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Guantánamo

Európai parlamenti állásfoglalás Guantánamóról

Az Európai Parlament,

— tekintettel a guantánamói fogvatartottak igazságos eljáráshoz való jogával kapcsolatos korábbi állásfog-
lalásokra és a Tanácsnak címzett, 2004 március 10-i ajánlására (1),

— tekintettel az ENSZ Közgyűlése által 1984. december 10-én elfogadott, a Kínzás és egyéb kegyetlen,
embertelen és megalázó bánásmód vagy büntetés elleni egyezményre,

— tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére,

A. mivel mind az Amerikai Egyesült Államok, mind az EU tagállamai több ízben megerősítették elkötele-
zettségüket a transzatlanti közösség és szolidaritás alapját képező demokratikus értékek, azaz a szabad-
ság, a demokrácia, a jog uralmának elve és az emberi jogok mellett,

B. mivel csak a Guantánamo-öbölben még mindig mintegy 580 embert tartanak fogva,

C. mivel a szemtanúk szerint a Guantánamo-öböl számos fogvatartottja rendszeresen kíméletlen és meg-
torló bánásmódnak volt kitéve,

D. mivel három szabadon bocsátott brit fogvatartott egy 115 oldalas, 2004. augusztus 4-én közzétett
jelentésben számolt be a kihallgatások körülményeiről,

E. mivel az USA Legfelsőbb Bíróságának határozata értelmében a guantánamói fogvatartottakat megfelelő
eljárás lefolytatása nélkül nem lehet határozatlan időre fogvatartani,

F. mivel az EU intézményeit, a tagállamokat és a közvéleményt aggasztják a guantánamo-öbölbeli flotta-
bázison uralkodó körülmények, és követelik, hogy a fogvatartottakkal a jog uralma elvének megfelelően
bánjanak, nemzetiségüktől vagy származásuktól függetlenül,

1. megerősíti, hogy a terrorizmus fenyegetésével szemben a demokráciák egyik elsődleges kötelezettsége
az állampolgárok határozott védelme, a terrorizmus elleni elszánt és kitartó küzdelem és a terrorista háló-
zatok feltérképezése és felszámolása; határozottan megerősíti, hogy e küzdelem során nem lehet megsérteni
a nemzetközi jogot és a bevett, közös, alapvető értékeket, mint amilyen az emberi jogok tisztelete, a jog-
államiság és az vonatkozó genfi egyezmények,

2. elégedettséggel tölti el ugyan, hogy egyes fogvatartottak esetében egyre inkább elismerik a független
ügyvédekkel folytatott magánbeszélgetés jogát; ám ragaszkodik ahhoz, hogy minden fogvatartottal a nem-
zetközi emberi jognak megfelelően bánjanak, és késedelem nélkül indítsák meg velük szemben az igazságos
és nyilvános lejárást egy illetékes, független és pártatlan bírói testület előtt, alkalmazva és bizonyítva az
általunk képviselt értékeket,

3. megismétli a Tanácsnak címzett, 2004. március 10-i ajánlásokat a Guantánamo-öbölben fogvatartottak
törvényes jogai és az EU-USA kapcsolatra tett esetleges hatások vonatkozásában,

4. felszólítja az USA vezetését, hogy engedélyezze az USA fennhatósága alatt fogvatartottak kínzásáról és
megalázásáról szóló állításokkal kapcsolatos, pártatlan és független vizsgálat lefolytatását,

5. utasítja Elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácshoz, a Bizottsághoz, a KKBP főképviselő-
jéhez, a tagállamok parlamentjeihez, valamint az Egyesült Államok elnökéhez és Kongresszusához.

(1) Elfogadott szövegek, P5-TA-PROV(2004)0168.
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