
3. felszólítja az orosz hatóságokat, hogy rendeljenek el nyomozást az emberi jogok a két tüntetésen
történt megsértése ügyében, valamint hogy nevezzék meg és állítsák bíróság elé az erőszak felelőseit;

4. ösztönzi az orosz Állami Dumát, hogy állítson fel egy munkacsoportot annak kinyomozására, hogy
miért alkalmaztak ilyen erőszakot a békés tüntetők ellen;

5. sürgeti a Bizottságot és a Tanácsot, hogy az orosz kormánnyal való kapcsolattartás során világosan
fejezzék ki aggodalmaikat, különösen a következő EU–Oroszország csúcstalálkozón, melyet 2007. május
18-án tartanak Szamarában;

6. felszólítja az orosz vezetést, hogy tegyen meg minden tőle telhetőt az ilyen sajnálatos események meg-
ismétlődésének elkerülése érdekében, főleg a következő elnöki és Duma választások utolsó szakaszában, és
hogy biztosítsa az összes politikai párt és mozgalom számára a lehetőséget a demokratikus folyamatban
való részvételre; felszólítja a központi választási bizottságot és az orosz igazságszolgáltatást, hogy legyen
éber, tárgyilagos és elfogulatlan a kampány és a választási folyamat felügyelete során;

7. mélyen felkavarja az orosz hatóságok által az ellenzéki aktivisták ellen alkalmazott túlzott erőszak
elterjedése, ami aggodalomra ad okot a demokrácia helyzetével és az emberi jogok tiszteletben tartásával
kapcsolatban az Orosz Föderációban;

8. megismétli felhívását az EU és Oroszország közötti emberi jogi párbeszéd kibővítésére annak érdeké-
ben, hogy az hatékonyabbá és eredményorientáltabbá váljon, minden szinten bevonva az Európai Parlamen-
tet azzal a céllal, hogy ezt az elemet megerősítsék a hamarosan megtárgyalásra kerülő új partnerségi és
együttműködési megállapodásban;

9. hangsúlyozza, hogy ha látható eredmények elérése a cél az oroszországi demokrácia helyzetének javu-
lásában, az EU közös politikáját és a tagállamok Oroszországgal való kétoldalú kapcsolatait közösen meg-
állapított elvek és közös álláspontok kell, hogy vezéreljék;

10. sürgeti az orosz hatóságokat, hogy a parlamenti és elnöki választások előtti utolsó szakaszban teljes
mértékben tartsák tiszteletben az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet, valamint az Európa
Tanács által lefektetett demokratikus normákat és elveket; felszólítja az Európa Tanácsot, hogy indítson
nyomozást a moszkvai és szentpétervári tüntetések során elkövetett, az emberi jogokat sértő cselekmények
ügyében;

11. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európa Tanács-
nak, valamint az Orosz Föderáció kormányának és parlamentjének.

P6_TA(2007)0170

Alan Johnston újságíró gázai elrablása

Az Európai Parlament 2007. április 26-i állásfoglalása Alan Johnston újságíró gázai elrablásáról

Az Európai Parlament,

– tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére

A. mivel a BBC tudósítóját, Alan Johnstont 2007. március 12-én fegyveresek rabolták el Gáza városban,
amikor hazaindult a munkából, és tartózkodási helye azóta is ismeretlen;
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B. mivel Johnston úr az egyre növekvő erőszak ellenére három éve tartózkodik Gázában éppen azért, hogy
a külvilágot az ottani eseményekről tájékoztassa;

C. mivel az emberrablást a palesztin médiaközösség, a közvélemény és pártállásuktól függetlenül a politi-
kusok is elítélték, és most a tudósító azonnali szabadon bocsátását, illetve az emberrablások beszünte-
tését követelik, ezzel bizonyítva, hogy a helyi lakosság milyen nagyra becsülte Johnston úr munkáját;

D. mivel Mahmúd Abbász, a Palesztin Nemzeti Hatóság elnöke nyilvánosan megerősítette, hogy megbíz-
ható bizonyítékkal rendelkeznek arra nézve, hogy Johnston úr még életben van és biztonságos körül-
mények között tartják őt fogva, illetve arról is van értesülésük, hogy melyik csoport felelős a fogvatar-
tásáért;

E. mivel még egyetlen csoport sem vállalt felelősséget Johnston úr elrablásáért, amelyet Abbász elnök és a
legfontosabb palesztin mozgalmak vezetői is elítéltek;

F. mivel a Bizottság az Újságírók Védelmére nevű szervezet, a Riporterek Határok Nélkül és a Nemzetközi
Újságíró Szövetség (IFJ) szerint 2005 augusztusa óta 15 újságírót raboltak el a Gázai övezetben, és
világszerte naponta újságírók ezreit fenyegeti az elrablás, erőszak és megfélemlítés veszélye;

G. mivel a BBC-re továbbra is jogosan úgy tekintenek, mint a világ egyik vezető műsorszórójára, amelynek
tudósításai a pártatlanság, az objektivitás és a méltányosság értékeit szem előtt tartva készülnek;

H. mivel a sajtószabadság kiemelt fontossággal bír a demokrácia, az emberi jogok és alapvető szabadságok
tiszteletben tartása szempontjából, hiszen alapvető szerepet játszik a vélemények és meggyőződések
szabad kinyilvánításának biztosításában, illetve hozzájárul ahhoz, hogy az emberek részt vehessenek a
demokratikus folyamatokban;

