
EK-Tadzsikisztán partnerségi és együttműködési megállapodás 

P7_TA(2009)0017 

Az Európai Parlament 2009. szeptember 17-i állásfoglalása az egyrészről az Európai Közösségek és 
tagállamaik, másrészről a Tadzsik Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodás 

megkötéséről 

(2010/C 224 E/03) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel korábbi, Közép-Ázsiáról szóló állásfoglalásaira, különösen a Türkmenisztánról, beleértve 
Közép-Ázsiát is, szóló, 2003. október 23-i ( 1 ), a közép-ázsiai EU stratégiáról szóló, 2008. február 20- 
i ( 2 ), valamint az Európai Unió megállapodásaiban foglalt emberi jogi és demokráciazáradékról szóló, 
2006. február 14-i állásfoglalására ( 3 ), 

— tekintettel az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Tadzsik Köztársaság közötti 
partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaság és Románia Európai 
Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv megkötéséről szóló, 
tanácsi és bizottsági határozatra irányuló javaslatról szóló, 2008. szeptember 2-i jogalkotási állásfogla
lására ( 4 ), 

— tekintettel az EU és Üzbegisztán, Kirgizisztán és Kazahsztán között megkötött partnerségi és együtt
működési megállapodásokra (PEM-ek), amelyek mindegyike 1999 óta van hatályban, 

— tekintettel az e megállapodásokban rögzített emberi jogi záradékokra, 

— tekintettel az EU-Tadzsikisztán kapcsolatok jelenlegi kereteire, az EU és a volt Szovjetunió közötti 
kereskedelmi és együttműködési megállapodásra, amelynek helyébe egy PEM lép, mihelyt azt valamennyi 
EU tagállam és Tadzsikisztán is ratifikálta, és a Parlament is megadta a hozzájárulását, 

— tekintettel a Tadzsikisztánnal létrejövő PEM-nek mind a 27 EU tagállam és Tadzsikisztán általi ratifiká
lására, 

— tekintettel az egyrészről az Európai Közösség és az Európai Szén- és Acélközösség, másrészről a Tadzsik 
Köztársaság közötti, a kereskedelemről és a kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről szóló, 2004. október 
11-én aláírt, és 2005. május óta hatályban lévő ideiglenes megállapodásra ( 5 ), 

— tekintettel a 2007. június 21.-22-i Európai Tanács által elfogadott, a Közép-Ázsiával való új partnerségre 
vonatkozó EU stratégiára, 

— tekintettel a közép-ázsiai EU stratégia végrehajtásáról a Tanács és a Bizottság által, az Európai Tanács 
részére készített, 2008. júniusi közös haladási jelentésre és annak értékelésére, miszerint a stratégia 
végrehajtása megfelelően zajlik, 

— tekintettel a 2007. március. 8.-9-i Európai Tanács által elfogadott, az európai energiapolitikára vonat
kozó cselekvési tervre (2007–2013),
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— tekintettel „Az energiára vonatkozó közös európai külpolitika felé” című, 2007. szeptember 26-i állás
foglalására ( 1 ), 

— tekintettel az EU és Tadzsikisztán közötti hivatalos emberi jogi párbeszéd 2008. októberben tartott első 
ülésére, valamint az ülés ajánlásainak listájára, amelyeket az elvárás szerint megfelelően figyelembe kell 
venni a folyamatban lévő jogi reformok során, 

— tekintettel a civil társadalom részvételével, 2009. július 10.-11-én, Dusanbéban tartott első EU-Tadzsi
kisztán emberi jogi szemináriumra, valamint a 2009. szeptember 23-án, Dusanbéban tartandó emberi 
jogi párbeszédre, 

— tekintettel a Dusanbéban, 2008. októberben tartott, az EU által szponzorált kábítószerügyi nemzetközi 
konferenciára, 

— tekintettel a Külügyi Bizottság és Emomali Rahmon tadzsik elnök közötti, 2009. február 10-i eszme
cserére, 

— tekintettel az Európai Parlament és a tadzsikisztáni Madzsliszi 2009. április 6.-8. között, Dusanbéban 
tartott negyedik parlamentközi ülésére, 

— tekintettel a parlament 2009. szeptember 17-i álláspontjára ( 2 ) a tadzsikisztáni PCA-ra vonatkozóan, 

— tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére, 

A. mivel Közép-Ázsia országai, köztük Tadzsikisztán is, Európa és Ázsia kulcsfontosságú metszéspontjában 
fekszenek, valamint történelmileg és hagyományosan fontos találkozási és átjárási pontot jelentenek a két 
földrész között, 

B. mivel az EU jelentősen érdekelt a régióbeli biztonságban és stabilitásban, a demokratikus intézmények 
fejlődésében és megszilárdulásában, valamint az emberi jogok és a jogállamiság tiszteletben tartásában, 
különösen mivel a közép-ázsiai stratégiai, politikai és gazdasági fejlemények és a növekvő transzregio
nális kihívások az EU érdekeire is közvetlen vagy közvetett hatást gyakorolnak, 

C. mivel az új közép-ázsiai EU stratégia célja a politikai párbeszéd javítása és a kapcsolatok megerősítése 
Európa és közép-ázsiai partnerei között, összhangban az EU alapját képező értékekkel, 

D. mivel az Afganisztánnal több, mint 1 300 km hosszú közös határral rendelkező Tadzsikisztán regionális 
főszereplő az afganisztáni frontvonalon azon uniós és egyéb nemzetközi erőfeszítések terén, amelyek a 
kábítószer-kereskedelem, a szélsőségesség és a regionális biztonságot veszélyeztető fenyegetések elleni 
küzdelemre irányulnak, 

E. mivel a Tádzsikisztánnal kapcsolatos EU politikai célkitűzések elsősorban a szegénység csökkentése, a jó 
kormányzás és a reformok támogatására, valamint regionális szinten a kábítószer-kereskedelem és a 
szervezett bűnözés elleni hatékonyabb küzdelem támogatására irányulnak, és mivel az EU segítséget 
nyújt ehhez, különösen a határrendészet támogatása révén, a közép-ázsiai határrendészeti és kábítószer 
cselekvési programjainak keretében, 

F. mivel a Tadzsikisztánnal létrejövő PEM rendelkezik a visszafogadásra és az illegális bevándorlás ellen 
őrzésére vonatkozó kötelezettségvállalásokról és együttműködésről; mivel külön megállapodást kellene 
kötni ezen együttműködés részleteinek megállapításáról,
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G. mivel az 1997-ben véget ért polgárháború elpusztította az infrastruktúrát és az intézményeket, és 
tönkretette Tadzsikisztán gazdaságát is, a volt szovjet tagköztársaságok közül a legszegényebbé téve 
az országot; mivel ugyan az elmúlt években Tadzsikisztán egy erős fellendülés időszakát élte meg, a 
lakosság közel 60 %-a még mindig elképesztő szegénységben él, és a szegényebb területeken az egész
ségügy és az oktatás továbbra sem elérhető; mivel a tadzsikok nagymértékben rászorulnak a migráns 
munkavállalók által hazautalt pénzekre, de mivel ezt a jövedelmet a régióbeli gazdasági válság súlyosan 
veszélyezteti, ezért rendkívül fontos Tadzsikisztánnak segíteni a fenntartható és egészséges gazdasági 
rendszer kiépítésében, 

H. mivel Tadzsikisztán rendelkezik a legmagasabb születési aránnyal Közép-Ázsiában, és a 7,3 milliós 
népesség csaknem 40 %-át 15 év alatti fiatalok teszik ki; mivel az ország jövője szempontjából kulcs
fontosságú egy jól működő oktatási rendszer kialakítása, 

I. mivel Tadzsikisztán fő gazdasági húzóereje a gyapottermesztés és az alumíniumipar, de mivel e termékek 
ára esik a nemzetközi piacon; mivel Tadzsikisztán nem rendelkezik olajjal, és csak kevés földgáza van, és 
jelentős vízenergia-tartalékai ellenére súlyos energiahiányokkal küzd, 

J. mivel az intézményi, jogi és pénzügyi környezet nem kedvez a tadzsik vállalkozások fejlődésének, és azt 
jelentősen ösztönözni kell, 

K. mivel Tadzsikisztán külföldi segélyekre és humanitárius segítségre szorul, és mivel a munkavállalók közel 
fele külföldön, főleg Oroszországban dolgozik, otthon maradt családjukat hazautalt pénzekkel támo
gatva, 

