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Evropski parlament,

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Kambodži, zlasti tistih z dne 
14. septembra 20171 in 14. decembra 20172,

– ob upoštevanju sklepov Sveta o Kambodži z dne 26. februarja 2018,

– ob upoštevanju izjave uradne govorke podpredsednice Komisije/visoke predstavnice 
Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko z dne 30. julija 2018 o splošnih volitvah v 
Kambodži,

– ob upoštevanju ocenjevalne misije Komisije in Evropske službe za zunanje delovanje 
(ESZD) v Kambodžo, ki je potekala od 5. do 11. julija 2018,

– ob upoštevanju smernic EU o zagovornikih človekovih pravic iz leta 2008, 

– ob upoštevanju izjave uradne govorke Evropske službe za zunanje delovanje z dne 
16. novembra 2017 o razpustitvi kamboške stranke za rešitev naroda,

– ob upoštevanju sporazuma o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Kraljevino 
Kambodžo iz leta 1997, 

– ob upoštevanju lokalne izjave EU z dne 22. februarja 2017 o političnih razmerah v 
Kambodži ter izjav tiskovne predstavnice delegacije EU z dne 25. avgusta 2017 in 
3. septembra 2017 o omejitvah političnega prostora v Kambodži, 

– ob upoštevanju resolucije Sveta OZN za človekove pravice št. 36/32 z dne 
29. septembra 2017 in poročila generalnega sekretarja z dne 2. februarja 2018,

– ob upoštevanju poročila odbora Medparlamentarne unije za človekove pravice ter 
sklepov, ki jih je svet Medparlamentarne skupščine sprejel marca 2018,
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– ob upoštevanju resolucije Generalne skupščine OZN A/RES/53/144 z dne 
8. marca 1999 o pravici in odgovornosti posameznikov, skupin in družbenih organizacij 
za spodbujanje in varstvo splošno priznanih človekovih pravic in temeljnih svoboščin,

– ob upoštevanju pariškega mirovnega sporazuma iz leta 1991, ki v členu 15 vsebuje 
zavezo o spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Kambodži, tudi s 
strani mednarodnih podpisnikov,

– ob upoštevanju konvencije Mednarodne organizacije dela o svobodi združevanja in 
varstvu pravice do organiziranja,

– ob upoštevanju kamboške ustave, zlasti člena 41, v katerem sta zapisani pravica in 
svoboda izražanja in zbiranja, člena 35 o pravici do političnega udejstvovanja in člena 
80 o parlamentarni imuniteti,

– ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah z dne 10. decembra 1948,

– ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966,

– ob upoštevanju členov 135(5) in 123(4) Poslovnika,

A. ker so 3. septembra 2017 aretirali predsednika Stranke narodne rešitve Kambodže Kem 
Sokho in ker je 16. novembra 2017 vrhovno sodišče po koncu celodnevnega zaslišanja 
napovedalo razpustitev te stranke; ker je poleg tega 118 politikom te stranke za pet let 
prepovedalo politično udejstvovanje;

B. ker je vladajoča Kamboška ljudska stranka na volitvah v državni zbor, ki so potekale 
29. julija 2018, in na volitvah v senat, ki so potekale 25. februarja 2018, dobila 100 % 
sedežev, za katere se je potegovala;

C. ker je v členu 35 kamboške ustave zapisana pravica do političnega udejstvovanja; ker so 
v spremenjenem zakonu o političnih strankah iz leta 2017 številne omejitve za 
sodelovanje opozicijskih strank, vključno z razpustitvijo stranke, katere voditelj je bil 
pravnomočno obsojen;

D. ker so bile volitve v Kambodži leta 2018 dejansko nekonkurenčne in niso izpolnjevale 
minimalnih mednarodnih standardov za demokratične volitve; ker so Evropska unija in 
Združene države Amerike začasno prekinile finančno pomoč kamboški državni volilni 
komisiji in zavrnile opazovanje volitev;

E. ker je bila odločitev o razpustitvi stranke narodne rešitve pomemben korak k 
oblikovanju avtoritarne države; ker politična struktura Kambodže ne more več šteti za 
demokracijo;

F. ker je kamboška vlada sprejela obsežne ukrepe, s katerimi je vladajoči ljudski stranki 
omogočila, da je na volitvah za senat in državni zbor kandidirala tako rekoč brez 
opozicije;

G. ker je bil Kem Sokha po prijetju 3. septembra 2017 obtožen izdaje v skladu s členom 
443 kamboškega kazenskega zakonika kljub veljavni parlamentarni imuniteti; ker je 
kamboška vlada z izjavami ogrozila njegovo pravico do poštenega sojenja in domnevo 
nedolžnosti; ker mu v primeru obsodbe grozi do 30 let zapora; ker je predsednik sodišča 



Dith Munti član stalnega odbora vladajoče stranke;

