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12. hangsúlyozza, hogy az Irán és az EU közötti együttműködési és kereskedelmi megállapodás lehetséges 
jövőbeli aláírása az iráni emberi jogi helyzet lényeges javulásától is függ; 

13. felhívja a Tanács elnökségét és a tagállamok Iránban szolgáló diplomáciai képviselőit, hogy sürgősen 
tegyenek összehangolt lépéseket a fent említett aggodalmakkal kapcsolatban; 

14. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok 
kormányainak és parlamentjeinek, az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának, az Iráni igazságszolgáltatás vezetőjének, 
valamint az Iráni Iszlám Köztársaság kormányának és parlamentjének. 

Guinea 

P6_TA(2009)0030 

Az Európai Parlament állásfoglalása a 2009. január 15-i Guineában elkövetett államcsínyről 

(2010/C 46 E/19) 

Az Európai Parlament, 

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

A. tekintettel a katonatisztek egy csoportja által 2008. december 23-án, Lansana Conté elnök halálának 
másnapján végrehajtott hatalomátvételre, 

B. mivel az akkoriban szintén katonatiszt Lansana Conté is erőszakkal ragadta magához a hatalmat 
1984-ben, elődje, Sékou Touré elnök halálát követően, és 24 évig maradt hatalomban, 

C. mivel a hadsereget semmilyen hely sem illetné meg a nemzetek kormányában, 

D. mivel a nemzetgyűlés megbízatása két évvel ezelőtt lejárt anélkül, hogy bármiféle parlamenti választá
sokra sor került volna, 

E. mivel Guinea politikai, gazdasági és társadalmi jövőjére vonatkozó döntéseket a guineai népnek és képvi
selőinek kell meghozni, és mivel a katonai junta által a választások megszervezésére javasolt két éves 
időtartam túlságosan is hosszú, 

F. mivel a Nyugat-Afrikai Államok Gazdasági Közössége és az Afrikai Unió elítélte az államcsínyt, és felfüg
gesztette Guinea részvételét tevékenységében, 

G. mivel a főbb ellenzéki pártok és a 2006. júniusi és 2007. januári sztrájkokat szervező szakszervezeti 
szövetség tudomásul vették a hatalomátvételt, ugyanakkor a nemzetgyűlés elnöke az alkotmányos rend 
helyreállítására szólított fel, 
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H. mivel a Világbank szerint minden második guineai naponta 1 dollárnak megfelelő összegből él, és mivel 
az egy főre jutó jövedelem a függetlenség kivívása óta folyamatosan csökken az ország jelentős vízkész
letei és ásványkincsei ellenére, 

I. mivel Guineát a Transparency International Afrika legkorruptabb országai közé sorolta, 

J. mivel az államcsínyre megromlott gazdasági és társadalmi körülmények között került sor, és a demok
rácia sikerre vitelének legjobb záloga a fejlődés, 

K. mivel Guinea különböző városaiban többször került sor a megélhetés költségeinek emelkedése és az 
alapvető élelmiszerek hiánya elleni tüntetésekre, 

L. mivel a volt elnök, Lansana Conté kormányzásának mérlege – amelyben a katonai és rendőri erők civilek 
elleni túlzott használata, az ítélet nélküli és önkényes letartóztatások és a véleménynyilvánítás szabadsá
gának megsértése is szerepel – az emberi jogok tekintetében rendkívül aggasztó képet mutat, 

M. mivel teljes mértékben figyelembe kell venni a politikai pártok, szakszervezetek és társadalmi szervezetek 
javaslatait annak érdekében, hogy megindulhasson a békés és demokratikus átmenetről és a parlamenti 
és elnökválasztások szervezésének időpontjáról szóló megegyezésre irányuló nemzeti párbeszéd, 

N. mivel a katonai junta által hozott döntések és kinevezések, kiváltképpen a kormányra vonatkozók, nem 
felelnek meg a jogállamiság legalapvetőbb szabályainak sem, 

O. tekintettel a korábban az Afrikai Import-Export Bank (Afrimpexbank) vezetői tisztségét betöltő Kabiné 
Komara miniszterelnöki kinevezésére, és megállapítva, hogy ő már a 2007 februárjában történt esemé
nyek során is szerepelt a szakszervezetek által a miniszterelnöki posztra javasolt személyek listáján, 