L. mivel a Szovjetunió felbomlása a hagyományos gazdasági kapcsolatok és regionális piacok felbomlásával 
járt, ami hozzájárul a jelenlegi gazdasági pangáshoz; mivel az EU-nak minden erőfeszítést meg kellene 
tennie azért, hogy újraépítse a bizalmat a régió országai között, és ezáltal elősegítse a regionális együtt
működés helyreállását, 

M. mivel amellett, hogy támogatást kap a fejlesztési együttműködési eszköz keretében, Tadzsikisztán részt 
vesz számos folyamatban lévő regionális programban is, 

N. mivel Rahmon elnök – miközben látszólag élvezi a nyilvánosság támogatását – módszeresen elnyomott 
minden szembenállást, és ténylegesen megszüntette a hatalommegosztást, amelyet az 1997-es békeszer
ződés volt hivatott garantálni, 

O. mivel az EBESZ/ODIHR (az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala) végleges 
választási megfigyelői jelentése megállapította a valódi választás és az érdemi pluralizmus hiányát a 
2006-os elnökválasztásokon, 

P. mivel széles körben elismert tény, hogy a korrupció minden szinten áthatóan jelen van, és mivel a 
kapott nemzetközi adománypénzek nagy részét nem a megfelelő célokra fordítják, 

Q. mivel a polgári társadalom még mindig születőfélben van, valódi fejlődését a kormány gyakran hátrál
tatta, és még hosszú utat kell megtennie, mielőtt betölthetné szerepét az emberi fejlődés elősegítésében; 
mivel vallási csoportok bizonyos tevékenységeit korlátozta a Vallási Ügyek Állami Bizottsága általi 
nyilvántartásba vételi követelmény, valamint a lelkiismereti szabadságról és a vallási gyülekezetekről 
szóló, nemrég elfogadott törvényben foglalt egyéb megszorító intézkedések, 

1. üdvözli, hogy Tadzsikisztán egyértelművé tette, hogy elkötelezett az EU-val való együttműködés iránt, 
hogy szándékában áll javítani az EU-val folytatott kereskedelem szintjét és előmozdítani az oktatási kapcso
latokat, továbbá hogy konkrét intézkedéseket fog végrehajtani olyan kulcsterületeken, mint a szociális jólét, 
az egészségügy, az oktatás, a korrupció felszámolása és az emberi jogok javítása annak érdekében, hogy 
bizonyítsa, komolyan veszi e kötelezettségvállalásokat;
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2. tudatában van a tadzsik kormány által érzett mély csalódottságnak amiatt, hogy még nem került sor a 
PEM megkötésére, különös tekintettel az EU azon álláspontjára, hogy mivel a politikai, gazdasági, társadalmi 
és egyéb feltételek erősen eltérnek a közép-ázsiai államok között, az EU-nak feltétlenül differenciálnia kell 
politikáit ennek megfelelően; következésképpen kinyilvánítja szándékát a megállapodáshoz való hozzájáru
lásra, és várakozással néz a PEM mielőbbi megkötése elébe; 

3. a megállapodás megkötéséhez való hozzájárulását úgy tekinti, mint a Tadzsikisztán iránti elkötelező
désre való hajlandóság és Tadzsikisztán arra történő ösztönzésének kinyilvánítását, hogy tegyen meg minden 
szükséges lépést az elengedhetetlen reformok irányába; felhívja azonban Tádzsikisztán figyelmét mindenek 
felett az emberi jogi/felfüggesztési záradék támasztotta kondicionalitásra; 

4. nézete szerint a PEM teljes körű megvalósításának és a kétoldalú kapcsolatok fejlesztésének a kulcs
fontosságú területeken elért haladás pontos és időszerű értékelésén kell alapulnia, és ezzel összefüggésben 
sürgeti a Bizottságot, hogy határozzon meg egyértelmű kritérium- és feltételrendszert; 

Gazdasági helyzet 

5. tudomásul veszi a Tadzsikisztán előtt álló komoly gazdasági nehézségeket, törékeny közlekedési és 
energetikai infrastruktúráját, és komolyan aggódik amiatt, hogy a gazdasági válság és a mezőgazdasági 
szektor hiányosságainak hatására másfél millió ember került az élelmiszerellátást illetően bizonytalan hely
zetbe; 