H. ker so kamboške oblasti 28. avgusta 2018 izpustile 14 članov stranke narodne rešitve, 
potem ko jih je kralj pomilostil; ker je pomilostitev povezana z izpustitvijo šestih 
aktivistov in novinarjev;

I. ker je bil Kem Sokha več kot leto dni pridržan brez sojenja; ker je delovna skupina 
OZN za samovoljna pridržanja izjavila, da je pripor Kem Sokhe v predkazenskem 
postopku „samovoljen“ in „politično motiviran“; ker je bil 10. septembra 2018 izpuščen 
proti varščini; ker ne sme zapustiti okolice svojega doma ali komunicirati z drugimi 
člani opozicije in mediji;

J. ker je bil Kem Sokha aretiran in pridržan v času razširjenega in sistematičnega zatiranja 
političnih in volilnih pravic v Kambodži; ker število primerov aretacij in pridržanj 
članov opozicije ter političnih komentatorjev stalno narašča; ker je bil prejšnji 
predsednik kamboške stranke za rešitev naroda Sam Rainsi obsojen za obrekovanje in 
zdaj živi v izgnanstvu;

K. ker kamboške oblasti zagrizeno preganjajo tudi novinarje in poročevalce, ki poročajo o 
napadih na opozicijske stranke; ker je 69-letni nagrajeni režiser James Ricketson ena od 
žrtev teh napadov na medije; ker so Jamesa Ricketsona junija 2017 aretirali zaradi 
upravljanja drona nad zborovanjem opozicijske stranke; ker je bil obsojen na šestletno 
zaporno kazen v prestolnici Phnom Penh zaradi vohunjenja; 

L. ker neodvisne medije ostro zatirajo; ker so pod udar prišla tudi omrežja družbenih 
medijev; ker je maja 2018 vlada izdala uredbo, ki omejuje pravico do svobode 
izražanja, tiska in objavljanja ter vladi omogoča nadzor omrežij družbenih medijev, da 
bi lahko odkrivala in utišala kamboške disidente;

M. ker je delovanje sindikalistov, zagovornikov človekovih pravic in organizacij civilne 
družbe v Kambodži vse bolj omejeno ter so ti žrtve nadlegovanja, ustrahovanja in 
samovoljnih aretacij; ker leta 2015 spremenjeni zakon o združevanju in nevladnih 
organizacijah močno omejuje svobodo združevanja in izražanja, med drugim z 
vzpostavitvijo nadzora vlade in cenzuro nad delom nevladnih organizacij; ker zakon o 
sindikatih omejuje svobodo združevanja in ustvarja nepotrebne ovire in bremena pri 
postopkih registracije in delovanju sindikatov;

N. ker je pet zagovornikov človekovih pravic, povezanih s kamboškim združenjem za 
človekove pravice in razvoj, in sicer Naj Vanda, Ni Sokha, Ji Soksan, Lim Moni in Ni 
Čakrija obtoženih podkupovanja priče v sostorilstvu; ker je teh pet zagovornikov 
prebilo 14 mesecev v priporu, preden so jih izpustili na podlagi varščine;

O. ker je Kambodža deležna najugodnejše ureditve v okviru splošne sheme preferencialov 
(GSP) EU, in sicer sheme Vse razen orožja; ker je EU v finančnem obdobju 2014–2020 
Kambodži dodelila do 410 milijonov EUR za razvojno sodelovanje, od tega je 
10 milijonov namenjenih podpori procesa volilne reforme v državi in je bilo izplačilo 
zaustavljeno;

P. ker je generalni sekretar OZN v svoji julijski izjavi opozoril, da je vključujoč in 
pluralističen politični proces bistvenega pomena za ohranitev napredka, ki ga je 
Kambodža dosegla pri utrjevanju miru;



Q. ker konflikti glede nasadov sladkornega trsa še niso rešeni; ker še vedno obstaja 
zaskrbljenost zaradi odganjanja ljudi z zemlje, nekaznovanosti za tovrstna dejanja in 
težkih razmer, v katerih se znajde prizadeto prebivalstvo; ker kamboška vlada ni 
podprla mandata EU za postopek pregleda sladkornega trsa;

1. je seznanjen, da je bil Kem Sokha na podlagi varščine in pod strogimi pogoji izpuščen 
iz zapora; obsoja dejstvo, da mu je bil določen hišni pripor; poziva k umaknitvi vseh 
obtožb zoper Kem Sokho ter k njegovi takojšnji in brezpogojni izpustitvi; nadalje 
poziva, naj se vse ostale politično motivirane obtožbe in obsodbe zoper opozicijske 
politike, vključno s Sam Rainsijem, nemudoma umaknejo in razveljavijo;

