
F. mivel Eduardo Stein alelnök elismerte, milyen nehéz a szervezett bűnözés ellen küzdeni, ha az már
mélyen beépült a közintézményekbe; mivel ez az eset nyilvánvalóvá teszi a szervezett bűnözés behato-
lását a guatemalai rendőrség berkeibe, a büntetlenség légkörének fokozódását és a közbiztonság romlá-
sát, és ez arra mutat, hogy politikai felelősségvállalásra van szükség;

1. határozottan és teljes mértékben elítéli ezeket a gyilkosságokat, és részvétét fejezi ki az áldozatok
családtagjainak;

2. elvárja, hogy a guatemalai kormány teljes függetlenséget, szabadságot és biztonságot biztosítson a
guatemalai igazságügyi hatóságoknak e bűncselekmények nyomozásában; teljes együttműködésre szólítja fel
a guatemalai és a salvadori politikai, igazságügyi és rendőri hatóságokat az események kinyomozása érdeké-
ben;

3. sürgeti a guatemalai parlamentet, hogy ratifikálja a CICIG-megállapodást;

4. felszólítja az Európai Uniót és a guatemalai kormányt, hogy hívjon össze a Guatemala Konzultációs
Csoportot – az adományozó országok részvételével – a CICIG végrehajtásának támogatása és a büntetlenség
elleni nemzeti párbeszéd ösztönzése érdekében;

5. sürgeti a guatemalai kormányt, hogy ratifikálja a Nemzetközi Büntetőbíróság 1998. július 17-én elfo-
gadott római statútumát, és hogy a római alapokmányból és egyéb vonatkozó nemzetközi jogszabályokból
eredő kötelezettségeinek megfelelően módosítsa belső jogszabályait;

6. felszólítja a guatemalai kormányt, hogy fogadjon el intézkedéseket az igazságügyi alkalmazottak, az
emberiség elleni bűntettek igazságot kereső áldozatai, az emberi jogi aktivisták és a perek előrehaladását
segíteni képes tanúk védelme érdekében;

7. üdvözli a biztonsági erők kormány által bevezetett átszervezését és megtisztítását;

8. támogatja Guatemala népének és hatóságainak erőfeszítéseit, amelyeket a jogállamiság fenntartása és a
gazdasági, társadalmi és politikai fejlődés érdekében tesznek a béke és a nemzeti megbékélés javára;

9. sürgeti a Bizottságot, hogy a Guatemalával való, 2007–2013 közötti időszakra szóló együttműködési
stratégiában erősítse meg a jogállamiság ösztönzését, a büntetlenség elleni küzdelmet, az emberi jogok tisz-
teletben tartását és a guatemalai kormány számára nyújtott támogatást biztonsági erőinek az emberi bizton-
ság kritériumai alapján való kapacitásbővítéséhez;

10. hangsúlyozza, elengedhetetlen, hogy a hatóságok a PARLACEN székhelyének országában biztosítani
és garantálni tudják a PARLACEN képviselőinek fizikai épségét és biztonságát;

11. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a guatemalai és a
salvadori kormánynak, valamint a közép-amerikai országoknak és a Közép-amerikai Parlamentnek.
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Kambodzsa

Az Európai Parlament 2007. március 15-i állásfoglalása Kambodzsáról

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Kambodzsáról szóló, 2005. január 13-i (1), és 2005. március 10-i (2) és 2006. január 19-i (3)
állásfoglalásaira, valamint a kambodzsai, laoszi és vietnami emberjogi helyzetről szóló, 2005. december
1-i (4) állásfoglalására,
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– tekintettel az Európai Közösség és a Kambodzsai Királyság közötti, 1999. október 4-én jóváhagyott
együttműködési megállapodásra (1),

– tekintettel az ENSZ emberi jogvédőkről szóló, 1998. december 9-én elfogadott nyilatkozatára,

– tekintettel a Tanács által 2004. június 14-én elfogadott, az emberi jogvédőkről szóló uniós iránymuta-
tásokra,

– tekintettel az 1966. december 16-án elfogadott Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi
Egyezségokmányára és a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára, amelyeknek Kam-
bodzsa is részese,

– tekintettel az ENSZ és a Kambodzsai Királyság kormánya között létrejött, a Demokratikus Kambodzsa
idején a kambodzsai jogrend szerint elkövetett bűnökről szóló, 2003. június 6-i megállapodásra,

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

A. mivel Hy Vuthy urat, a Kambodzsai Királyság szabad munkás-szakszervezetének (FTUWKC) elnökét
2007. február 24-én, a Phnom Penh Dangkao negyedében található Suntex ruhagyárban az éjszakai
műszak befejezését követően agyonlőtték;

B. mivel Chea Vicheát, a FTUWKC elnökét 2004. január 22-én agyonlőtték, Ros Sovannarithot, a
FTUWKC elnökét a Trinunggal Komara gyárban 2004. május 7-én meggyilkolták, más kambodzsai
szakszervezeti vezetőket pedig az elmúlt évben súlyosan zaklattak, megfélemlítettek és bántalmaztak;

C. mivel a Chea Vichea gyilkosságot máig nem derítették fel; mivel 2004. január 28-án Born Sammangot
és Sok Sam Oeunt letartóztatták Chea Vichea meggyilkolásának vádjával, és később megalapozottnak
találva a vádat 20 év börtönre ítélték őket annak ellenére, hogy semmilyen hiteles bizonyítékot nem
tudtak felhozni ellenük;

D. mivel Kambodzsa részese a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának
és a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának, amelyek minden ember számára
garantálják a jogot szakszervezet létrehozására és a szakszervezethez való csatlakozásra, illetve lehetővé
teszik, hogy a szakszervezetek szabadon tevékenykedhessenek;