6. sürgeti a tadzsik kormányt, hogy foglalkozzon a problémának a kínálati oldalon jelentkező gyökerével, 
és vizsgálja felül az olyan, túlzottan ambiciózus projektekre vonatkozó politikáját, amelyek semmit nem 
tesznek az emberek alapvető és azonnali szükségleteinek kielégítése érdekében; ugyanakkor felhívja a 
kormányt, hogy erősítse meg a regionális piacokat és javítsa a helyi termelést, valamint sürgősen hajtson 
végre élelmiszer-utánpótlási és munkahelyteremtő programokat; 

7. felhívja a tádzsik kormányt, hogy sürgősen foglalkozzon az oktatás és az egészségügy katasztrofális 
helyzetével, amely azzal fenyeget, hogy a szociális problémák újabb hullámát indítja el a jövőbeli generációk 
számára, és aláássa az ország jövőjét; 

8. megjegyzi továbbá, hogy a krónikus szegénység segít szítani a kábítószer-kereskedelmet is, egyes 
jelentések állítása szerint az ország gazdasági tevékenységének 30-50 %-a kábítószer-kereskedelemhez 
kapcsolódik; 

9. sürgeti Tadzsikisztánt, hogy használja ki óriási potenciálját a vízenergia-előállítás terén, ésszerű és 
demokratikus módon, figyelembe véve az alsó folyamszakasz mentén lévő, hagyományosan biztonságos 
szezonális vízellátásra támaszkodó országok érdekeit is; e tekintetben sürgeti a Bizottságot, hogy tegyen meg 
minden erőfeszítést olyan közös projektek kidolgozásának elősegítése érdekében, amelyekben valamennyi 
potenciálisan érintett regionális szereplő részt vesz, és amelyek összhangban vannak az EU követelmé
nyekkel; 

10. sürgeti Tadzsikisztánt, hogy szerkezeti átalakítások bevezetésével javítsa a befektetési légkört a 
külföldi vállalatok számára; 

11. sürgeti Tádzsikisztánt, hogy maradéktalanul hajtsa végre a szükséges gazdasági reformokat, különös 
tekintettel a mezőgazdasági reformok bevezetésének szükségességére annak érdekében, hogy a gazdálkodók 
képessé váljanak megszabadulni az adósságtól, valamint áttérni a monokultúrás gyapottermesztésről alter
natív mezőgazdálkodási formákra; 

A politikai helyzet 

12. elismeri, hogy Tadzsikisztán viszonylag stabil ország, ahol mindezidáig semmi nem utal sem külső 
fenyegetésre, sem jól szervezett helyi lázadásra; megjegyzi azonban, hogy vannak jelek repedésekre a 
rezsimben (például 2008-ban erőszakos cselekmények és tüntetések a Badaksán autonóm hegyi térségben, 
és egy közelmúltbeli biztonsági művelet a keleti Taavildara kerületben, kormányerők és egykori fegyveres 
ellenzéki csoportok és külföldi katonák részvétel), amelyek kérdéseket vetettek fel azt illetően, hogy az elnök 
kézben tartja-e a hatalmat; hasonlóképpen felhívja a figyelmet arra, hogy a tartós szegénység, a zabolátlan 
korrupció és az egyre autoriterebb kormányzat növelheti a jövőbeli politikai, gazdasági és társadalmi 
instabilitás kockázatát;

HU 2010.8.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 224 E/15 

2009. szeptember 17., csütörtök



13. emlékezteti Tadzsikisztánt a millenniumi fejlesztési célokra és az e területen történő haladás elérésére 
irányuló komoly erőfeszítésekhez nyújtott EU támogatásra; 

14. felhívja a figyelmet a parlamenti struktúrára Tadzsikisztánban, amelyet az elnökpárti Demokratikus 
Néppárt ural; helyteleníti, hogy az ellenzéki pártok oldalvonalra szorultak, a potenciális riválisokat pedig 
bebörtönözték vagy száműzték; az elnök által 2010-re ígért választásokra tekintettel felhívja a tadzsik 
kormányt, hogy tegyen eleget a demokratizációt illetően tett kötelezettségvállalásának azáltal, hogy lehetővé 
teszi egy valódi többpárti politikai rendszer kialakulását, és felülvizsgálja a választójogi törvényt (pl. rendel
kezik semleges megfigyelőkről, a jelöltek regisztrációs díjának eltörléséről, valamint több átláthatóságról a 
szavazatszámlálás, tabulálás és a szavazási eredmények nyilvánosságra hozatala során); 

