
6. felhívja az Európai Tanácsot és a Bizottságot, hogy támogassa a GRP-t a béketárgyalások előmozdí
tására irányuló erőfeszítéseiben, beleértve ilyen irányú kérés esetén a közvetítést is, illetve a Nemzetközi 
Monitoring Csapat támogatása révén, amely a hadsereg és a MILF közötti tűszünet ellenőrzéséért felelős; 

7. javasolja, hogy a Nemzetközi Monitoring Csapat szerepe növelhető lehetne egy erősebb nyomozati 
felhatalmazáson keresztül, valamint egy olyan, megállapodás szerinti politika révén, miszerint megállapításait 
nyilvánosságra hozzák; 

8. felhívja a GRP-t, hogy növelje a Mindanaónak nyújtott fejlesztési támogatást a helyi népesség kétség
beejtő életkörülményeinek javítása érdekében, és üdvözli az élelmiszer segély és nem élelmiszer segély 
formájában nyújtott több, mint 13 millió eurós pénzügyi támogatást, amit az EU Mindanao rendelkezésére 
bocsátott a harcok 2008. augusztusi kiújulása óta; 

9. mélységes aggodalmát fejezi ki a politikai aktivisták és újságírók elleni több száz illegális gyilkosság 
miatt, amelyekre a Fülöp-szigeteken az elmúlt években sor került, illetve azon szerep miatt, amelyet a 
biztonsági erők játszottak ezen gyilkosságok megrendezése és elkövetése során; 

10. felhívja a GRP-t, hogy vizsgálja ki az illegális kivégzések és emberrablások eseteit; egyúttal felhívja a 
GRP-t, hogy indítson útjára független monitoring mechanizmust, amely ellenőrzi az ilyen tettek elkövetői 
elleni nyomozást és felelősségre vonását; 

11. felszólítja a GRP-t, hogy fogadjon el intézkedéseket azért, hogy véget lehessen vetni a politikai és 
emberi jogi aktivisták, a civiltársadalom tagjai, az újságírók és a tanúk ellen irányuló folyamatos megfél
említésnek és zaklatásnak a büntetőjogi eljárások során, és biztosítsanak valóban hatékony tanúvédelmet; 

12. megismétli a Fülöp-szigeteki hatóságokhoz intézett azon kérését, hogy tegyék lehetővé az emberi 
jogvédelemmel foglalkozó ENSZ különleges szerveinek, hogy korlátozásmentesen léphessenek az országba; 
sürgeti továbbá a hatóságokat, hogy gyorsan fogadjanak el és hajtsanak végre jogszabályokat annak érde
kében, hogy a nemzeti jogba ültethessék azokat a nemzetközi emberi jogi eszközöket (pl. a kínzás és az 
emberrablások ellen), amelyeket eddig ratifikáltak; 

13. felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy biztosítsák, hogy az EU-nak a Fülöp-szigetek gazdasági 
fejlődéséhez nyújtott támogatását a gazdasági, szociális és kulturális jogok lehetséges megsértésének vizs
gálata kísérje azzal, hogy különös figyelmet fordítanak a párbeszéd ösztönzésére, valamint valamennyi 
társadalmi csoport bevonására; 

14. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Fülöp-szigeteki 
Köztársaság kormányának és elnökének, a MILF-nek, az NDFP-nek, az ENSZ emberi jogi főbiztosának, 
valamint az ASEAN tagállamok kormányainak. 

A nem kormányzati szervezetek kiutasítása Dárfurból 

P6_TA(2009)0145 

Az Európai Parlament 2009. március 12-i állásfoglalása a nem kormányzati szervezetek 
kiutasításáról Dárfúrból 

(2010/C 87 E/39) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel az Európai Unió elnökségének nyilatkozatára a Nemzetközi Büntetőbíróság határozatát köve
tően, melyben 2009. március 6-án letartóztatási parancsot adott ki a szudáni elnök, Omar Haszan al- 
Bashir ellen,
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— tekintettel Louis Michel biztos 2009. március 5-i nyilatkozatára a humanitárius nem kormányzati 
szervek Szudánból történt kiutasításáról, 

— tekintettel korábbi állásfoglalásaira a szudáni és dárfúri helyzetről, melyekben folyamatos támogatásáról 
biztosítja a Nemzetközi Büntetőbíróságot, 

— tekintettel a Nemzetközi Büntetőbíróság római alapokmányára és annak 2002. július 1-i hatályba
lépésére, 

— tekintettel az ENSZ BT 2005. március 31-i S/RES/1593(2005) számú határozatára, amely beszámol a 
dárfúri helyzetről a Nemzetközi Büntetőbíróságnak, 