2. je zaskrbljen zaradi zdravstvenega stanja Kem Sokhe in poziva kamboške oblasti, naj 
mu omogočijo ustrezno zdravstveno oskrbo; poziva vlado, naj mu dovoli, da se sreča s 
tujimi diplomati, uradniki OZN in opazovalci s področja človekovih pravic;

3. izraža prepričanje, da volitve v Kambodži ne morejo šteti za poštene in svobodne; je 
zelo zaskrbljen zaradi izvedbe in izida volitev leta 2018 v Kambodži, saj ni šlo za 
verodostojen postopek in jih je mednarodna skupnost strogo obsodila;

4. poziva kamboško vlado, naj si prizadeva za okrepitev demokracije in pravne države in 
naj spoštuje človekove pravice in temeljne svoboščine, kar vključuje celovito 
spoštovanje ustavnih določb v zvezi s pluralizmom ter svobodo združevanja in 
izražanja; nadalje jo poziva, naj odpravi vse nedavne spremembe ustave, zakona o 
političnih strankah, zakona o sindikatih, zakona o nevladnih organizacijah in vse druge 
zakonodajne akte, ki omejujejo svobodo govora in politične svoboščine in ki niso 
popolnoma v skladu s kamboškimi obveznostmi in mednarodnimi standardi;

5. poudarja, da je za verodostojen demokratični proces potrebno okolje, v katerem lahko 
politične stranke, civilna družba in mediji opravljajo svoje legitimne vloge brez strahu, 
groženj ali samovoljnih omejitev; poziva vlado, naj sprejme potrebne ukrepe, s katerimi 
bo razveljavila razpustitev Stranke narodne rešitve Kambodže;

6. ponovno poziva kamboško vlado, naj ustavi vse oblike nadlegovanja, zlorabe in 
politično motiviranih kazenskih obtožb zoper, med drugimi, člane politične opozicije, 
zagovornike človekovih pravic, predstavnike sindikatov in zagovornike pravic delavcev 
ter druge aktiviste civilne družbe in novinarje; poziva kamboško vlado, naj nemudoma 
izpusti vse državljane, ki so bili zaprti zaradi izvrševanja svojih človekovih pravic, 
vključno z Jamesom Ricketsonom, in naj opusti vse obtožbe zoper nje;

7. podpira odločitev o začasni ustavitvi volilne podpore EU Kambodži; ponovno opozarja 
na nacionalne in mednarodne obveznosti v zvezi z demokratičnimi načeli in temeljnimi 
človekovimi pravicami, h katerim se je Kambodža zavezala; poziva kamboško vlado, 
naj začne reforme za napredek demokracije ter za prihodnje volilne postopke uporabi 
mednarodno priznane minimalne standarde, vključno z organizacijo večstrankarskih 
svobodnih in poštenih volitev, ustanovitvijo zares neodvisnega nacionalnega volilnega 
odbora in vključitvijo nevladnih organizacij ter neodvisnih medijev v spremljanje 
volitev in poročanje o njih;

8. opominja kamboško vlado, da mora izpolniti svoje obveznosti in zaveze glede 
demokratičnih načel in temeljnih človekovih pravic, ki so bistveni del sporazuma o 
sodelovanju med EU in Kambodžo ter pogoji sheme Vse razen orožja;



9. pozdravlja nedavno misijo EU za ugotavljanje dejstev v zvezi s shemo Vse razen orožja 
v Kambodži in poziva Komisijo, naj o ugotovitvah čim prej poroča Parlamentu; poziva 
Komisijo, naj razmisli o morebitnih posledicah glede preferenčnih trgovskih shem, do 
katerih je upravičena Kambodža, vključno z začetkom preiskave v skladu z 
mehanizmom, ki ga predvideva shema Vse razen orožja; 

10. poziva ESZD in Komisijo, naj pripravita seznam posameznikov, odgovornih za 
razpustitev opozicije in druge hude kršitve človekovih pravic v Kambodži, da bi bilo 
mogoče zoper nje uveljaviti vizumske omejitve in zamrznitev sredstev;

11. poziva podpredsednico Komisije/visoko predstavnico Unije za zunanje zadeve in 
varnostno politiko, naj natančno spremlja razmere v Kambodži; poziva ESZD in države 
članice, naj ukrepajo in prevzamejo vodilno vlogo v prizadevanjih, da bi se na prihodnji 
39. seji Sveta OZN za človekove pravice sprejela odločna resolucija o stanju človekovih 
pravic v Kambodži;

12. poziva kamboško vlado, naj obnovi memorandum o soglasju z Uradom visokega 
komisarja OZN za človekove pravice (OHCHR) v Kambodži, ki bo prenehal veljati 
31. decembra 2018;

13. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, 
podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno 
politiko, Evropski službi za zunanje delovanje, generalnemu sekretarju ASEAN, vladam 
in parlamentom držav članic ter vladi in narodni skupščini Kambodže.


