
zók konferenciájához hasonlóan; felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy vegye továbbá fontolóra Ukrajna
számára a vízumkönnyítést, a piacgazdasági státusz gyors elismerését és annak támogatását, hogy Ukrajna
csatlakozzon a Világkereskedelmi Szervezethez annak érdekében, hogy a kapcsolatokat javítsa és megfeleljen
azoknak a várakozásoknak és reményeknek, amelyeket az Európai Uniónak a békés narancsszínű forrada-
lomban való részvétele ébresztett;

13. felhívja a Tanácsot és a Bizottságot a független média intézményeinek, valamint a független média
fejlődését biztosító jogi keretek támogatására;

14. felhívja a Tanácsot, a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az európai szomszédsági politika keretei
belüli cselekvési terv intézkedései mellett vegyék fontolóra Ukrajna társulásának egyéb módozatait, ezáltal
egyértelmű európai kilátásokat biztosítva az országnak és válaszolva az ukrán nép túlnyomó többsége által
tanúsított törekvésekre, ami végső soron az ország EU-hoz való csatlakozásához vezethet;

15. felhívja a Tanácsot, a Bizottságot és az EU-tagállamok kormányait, hogy a megfelelő programok és
projektek, többek között a pénzügyi segítségnyújtás jelentős növelése révén támogassák Ukrajna gazdasági és
közigazgatási reformjait;

16. ezzel kapcsolatban emlékeztet az EU-Szerződés 49. cikkére, amely leszögezi, hogy az EU-tagság lehe-
tősége a megfelelő feltételeket és kötelezettségeket teljesítő valamennyi európai ország számára adott; reméli,
hogy Ukrajnában az átmenet folyamata fenntartható lesz, és az országot e cél felé viszi, valamint elkötelezi
magát Ukrajna e folyamatban való támogatása mellett;

17. úgy véli, hogy az Ukrajnában kialakult válság az EU számára jó próba volt a demokrácia, az emberi
jogok és a jogállamiság tiszteletben tartásának valamennyi szomszédos országban való előmozdítása iránti
igyekezete tekintetében; hangsúlyozza a jó szomszédi kapcsolatok jelentőségét valamennyi szomszédjával;

18. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, Ukrajna parlament-
jének és kormányának, a NATO és az EBESZ parlamenti közgyűlésének és az Európa Tanácsnak.

P6_TA(2005)0010

Tibet: Tenzin Delek Rinpoche ügye

Az Európai Parlament állásfoglalása Tibetről

Az Európai Parlament,

— emlékeztetve a Tibetről és az emberi jogok Kínában tapasztalható helyzetéről szóló korábbi állásfogla-
lásaira,

— tekintettel a 2004. november 18-i, a Tenzin Delek Rinpoche ügyével kapcsolatos állásfoglalására (1),

— tekintettel az Európai Unió és Kína közötti emberi jogi párbeszédre,

— tekintettel a kínai vallásszabadságra és különösen a Kína északi részén fekvő Hebei tartomány püspöke,
Julius Jia Zhiguo ügyére,

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

A. mivel 2002. december 2-án Kardze Középfokú Népi Bíróság a szecsuáni tartomány Kardze tibeti auto-
nóm prefektúráján halálra ítélt egy befolyásos és köztiszteletben álló buddhista lámát, Tenzin Delek
Rinpoche-t, az ítélet végrehajtását két évre felfüggesztette, valamint felfüggesztés nélkül halálra ítélte
Rinpoche társát, Lobsang Dhondupot,

B. mivel a Tenzin Delek és Lobsang Dhondup elleni vádakat, miszerint közük volt egy sor bombatáma-
dáshoz, illetve hogy szeparatizmusra buzdítottak, nem sikerült bizonyítani,

(1) Elfogadott szövegek, P6_TA(2004)0067.
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C. mivel január 26-án lesz Lobsang Dhondup 2003-as kivégzésének évfordulója,

D. mivel 2005. január 26-án lejár a 2 év, amire Tenzin Delek Rinpoche ítéletét felfüggesztették,

E. mivel a kínai jog szerint a halálos ítélet életfogytiglani börtönbüntetésre változik, ha a vádlott a kétéves
próbaidőszak alatt nem követ el ismételten törvényszegést,

F. mivel az akkori Európai Tanács kérésére a Tanács jelenleg felülvizsgálja a Kína ellen 1989-ben elrendelt
és életbe lépő fegyverembargót,

G. mivel a kínai kormány röviddel ezelőtt fogadta Őszentsége a Dalai Láma képviselőit,

1. ismételten támogatja a jogállamiságot, és sürgeti a kínai kormányt, hogy haladéktalanul változtassa
meg a Tenzin Delek Rinpoche-ra kiszabott halálos ítéletet;

2. megerősíti felhívását a halálbüntetés megszüntetésére és a halálbüntetés haladék nélküli beszüntetésére
Kínában;

3. üdvözli a kínai hatóságok nyilatkozatát, mely szerint bárki, akinek halálbüntetését felfüggesztették és a
felfüggesztés ideje alatt nem követett el szándékos bűncselekményt, annak büntetését a két év eltelte után
életfogytiglani börtönbüntetésre változtatják; felszólítja a kínai igazságügyi hatóságokat, hogy bejelentésüket
hivatalos rendelkezéssel ültessék át a gyakorlatba;

4. ismételten felszólítja a Kínai Népköztársaság kormányát, hogy szüntesse be a tibeti nép és más kisebb-
ségek emberi jogainak folyamatos megsértését és biztosítsa az emberi jogok és a humanitárius jog, valamint
a vallási jogok tiszteletben tartását;

5. felhívja a Tanácsot és a tagállamokat, hogy tartsák fenn a Kínai Népköztársaságra vonatkozó EU fegy-
verembargót, és ne gyengítsék a már létező, ilyen jellegű nemzeti korlátozásokat; úgy véli, hogy mindaddig
fenn kell tartani az embargót, amíg az EU nem fogad el egy jogilag kötelező erejű, fegyverexportra vonat-
kozó magatartási kódexet, illetve amíg a Kínai Népköztársaság nem tesz konkrét lépéseket az emberi jogi
helyzet javításának érdekében, például az ENSZ polgári és politikai jogokról szóló nemzetközi egyezség-
okmányának ratifikálásával és a kisebbségek jogainak teljes körű elismerésével;

6. felszólítja a Kínai Népköztársaság kormányát a Dalai Láma képviselőivel folytatott párbeszéd elmélyí-
tésére, hogy minden további késlekedés nélkül kölcsönösen elfogadható megoldás szülessen Tibet ügyében;

7. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az ENSZ főtitká-
rának, a kínai kormánynak, Szecsuán tartomány kormányzójának és Szecsuán tartomány népi elöljárósága
legfőbb ügyészének.

P6_TA(2005)0011

Kínzás Iránban

Az Európai Parlament állásfoglalása Iránról

Az Európai Parlament,

— tekintettel az Iránról szóló korábbi állásfoglalásaira,

— tekintettel az EU és Irán közötti emberi jogi párbeszédre és különösen annak negyedik fordulójára,
amelyre 2004. június 14-én és 15-én került sor Teheránban, ahol az iráni kormány kifejezésre juttatta
elkötelezettségét az emberi jogok és a jogállamiság tiszteletben tartásának megerősítése terén,
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