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

A. mivel a Nemzetközi Bíróság kérelmet elbíráló bírói tanácsa (Pre-Trial Chamber) 2009. március 4-én 
elfogatási parancsot adott ki Omar Haszan al-Bashir szudáni elnök ellen a Szudán konfliktus sújtotta 
régiójában, Dárfúrban feltételezhetően elkövetett emberiség elleni bűntettek és háborús bűnök miatt, 

B. mivel a Nemzetközi Büntetőbíróság határozatára való reakcióként a szudáni kormány 13 vezető nem 
kormányzati szervezet Dárfúrból való kiutasításáról döntött, 

C. mivel a segélyszervezetek Dárfúrban végzik a világ legnagyobb humanitárius műveletét; mivel az ENSZ 
jelentései szerint több mint 4,7 millió ember – köztük 2,7 millió menekült – szorul segítségre, 

D. mivel a segélyszervezetek kiutasítása a halandóság és a megbetegedések számának növekedéséhez 
vezethet, mivel megszűnik az egészségügyi ellátás, fertőző betegségek kaphatnak lábra, többek között 
hasmenéses és légúti fertőzések; mivel a kiutasítás következményei miatt visszaszorulhatnak a védőol
tások, és nőhet a halandóság a gyermekek körében, ha nem kapnak gyógyszereket és tápszereket, 

E. mivel a nem kormányzati szerveket akkor utasították ki, amikor szolgálataikra rendkívül nagy szükség 
van, különösen mivel Nyugat-Dárfúrban jelenleg agyhártyagyulladás-járvány dúl; mivel a kiutasítás miatt 
a szenvedők csak rendkívül korlátozott mértékben vagy egyáltalán nem jutnak orvosi ellátáshoz, 

F. mivel az ENSZ „védelmi felelősség” doktrínája kimondja, hogy amennyiben a helyi hatóságok nyilván
valóan nem biztosítják a lakosság védelmét, úgy másoknak kell a szükséges védelmet biztosítani, 

G. mivel a szudáni kormány, mint az ENSZ tagja, a Biztonsági Tanács által az ENSZ-alapokmány VII. 
fejezete alapján elfogadott S/RES/1593. (2005) sz. határozat értelmében köteles együttműködni a 
Nemzetközi Büntetőbírósággal, 

H. mélységesen felháborodva amiatt, hogy a letartóztatási parancs kiadása óta a szudáni kormány folyama
tosan megtagadja az együttműködést a Nemzetközi Büntetőbírósággal, és több esetben szembeszegül a 
Büntetőbírósággal és a nemzetközi közösséggel, 

1. határozottan elítéli a 13 segélyszervezet Kartúmból való kiutasítását, válaszként a Nemzetközi Bünte
tőbíróság által Al-Bashir elnök ellen 2009. március 4-én kiadott letartóztatási parancsra;
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2. kéri a Médecins sans frontières (Orvosok határok nélkül, MSF) belga részlegének a 2009. március 11- 
én az Észak-Dárfúr fővárosától, El-Fachertől 200 km-re keletre fekvő saraf-umrai MSF irodából elrabolt 
valamennyi humanitárius segítője azonnali és feltétlen szabadon bocsátását; 

3. rendkívül aggódik a kiutasításoknak a több százezer ember számára létfontosságú humanitárius segít
ségnyújtásra gyakorolt azonnali hatása miatt; 

4. kéri a szudáni kormányt, hogy azonnal változtassa meg a 13 nem kormányzati szervezet kiutasítására 
vonatkozó döntését, és tegye lehetővé számukra, hogy folytassák életbevágóan fontos munkájukat a 
veszélyben levő dárfúri népesség túlélése érdekében; felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy tegyenek 
lépéseket az Afrikai Uniónál, az Arab Ligánál és Kínánál, hogy gyakoroljanak nyomást a szudáni kormányra; 

5. felhívja a szudáni kormányt, hogy tegyen pozitív lépéseket annak érdekében, hogy az emberi jogok 
védelmezőit ne üldözzék azért, hogy pozitívan nyilatkoznak a Nemzetközi Büntetőbíróság határozatáról, és 
hogy tartózkodjék a jogvédők zaklatásától és megfélemlítésétől; 

6. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az EU szudáni 
különmegbízottjának, Szudán kormányának, az EU-tagállamok és az ENSZ Biztonsági Tanács tagjai kormá
nyainak és parlamentjeinek, az Afrikai Unió intézményeinek, az Arab Liga intézményeinek és a Nemzetközi 
Büntetőbíróság ügyészének.
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