1. követeli, hogy Johnston urat sértetlenül, azonnal és feltétel nélkül bocsássák szabadon és helyezzék
biztonságba;

2. e nehéz időkben együtt érző támogatásáról biztosítja Johnston úr családját, kollégáit és a BBC vezető-
ségét, akik fáradhatatlanul azon munkálkodnak, hogy megnyerjék a közvélemény és a politikai élet támoga-
tását a tudósító szabadon bocsátásához;

3. tiszteletét fejezi Johnston úr kiemelkedő újságírói múltja előtt, amelyből 16 évet töltött a BBC-nél és az
utolsó hármat a Gázai övezetben, ahol ő volt az egyetlen jelentősebb médiaszervezetnek dolgozó, állandó
külföldi tudósító;

4. szolidaritásáról biztosítja a Nemzetközi Újságíró Szövetséget és tagszervezeteit, többek között a Palesz-
tin Újságírók Szakszervezetét azon erőfeszítésükben, amellyel Johnston úr kiszabadításán fáradoznak, illetve
amellyel a független újságírókat érő fenyegetések felszámolása ellen irányuló globális kötelezettségvállalásért
küzdenek; e tekintetben emlékeztet a Nemzetközi Újságíró Szövetség felhívására, amelyet 197 európai par-
lamenti képviselő aláírásával 2007. április 19-én juttattak el a Palesztin Nemzeti Hatóság vezetőihez;

5. felhívja a Palesztin Nemzeti Hatóságot, hogy kettőzze meg Johnston úr mielőbbi szabadon engedése
érdekében tett erőfeszítéseit, biztosítsa, hogy a Gázában tartózkodó újságírók szabadon és az elrablás vagy
bántalmazás veszélye nélkül végezhessék munkájukat, továbbá biztosítsa, hogy az újságírók és más civilek
elleni támadásokat alaposan kivizsgálják és a felelősöket bíróság elé állítsák;

6. felhívja az Európai Bizottság Gázai övezetnek és Ciszjordániának technikai segítséget biztosító irodáját,
az EU-tagállamok diplomáciai képviseleteit és a közös kül- és biztonságpolitikai (KKBP) főképviselőt, hogy
fokozzák és koordinálják Johnston úr kiszabadítása érdekében tett erőfeszítéseiket, illetve a Palesztin Nemzeti
Hatóság ilyen irányú erőfeszítéseit is támogassák;
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7. elítéli ezt és az újságírás szabad gyakorlása, illetve a véleménynyilvánítás szabadsága ellen elkövetett
erőszak és megfélemlítés minden más formáját; hangsúlyozza, hogy az Egyesült Nemzetek Biztonsági
Tanácsának 2006. december 23-án egyhangúlag elfogadott S/RES/1738 (2006) határozatának megfelelően
a nyílt és demokratikus társadalom, illetve a béke felé vezető út irányában elkötelezetteknek mindenütt
prioritásként kell kezelniük az újságírók biztonságát;

8. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a KKBP főképviselő-
jének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, a Palesztin Nemzeti Hatóság elnökének, a Palesztin
Törvényhozó Tanácsnak és az ENSZ főtitkárának.

P6_TA(2007)0171

Emberi jogi helyzet a Fülöp-szigeteken

Az Európai Parlament 2007. április 26-i állásfoglalása az emberi jogi helyzetről a Fülöp-szigeteken

Az Európai Parlament,

– tekintettel az újságírók és aktivisták ellen elkövetett gyilkosságok kivizsgálásával foglalkozó, José Melo
törvényszéki bíró elnökletével működő független bizottság (Melo-bizottság) 2007. február 22-i jelenté-
sére,

– tekintettel Philip Alston, az ENSZ-nek az igazságszolgáltatáson kívüli, sommás vagy önkényes kivégzé-
sek vizsgálatával megbízott különmegbízottja előzetes jelentésére,

– tekintettel Martin Scheinin, az ENSZ az emberi jogoknak és alapvető szabadságjogoknak a terrorizmus
elleni küzdelem vonatkozásában való előmozdításával és védelmével foglalkozó különmegbízottja 2007.
március 12-i nyilatkozatára,

– tekintettel a Fülöp-szigetek kormányának az ENSZ Emberi Jogi Tanácsába való beválasztása előtt a
nemzetközi közösségnek tett ígéreteire,

– tekintettel a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni 1984.
évi, a Fülöp-szigetek által 1986. június 18-án ratifikált egyezményre, valamint annak első és második
opcionális jegyzőkönyvére, amelyek lehetővé teszik a független szervek számára, hogy egyéni panaszo-
kat nyújtsanak be, és hogy meglátogathassák a büntetés-végrehajtási intézeteket,

– tekintettel az ENSZ erőszakos eltűntetések elleni védelemről szóló, 2006-os nemzetközi egyezményére,

– tekintettel a 2007. május 14-ére tervezett fülöp-szigeteki kongresszusi és helyhatósági választásokra,
valamint az oda küldendő EU megfigyelő misszióra,

– tekintettel a 16. EU–ASEA miniszteri találkozó társelnökeinek 2007. március 15-i közös nyilatkozatára,

– tekintettel a 2007. május 28–29-én Hamburgban rendezendő Ázsia–Európa (ASEM) külügyminiszteri
találkozóra,
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