 

1. berie na vedomie transatlantické vzťahy, ktoré sú založené na spoločných základných 

hodnotách a rešpektovaní základných, univerzálnych a nespochybniteľných ľudských 

práv, ako je právo na spravodlivý proces a zákaz svojvoľného zadržiavania; víta úzku 

transatlantickú spoluprácu v širokej škále otázok v oblasti medzinárodných ľudských 

práv; 

2. vyzýva orgány USA, aby náležite rešpektovali prirodzenú dôstojnosť zadržiavaných a ich 

ľudské práva a základné slobody; 

3. vyjadruje znepokojenie, pokiaľ ide o zaistenie dobrého stavu zadržiavaných zapojených 

do hladovky a väzňov nútených prijímať potravu, a vyzýva USA, aby rešpektovali ich 

práva a rozhodnutia; 

4. žiada USA, aby prehodnotili zrušenie jedinej civilnej leteckej linky do zálivu 

Guantánamo, ktorým sa obmedzí prístup novinárov a zástupcov občianskej spoločnosti; 

5. naliehavo vyzýva USA, aby vykonávali povinné prehliadky s náležitým rešpektom voči 

náboženským materiálom a aby s nimi zaobchádzali dôstojne; 

6. zdôrazňuje, že väzni, ktorí sú naďalej zadržiavaní, by mali mať nárok na pravidelné 

preskúmanie zákonnosti svojho zadržiavania v súlade s článkom 9 Medzinárodného paktu 

o občianskych a politických právach, v ktorom sa uvádza, že „každý, kto je zatknutý 

alebo je vo väzbe, má právo na konanie pred súdom tak, aby súd mohol bez meškania 

rozhodnúť o právoplatnosti jeho zadržania a nariadiť jeho prepustenie, ak väzba nie je 

zákonná“; 

7. znovu pripomína svoje rozhorčenie a pobúrenie nad všetkými masovými teroristickými 

útokmi, solidaritu s obeťami takýchto útokov a spolucítenie s bolesťou a utrpením ich 

rodín, priateľov a príbuzných; opakuje však, že boj proti terorizmu nemožno viesť 

v rozpore s uznávanými základnými spoločnými hodnotami, ku ktorým patrí napríklad 

dodržiavanie ľudských práv a zásad právneho štátu; 

8. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že záväzok prezidenta USA uzavrieť 

Guantánamo do januára 2010 nebol doposiaľ splnený; pripomína svoju výzvu orgánom 



USA, aby prehodnotili systém vojenských súdov s cieľom zabezpečiť spravodlivé súdne 

konanie, uzavrieť Guantánamo a zakázať mučenie, zlé zaobchádzanie a zadržiavanie na 

neurčito bez súdneho konania, a to za všetkých okolností; 

9. s poľutovaním vníma rozhodnutie prezidenta USA podpísať vykonávací rozkaz týkajúci 

sa zadržiavania a zrušenia zákazu vojenských tribunálov zo 7. marca 2011; vyjadruje 

presvedčenie, že bežné civilné súdy predstavujú najlepší spôsob, ako vyriešiť štatút osôb 

zadržiavaných v Guantáname; trvá na tom, že zadržiavaní v USA by mali byť ihneď 

obvinení a súdení v súlade s medzinárodnými normami a normami právneho štátu alebo 

by mali byť prepustení; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že rovnaké normy týkajúce sa 

spravodlivého súdneho procesu by sa mali vzťahovať na všetkých bez rozdielu; 

10. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie zvolávaciemu orgánu pre vojenské 

súdy, ministrovi zahraničných vecí USA, prezidentovi USA, Kongresu a Senátu USA, 

podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci 

a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov EÚ, 

generálnemu tajomníkovi OSN, predsedovi Valného zhromaždenia OSN a vládam 

členských štátov OSN. 


