
5. kifogásolja, hogy Kína a 2009-es egyetemes időszakos felülvizsgálat keretében elutasította az ENSZ 
tagországai által tett valamennyi ajánlást, amelyek a véleménynyilvánítás és az egyesülés szabadságát, az 
igazságszolgáltatás függetlenségét, a jogi szakma garanciáit, az emberi jogok védelmezőinek védelmét, az 
etnikai kisebbségek jogait, a halálbüntetés eltörlését, a munka révén történő átnevelés eltörlését, a kínzás 
tilalmát, a sajtószabadságot és a diszkrimináció hatékony jogorvoslati lehetőségeit érintették; 

6. a leghatározottabban elítéli Akmal Shaikh kivégzését, és ismételten hangsúlyozza, hogy feltétlenül és 
hosszú ideje ellenzi a halálbüntetést minden körülmények között; meg van győződve arról, hogy a halál
büntetés eltörlése az emberi jogok tiszteletben tartásának és az emberi méltóság védelmének szerves része 
minden országban; 

7. üdvözli a Google azon szándékát, hogy megszakítsa az együttműködést a kínai hatóságokkal az 
internet szűrése és cenzúrázása tekintetében, és sürgeti az összes többi vállalatot, hogy tegyék ugyanezt; 
felszólítja a Kínai Népköztársaságot, hogy teljes mértékben tartsa tiszteletben a szólásszabadságot az inter
neten; szolidaritását fejezi ki a kínai internetfelhasználók iránt, akiket a leginkább érinteni fog a Google 
tervezett távozása; 

8. hangsúlyozza, hogy a kínai kormány 2009 áprilisában közzétette első emberi jogi nemzeti cselekvési 
tervét (2009–2010), amelynek célja az állampolgári jogok védelmének javítása, az önkényes fogva tartások 
megakadályozása, a vallomások kínzással történő kikényszerítésének betiltása, valamint a tisztességes és nyílt 
bírósági tárgyalások biztosítása; 

9. hangsúlyozza, hogy Kína emberi jogi helyzete továbbra is komoly aggodalomra ad okot, és kéri a 
Tanácsot és a Bizottságot, hogy vessék fel Liu Hsziao-po ügyét a következő EU–Kína csúcstalálkozón; 
tudomásul veszi a Kínával folytatott korábbi emberi jogi párbeszédeket, valamint az EU és Kína közötti 
2009. november 20-i emberi jogi párbeszédet; hangsúlyozza, hogy szigorú nyomon követésre van szükség 
az ilyen párbeszédek között az ajánlások végrehajtásának biztosítása érdekében; 

10. hangsúlyozza az EU és Kína közötti emberi jogi párbeszédek átfogó értékelése és megerősítése 
kezdeményezésének szükségességét; kéri, hogy e párbeszédek során rendszeresen foglalkozzanak az emberi 
jogok védelmezőit érintő ügyekkel, illetve felhívja a figyelmet Hu Csia, 2008-as Szaharov-díjas bebörtön
zésére, valamint felesége, Ceng Csin-jan zaklatására; 

11. úgy véli, hogy a Kínával fenntartott gazdasági kapcsolatok fejlődésének eredményes politikai párbe
széddel kell együtt járnia, és kéri, hogy az emberi jogok tiszteletben tartása szerves részét képezze a Kínával 
jelenleg tárgyalt új keretmegállapodásnak; 

12. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai 
főképviselőjének, az Európai Unió Tanácsa elnökének, a Bizottságnak, valamint a Kínai Népköztársaság 
elnökének, miniszterelnökének és nemzeti népgyűlésének. 

Fülöp-szigetek 

P7_TA(2010)0007 

Az Európai Parlament 2010. január 21-i állásfoglalása a Fülöp-szigetekről 

(2010/C 305 E/04) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel az EU elnöksége 2009. november 25-i nyilatkozatára a Fülöp-szigetek Maguindano tartomá
nyában lezajlott öldöklésről, valamint Philip Alston, az ENSZ bírósági eljárásokon kívüli gyilkosságokkal 
foglalkozó különmegbízottjának 2009. december 2-i nyilatkozatára, 

— tekintettel az ENSZ polgári és politikai jogokról szóló nemzetközi egyezségokmányára és az ahhoz 
csatolt jegyzőkönyvre, amelyet a Fülöp-szigetek is aláírt,
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— tekintettel a Bizottságnak a Fülöp-szigetekkel kapcsolatos, a 2007–2013-as időszakra vonatkozó 
országstratégiai dokumentumára, 

— tekintettel az EU és a Fülöp-szigetek közötti, igazságszolgáltatást támogató program finanszírozási 
megállapodására, amelyet 2009 októberében írtak alá, és amelynek célja a bírósági eljárásokon kívüli 
gyilkosságok elkövetői elleni bírósági eljárások felgyorsítása, 