15. bírálja a nem kormányzati szervezetekre előírt korlátozásokat, valamint a befolyásos és érzékelhető 
civil társadalmi tevékenység hiányát Tadzsikisztánban, mivel ez a hiány alááshatja a jövőbeli demokratikus 
fejlődést, továbbá megismétli a jelentős reformok és az emberi jogok tiszteletben tartásának szükségességét a 
társadalom minden szegmensében; 

16. megjegyzi, hogy széles körben elismert tény: a korrupció Tadzsikisztán egyik legfőbb problémája, 
részben a jogi kultúra hiánya és amiatt, hogy az ország képtelen köztisztviselőit megfelelően megfizetni; 
bizonyítékot szeretne látni arra, hogy a korrupcióról szóló törvény, a Korrupcióellenes Ügynökség és a 
2008–2012-re szóló ambiciózus korrupcióellenes stratégia, amelyek már működnek, többet jelentenek 
puszta kirakati bábuknál; 

17. felhívja Tádzsikisztánt, hogy a gazdasági szektorban vezesse be a teljes átláthatóság politikáját, 
beleértve az állami tulajdonban lévő (mind on-shore, mind off-shore) vállalatoktól - mint például a Talco 
tadzsik alumíniumipari vállalattól és a Barqi Todzsik energiaszolgáltató társaságtól - származó összes bevétel 
nyilvános elszámolását, valamint átláthatóságot a gyapotágazat finanszírozása terén; 

Regionális kérdések 

18. hangsúlyozza Tadzsikisztán földrajzi szomszédsági szerepét Afganisztán vonatkozásában, valamint a 
kábítószer, a terrorizmus és a szélsőségesség egymással összefüggő kérdéseit, és utal Tadzsikisztán poten
ciális lehetőségére egy modern, működőképes állam létrehozására, amely képes volna tűzfalat képezni az 
Afganisztánból és a térségből kiinduló szélsőségességgel szemben; hangsúlyozza a Tadzsikisztánnal való 
további együttműködés fontosságát, elősegítvén, hogy stabil, jól funkcionáló államként működhessen; 
rámutat arra, hogy a terrorizmus elleni küzdelmet nem szabad ürügyként felhasználni az ellenzéki erők 
elnyomására vagy megfélemlítésére, és azt az emberi jogok és a polgári szabadságok maradéktalan tiszte
letben tartása mellett kell folytatni; 

19. megjegyzi, hogy az energia és a víz kulcsfontosságú kérdések a lakosság biztonsága és a Közép- 
Ázsián belüli államközi kapcsolatok szempontjából; felhívja a figyelmet különösen a Tadzsikisztán és 
Üzbegisztán közötti energiaügyi vitára (amelyre példaként szolgált többek között a határ Üzbegisztán általi, 
ideiglenes, de előzetes bejelentés nélküli lezárása, a gázellátás szüneteltetése és az árak megkétszerezése), 
valamint az Üzbegisztán és Kirgizisztán közötti vízügyi vitákra; ezzel összefüggésben sürgős, az egész 
régióra kiterjedő konzultációkra hív fel az energiaforrások ésszerű felhasználásáról; 

Emberi jogok 

20. komolyan aggódik a tadzsikisztáni emberi jogi visszaélések miatt, amelyeket gyakorlatilag büntetlen 
követnek el, és amelyek különféle formákat öltenek, beleértve a következőket: a bíróságokra és bírákra a 
kormány és bűnhálózatok által egyaránt gyakorolt nyomás, a sajtóra nehezedő nyomás, a nők jogainak 
széles körű megsértése, gyermekmunka és a diákok, köztük fiatalkorúak, gyapotszüreten való kizsákmányo
lása, a munkavállalók az USA-székhelyű Freedom House által „pénzügyi szolgaság”-ként jellemzett helyzete, 
a megdöbbentő fogvatartási körülmények, beleértve a kínzást és a rossz bánásmód egyéb formáit is, 
valamint az emberkereskedelem; 

