
Vážený pane poslanče / Vážená paní poslankyně,

ve  čtvrtek  25.  února  je  jedním  z  bodů  jednání  Evropského  parlamentu
humanitární  situace v Jemenu.  Předmětem jednání  bude i  možné uvalení
embarga na vývoz zbraní  a vojenského materiálu do Saúdské Arábie.
Věnujte prosím svůj čas přečtení následujících řádků, v nichž problematizujeme
vývoz zbraní do Saúdské Arábie.

Jemen  je  od  března  2015  bombardován  Saúdskou  Arábií.  Podle  zpráv
pozorovatelů  OSN  porušuje  Saúdská  Arábie  humanitární  právo,  když  páchá
válečné zločiny a nadále útočí na civilní cíle (včetně nemocnic a škol) i na civilní
obyvatelstvo.*

Saúdská Arábie je státem problematickým také z hlediska lidských práv uvnitř
země.  Stav  lidských  práv  v  Saúdské  Arábii  je  podle  mezinárodní  organizace
Human Rights Watch tristní, stále jsou vězněni političtí odpůrci režimu a trest
smrti je udělován i za takové přečiny, jako je rouhání (v prosinci 2015 byl
palestinský básník  Ashraf Fayadh odsouzen k smrti za rouhání v diskusní
skupině a ve své sbírce básní).

Domníváme se,  že vývozem zbraní  a vojenského materiálu do Saúdské
Arábie členské státy EU v současné situaci napomáhají Saudské Arábií k
páchaní  válečných zločinú v Jemenu a k  represím doma,  čímž porušují
evropskou legislativu. Vývoz je podle nás totiž v rozporu se  Společným
postojem Rady 2008/944/SZBP  ze  dne  8.  prosince  2008,  kterým se
státy EU zavázaly  dodržovat  osm kritérií,  která upravují  licenční  proces
schvalování jednotlivých vývozů zbraní a vojenského materiálu.

Podle  Společného  postoje  členské  státy  EU  dle  kritéria  2.a)  „zamítnou
vývozní  licenci,  jestliže  existuje  zřejmé  riziko,  že  vojenské  technologie
nebo vojenský materiál, které mají být vyvezeny, mohou být použity pro
vnitřní represi.“  Podle 3. kritéria  „členské státy zamítnou udělení licence
na  vývoz  vojenských  technologií  nebo  vojenského  materiálu,  které  by
podněcovaly či prodlužovaly ozbrojené konflikty nebo zhoršovaly existující
napětí a konflikty v zemi konečného určení.“

Vzhledem  k  uvedeným  skutečnostem  vás  žádáme  o  hlasování  pro
zastavení  vývozů  zbraní  a  vojenského  materiálu  do  Saúdské
Arábie.  Tyto  vývozy  v  licenčním  procesu  ČR  povoluje  Ministerstvo
průmyslu  a  obchodu,  lidskoprávní  hledisko  vývozu  zbraní  a  vojenského
materiálu musí zohledňovat Ministerstvo zahraničních věcí ČR. 



Pro  úplnost  dodáváme,  že  Saúdská  Arábie  byla  podle  zprávy  Ministerstva
průmyslu  a  obchodu  v  roce  2014  největším  příjemcem  zbraní  a  vojenského
materiálu z České republiky.  
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*Poznámka: žádný z útoků nikdy nesměřoval na Al-Kaidu či na Islámský stát v 
Jemenu.
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