— tekintettel az elnöki, parlamenti és helyi választásokra, amelyeket 2010. május 10-én tartanak a Fülöp- 
szigeteken, 

— tekintettel a Fülöp-szigetekről szóló korábbi állásfoglalásaira, 

— tekintettel eljárási szabályzata 122. cikkének (5) bekezdésére, 

A. mivel a – különösen az ellenzéki szervezetek tagjai, újságírók, emberi jogi aktivisták és vallási vezetők 
elleni – politikai gyilkosságok és eltűnések továbbra is széles körben jellemzőek a Fülöp-szigetekre, és 
mivel az emberi jogi szervezetek több mint 1 000 politikailag motivált gyilkosságot és eltűnést említenek 
az elmúlt évtizedben, 

B. mivel az, hogy az elkövetők gyakorlatilag büntetlenek, a kormány pedig nem képes hatékonyan kezelni a 
politikai indíttatású erőszakot az országban, rendkívül megnehezíti a felelősök elszámoltatását a 
kormány 2008-as univerzális időközi vizsgálatának részeként indított próbálkozásai ellenére, 

C. mivel emberek százezreinek kellett elhagyniuk otthonukat a kormánynak való ellenszegülés által kiváltott 
konfliktus és a Moro Iszlám Felszabadítási Front, valamint az Új Néphadsereg miatt, amely továbbra is 
aktív az egész országban, ezenkívül az olyan bűnözői csoportok elleni katonai akciók miatt, mint az 
Abu Sayyaf Csoport Sulu sziget tartományaiban és Basilan Nyugat-Mindanaoban, 

D. mivel 2009. november 23-án 100 felfegyverezett ember az Ampatuan család által vezetett helyi milí
ciából, köztük a helyi rendőri erők tisztjei, megkínozták és brutálisan meggyilkolták egy konvoj 
57 tagját, köztük Esmail Mangudadatu nőrokonait, közülük némelyeket meg is erőszakoltak, valamint 
jogászokat és 30 újságírót, akik úton voltak, hogy jelöltnek állítsákMangudatut Mindanao Maguindanao 
tartományának kormányzói tisztére, 

E. mivel ez a mészárlás, amely a világon a legtöbb újságírói életet követelő incidens volt, megrázó módon 
fedte fel, hogy a helyi hadurak, a biztonsági erők korrupciója és a legkegyetlenebb bűncselekmények 
büntetlensége milyen mértékben elharapództak a Fülöp-szigeteken, 

F. mivel 2009. november 24-én a Fülöp-szigetek kormánya szükségállapotot hirdetett a két érintett tarto
mányban, így a katonaságot felelőssé téve a jogrend fenntartásáért, nemzetközi orvosszakértőket hívott a 
vizsgálat támogatására, és 2009. december 4-én egy hétre statáriumot hirdetett Maguindanaoban, 
amelyre 1972 óta először került sor, 

G. mivel ez az Ampatuan család vezető tagjainak letartóztatásához, többszörös gyilkossággal való megvá
dolásához és elképesztő fegyverarzenál és rejtett szavazatazonosító kártyák ezreinek felfedezéséhez 
vezetett, ami arra enged következtetni, hogy Arroyo elnök Lakas-Kampi-CMD politikai pártja javára 
nagymértékű választási csalásra került sor, 

H. mivel a Fülöp-szigeteken a választásokat gyakran zavarta meg a politikai ellenzék – sokszor kormány
fegyverekkel ellátott, politikailag befolyásos családok által alkalmazott – magánhadseregek és milíciák 
általi, bíróságon kívüli legyilkolása,
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I. mivel az a tény, hogy a 2007-es választási kampány során mintegy 60 jelöltet, a 2004-es kampány 
során pedig 41 jelöltet öltek meg, arra vonatkozó félelmekre adhat okot, hogy a politikai aktivisták elleni 
gyilkosságok száma növekedni fog a 2010. májusi választásokat megelőző időszakban, 

J. mivel a maguindanaói brutális gyilkosságok jelentős visszalépést jelentenek a Fülöp-szigeteki béke és 
demokrácia tekintetében, és bonyolultabbá teszik a Fülöp-szigeteki kormány és a Moro Iszlám Felsza
badítási Front közötti béketárgyalásokat, amelyeket 2009. december 8-án kezdtek újra Kuala Lumpurban 
a malajziai kormány segítségével, 

1. határozottan elítéli a 2009. november 23-i maguindanaói mészárlást, és szolidaritását fejezi ki az 
elhunytak családjai iránt; 

2. üdvözli a Fülöp-szigeteki kormány mészárlásra adott válaszát, de helyteleníti a kezdeti késedelmeket, és 
hangsúlyozza, hogy a rendőrségi vizsgálatnak átfogónak és függetlennek kell lennie, és hogy ezt tényleges 
bűnvádi eljárásoknak kell követniük, beleértve a biztonsági erők részvétellel gyanúsított tagjai elleni bűnvádi 
eljárásokat; 