21. ennek kapcsán üdvözli az EU és Tadzsikisztán közötti, hivatalos és eredményorientált emberi jogi 
párbeszéd megindulását; az e téren teendő haladást döntő fontosságúnak tartja a kétoldalú kapcsolatok 
fejlesztéséhez; hangsúlyozza a Tadzsikisztánban működő nem kormányzati szervezetek hivatalos és érdemi 
bevonásának fontosságát egy ilyen párbeszédbe; 

22. helyteleníti a nem kormányzati szervezetekről szóló, egy orosz törvény mintájára készült új törvényt, 
amely terhes (újra) nyilvántartásba vételi követelményeket vezetett be;
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23. hangsúlyozza, hogy ugyan a tadzsik jog garantálja a szólás- és sajtószabadságot, a hatóságok a 
kormányzati politikákkal egyet nem értő személyeket gyakran megfélemlítik, és elrettentik őket a szabad 
vagy kritikus véleménynyilvánítástól; bírálja továbbá azon tényt, hogy a független média is különböző típusú 
megfélemlítés és ellenőrzés alá van vetve, ami öncenzúra gyakorlására kényszeríti őket; 

24. aggódik amiatt is, hogy a vallásszabadság hanyatlóban van, és hogy az elnök által 2009. március 25- 
én aláírt, új vallásügyi törvény számos vallási gyakorlatot betilt, és számos vallási közösséget törvényen kívül 
helyezhet, illegalitásba taszítva őket; 

25. hangsúlyozza, hogy a nők elleni megkülönböztetés és erőszak továbbra is széles körű probléma; 
felhívja a Bizottságot, hogy indítson ad hoc programokat a nők esélyeinek javítása érdekében, és sürgeti a 
tadzsik hatóságokat, hogy tegyenek meg minden erőfeszítést a nők jogai megsértésének megszüntetése és az 
igazságszolgáltatás nők számára való elérhetővé tételének megkönnyítése érdekében; 

26. aggodalommal utal a nemzeti hagyományok és szokások megtartásáról szóló, 2007-es törvényre is, 
amely korlátozásokat ír elő a tadzsikok öltözködésének és hagyományos eseményeik megünnepelésének 
módját illetően; 

27. helyteleníti a kínzás elterjedt használatát, rámutat arra, hogy a kínzás meghatározása továbbra sem 
kielégítő a tadzsik jogban; és újból felhív a kínzás, valamint más kegyetlen, embertelen vagy megalázó 
bánásmód vagy büntetés elleni ENSZ egyezmény betartásának biztosításához szükséges valamennyi intéz
kedés elfogadására, különösen azon tisztviselők bíróság elé állítása révén, akiket felelősség terhel megalázó 
vagy rossz bánásmód miatt, továbbá a fogvatartási helyek ellenőrzéséről rendelkező fakultatív jegyzőkönyv 
(OPCAT) ratifikálására; felhív továbbá a halálbüntetés teljes mértékű eltörlésére; 

28. megjegyzi, hogy a tadzsik parlament jogi ügyekért és emberi jogokért felelős bizottságának volna a 
feladata, hogy ellenőrizze a jogszabályok emberi jogi rendelkezéseknek való megfelelését, de ez a bizottság 
nem volt nagyon hatékony; 

29. üdvözli az ombudsman közelmúltbeli kinevezését, és felhívja a tadzsik kormányt, hogy biztosítsa az 
ombudsman teljes függetlenségét; 

A nemzetközi közösség 

30. sürgeti a nemzetközi donorokat, hogy tegyenek meg minden lehetséges lépést egy életképes és 
dinamikus civil társadalom létrejöttének bátorítása és támogatása érdekében, és bátorítsák a független sajtót, 
hogy tudósítson az állami korrupcióval és a nemzetközi pénzek útjával kapcsolatos kérdéskörről; 

31. felhívja a Bizottságot, hogy biztosítsa - a Tanács elnökségével együttműködésben - a demokrácia és 
az emberi jogok teljes mértékű figyelembe vételét a Tadzsikisztánnal folytatott párbeszédének minden 
szintjén, és azt, hogy az Európai Unió megadja Tadzsikisztánnak az általa kért minden támogatást e 
területeken; 

