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13. felhívja a belarusz hatóságokat, hogy szigorúan tartsák be a nemzetközi biztonsági szabványokat és 
követelményeket egy új nukleáris erőmű építése során; felhívja Belaruszt, hogy ratifikálja az Nemzetközi
Atomenergia Ügynökség (IAEA) átfogó biztosítékokról szóló megállapodás kiegészítő jegyzőkönyvét; felhívja 
a Bizottságot, hogy kísérje figyelemmel, illetve tegyen jelentést a Bizottságnak és a tagállamoknak az IAEA 
ajánlások, a nukleáris biztonságról szóló egyezmény és az atomsorompó szerződés követelményei Belarusz 
általi teljesítéséről, valamint azon hatásokról, amelyeket a nukleáris erőmű működése kiválthat a szomszédos 
uniós tagállamokra; 

14. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a belarusz hatóságok az elmúlt években több alkalommal is megta
gadták a beutazási vízum kiadását az Európai Parlament tagjai és nemzeti parlamenti képviselők számára; 
felszólítja a belarusz hatóságokat, hogy ne akadályozzák tovább az Európai Parlament Belarusszal fenntartott 
kapcsolatokért felelős küldöttségét abban, hogy látogatást tegyen az országban; 

15. üdvözli a belarusz hatóságok által a jelentős nyomás ellenére eddig fenntartott hozzáállást, mely 
szerint nem ismeri el Dél-Oszétia és Abházia egyoldalúan kikiáltott függetlenségét; 

16. elítéli, hogy Belarusz az utolsó állam Európában, amely az ENSZ értékekkel ellentétesen még mindig 
alkalmazza a halálbüntetést; 

17. felhívja a belarusz hatóságokat, hogy tartsák tiszteletben a vallásszabadságot; elítéli, hogy folyamatosan 
kiutasítanak európai polgárokat, többek között papokat is Belaruszból, ami ellentétes az EU-val szembeni 
bizalom felépítésének folyamatával; 

18. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok parla
mentjeinek és kormányainak, az ENSZ főtitkárának, az EBESZ és az Európa Tanács parlamenti közgyűlé
seinek, a Független Államok Közössége titkárságának, valamint a belarusz parlamentnek és kormánynak. 

Szrebrenica 

P6_TA(2009)0028 

Az Európai Parlament 2009. január 15-i állásfoglalása Szrebrenicáról 

(2010/C 46 E/17) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Szrebrenicáról szóló 2005. július 7-i állásfoglalására (1), 

– tekintettel az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Bosznia és Hercegovina közötti 
stabilizációs és társulási megállapodásra, amelyet 2008. június 16-án írtak alá Luxembourgban, valamint a 
szaloniki uniós csúcstalálkozón 2003-ban a Nyugat-Balkán összes országának nyújtott, uniós csatlako
zásra vonatkozó távlati lehetőségre, 

– tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (4) bekezdésére, 

(1) HL C 157. E, 2006.7.6., 468. o. 
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A. mivel 1995 júliusában a boszniai Szrebrenica, amely akkoriban elszigetelt enkláve volt, és amelyet az 
ENSZ Biztonsági Tanácsának 1993. április 16-i határozata védett övezetté nyilvánított, a Ratko Mladić 
tábornok vezette szerb milíciák kezébe került, amelyeket a boszniai Szerb Köztársaság akkori elnöke, 
Radovan Karadžić irányított, 

B. mivel a Szrebrenica elestét követő, napokig tartó mészárlás során az ENSZ védelmi haderő (UNPROFOR) 
védelme alatt álló területen menedéket kereső több mint 8 000 muzulmán férfit és fiút végeztek ki a 
Mladić tábornok vezetése alatt álló boszniai szerb haderők és paramilitáris egységek, köztük a Szerbiából 
Boszniába érkező szerb rendőrség szabadcsapatai; mivel mintegy 25 000 nőt gyermeket és idős embert 
deportáltak erőszakkal, és Európában a II. világháború vége óta ez volt a legsúlyosabb háborús bűncselek
mény, 

C. mivel ez a tragédia, amelyet a volt Jugoszláviában elkövetett háborús bűncselekményeket vizsgáló 
Nemzetközi Törvényszék (ICTY) népirtásnak nyilvánított, az ENSZ által biztonságos menedékhelynek 
tekintett helyen történt meg, és ezért a nemzetközi közösség konfliktusba való beavatkozásra és a polgári 
lakosság védelmére vonatkozó tehetetlenségének szimbóluma, 

D. mivel a boszniai szerb csapatok a szrebrenicai polgári lakosság ellen olyan cselekményeket követtek el, 
amelyekkel a Genfi Egyezményt többszörösen megsértették, beleértve a nők, gyermekek és idős emberek 
ezreinek deportálását és sok nő megerőszakolását, 

E. mivel a tömeg- és egyéni sírok feltárására és kihantolására, valamint az áldozatok holttesteinek azonosítá
sára tett hatalmas erőfeszítések ellenére az eddig végzett keresések nem rekonstruálják teljesen a 
Szrebrenicában és Szrebrenica körül bekövetkezett eseményeket, 