E. mivel az ENSZ emberi jogvédőkről szóló, 1998. évi nyilatkozata szintén szentesíti a jogot, hogy bárki
egyénileg vagy másokkal közösen előmozdíthassa az emberi jogok védelmét és kiteljesítését, illetve
küzdhessen ezek érdekében (1. cikk);

F. mivel őszintén aggódik amiatt, hogy az említett esetek tükrében továbbra sincsenek garanciák a bírósá-
gok függetlenségére és pártatlanságára, sem pedig arra, hogy a Vörös Khmer vezetői elleni perek lefoly-
tatására felállított különbíróság képes politikai beavatkozástól mentesen elvégezni feladatát;

G. mivel a kambodzsai bíróság rendkívüli kamarái (ECCC) előtt álló eljárások még mindig nem indultak
meg, kambodzsai és nemzetközi bírósági tisztviselők között az ECCC belső szabályzatát illetően kiala-
kult különféle nézeteltérések miatt;

H. aggódva a Vietnamból érkező hegyvidéki menekültek bizonytalan kambodzsai jogállása miatt;

1. elítéli Hy Vuthy meggyilkolását és a szakszervezeti tagok ellen irányuló más erőszakos cselekedeteket;
sürgeti a kambodzsai hatóságokat, hogy haladéktalanul indítsanak pártatlan és hatékony nyomozást Hy
Vuthy, Chea Vichea, Ros Sovannarith és Yim Ry meggyilkolása ügyében, hozzák nyilvánosságra a nyomozás
eredményeit és állítsák bíróság elé a tetteseket; felszólítja a hatóságokat, hogy intézkedjenek Born Sammang
és Sok Sam Oeum perének gyors, a nemzetközi normáknak megfelelő újratárgyalásáról;
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2. ismételten hangsúlyozza, hogy a kambodzsai kormánynak véget kell vetnie az ilyen ügyekben elural-
kodó büntetlenségnek, és alkalmaznia kell a törvényeket azokra, akik megsértik az emberi jogokat és a
polgári szabadságokat;

3. emlékezteti rá a kambodzsai kormányt, hogy be kell tartania a demokratikus elvek és az alapvető
emberi jogok terén fennálló és vállalt kötelezettségeit, amelyek az Európai Közösséggel kötött együttműkö-
dési megállapodás kulcsfontosságú elemeit képezik, annak 1. cikke értelmében;

4. felszólítja a kambodzsai hatóságokat, hogy a jogállamiságon és az alapvető szabadságjogok tiszteletén
alapuló demokratikus állam létrehozása érdekében indítson útjára politikai és intézményi reformokat, vala-
mint minden körülmények között szavatolja az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartá-
sát, a nemzetközi emberi jogi normáknak és a Kambodzsa által ratifikált nemzetközi egyezményeknek meg-
felelően;

5. sürgeti a kambodzsai kormányt, hogy tegye lehetővé a Vörös Khmer ügyében illetékes bíróságnak
munkája haladéktalan megkezdését a bírósági függetlenség, a tisztességes és törvényes eljárás nemzetközi
normáinak betartásával, ahogyan azt az ENSZ-szel kötött 2003. júniusi megállapodás előírja;

6. támogatja az ECCC belső szabályzatával foglalkozó felülvizsgálati bizottság annak érdekében tett erőfe-
szítéseit, hogy csökkenjen a vizsgálati tárgykörök száma az eljárások és perek előmozdítása érdekében;

7. felszólítja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy a kambodzsai kormánnyal ápolt kapcsolataik keretében
adjanak hangot az emberi jogok és a jogállamiság kambodzsai helyzetével kapcsolatos aggodalmaknak;

8. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Kambodzsai Király-
ság kormányának és parlamentjének, az ENSZ főtitkárának, az ENSZ emberi jogi főbiztosának, az ENSZ
főtitkára kambodzsai emberi jogokkal foglalkozó különmegbízottjának, valamint az ASEAN-tagállamok kor-
mányainak.
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Nigéria

Az Európai Parlament 2007. március 15-i állásfoglalása Nigériáról

Az Európai Parlament,

– tekintettel a nigériai helyzetről szóló korábbi állásfoglalásaira,

– tekintettel a Nigéria által ratifikált nemzetközi emberi jogi egyezményekre,

– tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkére,

A. mivel a nigériai kormány elmúlt években kifejtett, az emberi jogok előmozdítása és a korrupció felszá-
molása érdekében tett erőfeszítései, valamint a polgári és politikai jogok terén tapasztalható némi javu-
lás ellenére számos olyan sürgős és alapvető emberi jogi kérdés marad, amellyel foglalkozni kell; és
mivel az országban még mindig széles körben elterjedt a korrupció, az önkényes letartóztatások és
kínzások, a törvénytelen gyilkosságok és a politikai erőszak;

B. mivel a közösségek közötti nem múló erőszak fő oka az etnikai és vallási megosztottság, valamint a
szegénység;

C. mivel Nigéria 36 államából 12-ben az iszlám saria bíróságoknak van hatásköre büntetőügyekben; mivel
e bíróságok továbbra is hoznak halálos ítéleteket, valamint ítéleteik között szerepel a korbácsolás és a
megcsonkítás; mivel bár a kivégzéseket és a megcsonkításokat már nem hajtják végre, a bírósági tár-
gyalások nem felelnek meg a nemzetközi normáknak, így például az ügyvédhez és a vádlottnak a
jogaival kapcsolatos tájékoztatáshoz való joga, valamint a nők gyakori hátrányos megkülönböztetése
tekintetében;
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