32. hangsúlyozza hogy az átláthatóság és ellenőrizhetőség feltételéhez kötve még további, közvetlenül a 
helyi hatóságokhoz és civil társadalomhoz juttatott segélyekre van szükség; 

33. kéri a Bizottságot, hogy rendszeresen jelentse a demokrácia és emberi jogok ügyében történt fejle
ményeket, és teljes mértékben tájékoztassa a Parlament Külügyi Bizottságát a politikai párbeszéd keretében 
tett előrelépésről; kéri a Tanácsot, hogy vonja be ez utóbbit a Tádzsikisztánnal folytatott emberi jogi 
párbeszédbe; 

34. sürgeti a Bizottságot, hogy mihamarabb kezdjen tárgyalásokat a tádzsik kormánnyal a partnerségi és 
együttműködési megállapodás végrehajtási rendelkezéseinek véglegesítése érdekében, többek között a vissza
fogadás és az illegális migráció visszaszorítására vonatkozó rendelkezéseket illetően;
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35. mivel Tádzsikisztán tranzitország szerepét tölti be a szomszédos Afganisztánból Oroszországba és 
Nyugat-Európába érkező kábítószerek tekintetében, sürgeti az EU-t, hogy – különös tekintettel a tádzsik 
kábítószer-ellenes ügynökség finanszírozására – tovább erősítse az e tevékenységek ellen irányuló támoga
tását Tádzsikisztánban, anélkül, hogy akadályozná a határokon átnyúló kereskedelmet, amely elengedhe
tetlen a határmenti régiók gazdasági fejlődése szempontjából; 

36. felhívja a figyelmet a Tádzsikisztánban fel nem robbant kazettás bombákra, és sürgeti az eltávolítá
sukra szolgáló források növelését; 

* 

* * 

37. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok 
kormányainak és parlamentjeinek, valamint a Tádzsik Köztársaság kormányának. 

A kiskorúakat a nyilvános információk káros hatásaitól védő litván törvény 

P7_TA(2009)0019 

Az Európai Parlament 2009. szeptember 17-i állásfoglalása a kiskorúakat a nyilvános információk 
káros hatásaitól védő litván törvényről 

(2010/C 224 E/04) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a nemzetközi és európai emberi jogi kötelezettségekre, különösen az emberi jogokról szóló 
ENSZ-egyezményekben és az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelméről szóló 1950. 
november 4-i európai egyezményben foglalt kötelezettségekre, valamint az ENSZ 1989. november 
20-i gyermekjogi egyezményére, 

— tekintettel az Európai Unió emberi jogokkal kapcsolatos előírásaira, különös tekintettel az EU-Szerződés 
6. cikkére és az EK-Szerződés 13. cikkére, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájára, 

— tekintettel az EK-Szerződés 13. cikkének (1) bekezdésére, amely kimondja, hogy: „e szerződés egyéb 
rendelkezéseinek sérelme nélkül és a szerződés által a Közösségre átruházott hatáskörök keretén belül a 
Tanács, a Bizottság javaslata alapján és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően, egyhan
gúlag megfelelő intézkedéseket tehet a nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőző
désen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés leküzdésére”, 

— tekintettel a 2000/43/EK ( 1 ) és a 2000/78/EK ( 2 ) tanácsi irányelvre, amelyek megtiltanak minden 
közvetlen és közvetett, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, 
életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetést, valamint a személyek közötti, vallásra 
vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra vagy szexuális irányultságra való tekintet nélküli egyenlő 
bánásmód elvének alkalmazásáról szóló 2008. július 2-i tanácsi irányelvre irányuló javaslatra 
(COM(2008)0426), továbbá tekintettel a az Európai Unió alapjogi chartája 21. cikkére, amely megtilt 
minden megkülönböztetést, így „különösen a nem, faj, szín, etnikai vagy társadalmi származás, genetikai 
tulajdonság, nyelv, vallás vagy meggyőződés, politikai vagy más vélemény, nemzeti kisebbséghez 
tartozás, vagyoni helyzet, születés, fogyatékosság, életkor vagy szexuális irányultság alapján történő 
megkülönböztetést”, 

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