F. mivel nem lehet valódi béke igazságszolgáltatás nélkül, és mivel az ICTY-vel folytatott korlátlan együtt
működés a nyugat-balkáni országok európai uniós integrációs folyamatának további folytatása tekinte
tében továbbra is alapvető követelmény, 

G. mivel Radislav Krstić, a boszniai szerb hadsereg tábornoka az első olyan ember, akit a Hágai Nemzetközi 
Törvényszék bűnösnek talált a szrebrenicai népirtásban való bűnrészesség miatt, de a legfőbb vádlott, 
Ratko Mladić a tragikus események után tizenkét évvel még mindig szabadlábon van, és mivel üdvöz
lendő, hogy Radovan Karadžićet most átadták a Hágai Nemzetközi Törvényszéknek, 

H. mivel a megemlékezés napjának intézményesítése a legjobb mód a mészárlás áldozatai előtt való tisztel
gésre és arra, hogy a jövő nemzedékei számára egyértelmű üzenetet küldjünk, 

1. kegyeletteljes tisztelettel megemlékezik a volt Jugoszláviában folyt háború során elkövetett atrocitások 
áldozatairól; részvétéről és együttérzéséről biztosítja az áldozatok családját, amelyek közül sokan még mindig 
nem tudják biztosan, mi lett rokonaik sorsa; tudomásul veszi, hogy e nem szűnő fájdalmat csak erősíti, hogy 
e tettek felelőseit még mindig nem állították bíróság elé; 

2. felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy megfelelően emlékezzenek meg a Szrebrenicában és 
Potočáriban elkövetett népirtás évfordulójáról azáltal, hogy támogatják, hogy a Parlament július 11-ét a 
szrebrenicai népirtás áldozataira való megemlékezés napjaként ismerje el az egész EU-ban és a 
Nyugat-Balkán valamennyi országában is; 
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3. további erőfeszítésekre szólít fel a még szabad lábon lévő bűnösök bíróság elé állítása érdekében, teljes 
mértékben támogatja az ICTY értékes és nehéz munkáját, és hangsúlyozza, hogy a Szrebrenicában és 
Szrebrenica körül elkövetett mészárlások felelőseinek bíróság elé állítása a régió békéje és stabilitása felé tett 
fontos lépés; e tekintetben ismételten hangsúlyozza, hogy helyi szinten nagyobb figyelmet kell fordítani a 
háborús bűncselekmények tárgyában folyó bírósági tárgyalásokra; 

4. hangsúlyozza a megbékélés fontosságát az európai integrációs folyamat szempontjából; hangsúlyozza, 
hogy a vallási közösségek, a média és az oktatási rendszer fontos szerepet játszanak abban a folyamatban, 
hogy a különböző népcsoportokhoz tartozó polgári lakosság felülemelkedjen a múltbeli sérelmeken, és a 
tartós béke, stabilitás és gazdasági növekedés érdekében békés és őszinte egymás mellett élést valósítson 
meg; sürgeti valamennyi országot, hogy tegyenek további erőfeszítéseket a gondokkal terhes és viharos 
múlttal való megbékélés érdekében; 

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok 
kormányainak, Bosznia-Hercegovina kormányának, parlamentjének entitásainak, valamint a nyugat-balkáni 
országok kormányainak és parlamentjeinek. 

Irán: Sirin Ebadi ügye 

P6_TA(2009)0029 

Az Európai Parlament 2009. január 15-i állásfoglalása Iránról: Sirin Ebadi ügye 

(2010/C 46 E/18) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Iránról, különösen az emberi jogok kérdéséről szóló korábbi állásfoglalásaira, 

– tekintettel az Európai Parlament és az Iráni Iszlám Köztársaság parlamentje, a madzslisz között 
2008. november 4–5-én, Brüsszelben tartott 3. parlamentközi találkozóra és az arról készült jelentésre, 

– tekintettel a Tanács soros elnöksége által az Európai Unió nevében 2008. december 22-én tett nyilatko
zatra a 2003. évi béke Nobel-díjjal kitüntetett ügyvéd, Sirin Ebadi vezette Emberi Jogi Jogvédelmi Központ 
iráni rendőrség általi bezáratásáról, 

– tekintettel az Európai Tanács elnökségének 2008. december 31-i nyilatkozataira a Sirin Ebadi elleni fenye
getésekről, 

– tekintettel az ENSZ főtitkárának 2009. január 3-i nyilatkozatára Sirin Ebadi zaklatásáról, üldözéséről és 
biztonságáról, 

– tekintettel az ENSZ Közgyűlésének korábbi határozataira, és különösen az Iráni Iszlám Köztársaságban az 
emberi jogok helyzetéről szóló, 2008. december 18-i 63/191. számú határozatára, 

– tekintettel az ENSZ főtitkárának 2008. október 1-i jelentésére az emberi jogok helyzetéről az Iráni Iszlám 
Köztársaságban, 
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