P. tekintettel az önkényesen letartóztatott katonákra és civilekre, 

1. elítéli a katonatisztek csoportja által végrehajtott hatalomátvételt, felszólít a szabad és átlátható, nemzet
közi normáknak megfelelő parlamenti és elnökválasztások megszervezésére, melyekre néhány hónapon belül 
az Afrikai Unió és a Nyugat-Afrikai Államok Gazdasági Közössége közreműködésével, átmeneti polgári 
kormány irányítása alatt kell sort keríteni; 

2. Guineán belül folytatott párbeszédre szólít fel az összes politikai párt, szakszervezet, társadalmi szer
vezet részvételével, a demokratikus átmenet megindítása végett; 

3. kéri a hatalmon lévő huntát, hogy tartsa tiszteletben a szólásszabadságot, a véleménynyilvánítás szabad
ságát és az egyesülési jogot, nevezetesen a békés gyülekezéshez való jogot, ahogyan az emberi jogok egye
temes nyilatkozatában szerepel; 

4. elítéli katonák és civilek terhelő bizonyíték nélkül történő letartóztatását és fogva tartását, és felszólt 
azonnali szabadon bocsátásukra, amennyiben komoly terhelő bizonyíték nem állapítható meg ellenük; 

5. tudomásul veszi az új guineai vezetők által tett politikai kötelezettségvállalásokat, nevezetesen a 
korrupció ellen hirdetett fáradhatatlan harcot és a demokratikus és átlátható rendszer megteremtését 
Guineában; kéri, hogy a kötelezettségvállalások kerüljenek teljesítésre; 
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6. üdvözli az Afrikai Unió és a Nyugat-Afrikai Államok Gazdasági Közössége döntését, amellyel tevékeny
ségükben Guinea részvételét mindaddig felfüggesztették, amíg az országnak nincs demokratikusan választott 
parlamentje és kormánya; 

7. politikai párbeszéd indítását kéri az Európai Unió és a Guineában a hatalmat átvevő átmeneti hatóságok 
között, a cotonoui megállapodás 8. és 96. cikke értelmében; 

8. kéri az Európai Bizottságot, hogy legyen kész befagyasztani a humanitárius és élemiszersegélyen kívül 
mindenfajta segély folyósítását, és vizsgálja meg célzott szankciók alkalmazását a hatalmat erőszakkal átvevő 
hatóságok tagjai ellen, amennyiben a demokratikus átmenetre nem kerül sor; 

9. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, az ENSZ Biztonsági 
Tanácsának, az Afrikai Unió intézményeinek, a Nyugat-Afrikai Államok Gazdasági Közösségének, az 
AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlésnek és a guineai hatóságoknak. 

A kenyai sajtószabadság 

P6_TA(2009)0031 

Az Európai Parlament 2009. január 15-i állásfoglalása a kenyai sajtószabadságról 

(2010/C 46 E/20) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Emberi Jogok és a Népek Jogainak Afrikai Chartájára, 

– tekintettel a Kenyáról szóló korábbi állásfoglalásaira, 

– tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, 

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

A. mivel 2009. január 2-án Kibaki elnök hozzájárult az 1998. évi kenyai hírközlési törvénynek a 2008. évi 
kenyai hírközlési törvénnyel (módosítás) történő módosításához; 

B. mivel a 2008. évi törvény jelenlegi formájában figyelmen kívül hagyja az Emberi Jogok Egyetemes 
Nyilatkozatában foglalt és Kenya által aláírt, más nemzetközi egyezményekben, többek között az Emberi 
Jogok és a Népek Jogainak Afrikai Chartájában megerősített sajtó- és szólásszabadságot; 

C. mivel a két leginkább megkérdőjelezhető szakasz a 88. és 46. szakasz; mivel a 88. szakasz a hírközlési 
miniszternek jelentős hatáskört biztosít arra, hogy a nemzetbiztonság szempontjából veszélyesnek ítélt 
sajtószerveket átkutassa és műsorszóró berendezéseiket leszereltesse; mivel a 46. szakasz hatáskört 
biztosít az állam számára, hogy szabályozza a közvetítések és az elektronikus és nyomtatott sajtó 
tartalmát; 

D. mivel a Kelet-afrikai Újságírók Szövetsége (EAJA) sajtónyilatkozata szerint a 2008. évi hírközlési törvény 
révén a kormány közvetlenül cenzúrázhatná a sajtót; 
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