3. mély aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy azon személyes kapcsolatok, amelyeket a kormány tagjai az 
Ampatuan családdal tartanak fenn, nem segítik, hanem inkább akadályozhatják a gyilkosságok elfogulatlan 
kivizsgálását, és szorgalmazza, hogy a nemzeti nyomozóiroda hallgassa ki az Ampatuan családot; 

4. szorgalmazza, hogy sürgősen fogadjanak el intézkedéseket a nyomozásban és a perekben részt vevő 
összes tanú, bíró, jogász és ügyész védelme érdekében; 

5. felhívja az adományozó országokat, hogy nyújtsanak igazságügyi orvosszakértői, nyomozási és jogi 
segítséget, és támogassák a Fülöp-szigeteki igazságügyi minisztériumot; 

6. felhívja a Fülöp-szigetek kormányát, hogy tegyen határozott lépéseket a bírósági eljárásokon kívüli 
gyilkosságok és eltűnések megszüntetése, valamint az összes megoldatlan ügy, köztük Jonas Burgos – aki 
2007 áprilisában tűnt el – ügyének felderítése érdekében; sürgeti a Fülöp-szigetek kormányát, hogy ratifikálja 
az ENSZ erőszakkal eltüntetett személyekről szóló egyezményét; 

7. felhívja a Fülöp-szigetek kormányát, hogy tegyen határozott lépéseket a rendőrségi és katonai tarta
lékos csoportok összes magánforrásokból történő és helyi finanszírozásának haladéktalan leállítása, vala
minta félkatonai erők és a helyi milíciák feloszlatása érdekében; üdvözli Arroyo elnök e kérdésre vonatkozó 
2009. december 9-i nyilatkozatát, és felhívja Arroyo asszonyt, hogy vonja vissza az 546. sz. elnöki 
rendeletet; 

8. ezzel kapcsolatban üdvözli a választási bizottság által a 2010. május 10-i választásokra való felkészülés 
során a közelmúltban kiadott lőfegyvertilalmat; 

9. üdvözli az EU és a Fülöp-szigetek közötti, igazságszolgáltatást támogató programra (EPJUST) vonat
kozó finanszírozási megállapodás 2009. októberi aláírását, amely program 3,9 millió eurót juttat a büntető 
igazságügyi rendszer megerősítésére irányuló támogatásra, segítségnyújtásra és képzésre, valamint támogatja 
az emberi jogi bizottság és a civil társadalomhoz tartozó csoportok munkáját; várakozással tekint az EPJUST 
keretében létrehozandó azon nyomon követési rendszer működéséről szóló jelentésekre, amely rendszer a 
bírósági eljárásokon kívüli gyilkosságok és az ahhoz kapcsolódó visszaélések elleni küzdelemre vonatkozó 
nemzeti haladás nyomon követéséért lesz felelős; 

10. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a szükségállapot elnök általi kihirdetése, és a nagyobb hatáskörök 
fegyveres erőkre történő ruházása, amivel a múltban számos bírósági eljáráson kívüli gyilkosság járt együtt, 
nem fogja megakadályozni vagy csökkenteni a választásokhoz kapcsolódó erőszakot a Mindanao tarto
mányban;
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11. felhívja a Fülöp-szigetek kormányát, hogy fokozza a politikai erőszak eseteinek felszámolására 
irányuló erőfeszítéseit a Fülöp-szigeteki demokrácia jövőjének megőrzése érdekében; felhívja különösen a 
hatóságokat, hogy hozzanak létre széles körű politikai támogatást élvező, magas szintű munkacsoportot 
annak érdekében, hogy a választásokkal kapcsolatos erőszaknak a májusi választások előtti hónapokban 
történő megakadályozására szolgáló intézkedéseket sürgősen végrehajtsák, valamint a média és általában a 
véleménynyilvánítás szabadságának védelmére irányuló lépéseket tegyenek; 

12. üdvözli a legfelsőbb bíróság arra vonatkozó határozatát, hogy engedélyezi az Ang Ladlad részvételét 
a májusi választásokon, ez a határozat felülbírálja a választási bizottság (COMLEC) által „erkölcsi okokból” 
hozott kezdeti elutasítást; 

13. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Fülöp-szigetek 
kormányának és elnökének, az ENSZ emberi jogi főbiztosának, valamint az ASEAN tagállamok kormánya
inak. 

Európai startégia a Duna-régióról 

P7_TA(2010)0008 

Az Európai Parlament 2010. január 21-i állásfoglalása a Duna-régióra vonatkozó európai stratégiáról 

(2010/C 305 E/05) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a Szerződés 192. cikkére és 265. cikkének (5) bekezdésére, 

— tekintettel a Duna-régióra vonatkozó európai stratégiáról szóló 2009. december 3-i szóbeli választ 
igénylő kérdésre (O-0150/09 – B7-0240/2009), 

— tekintettel a 2009. június 18–19-i Európai Tanács következtetéseire, amelyek felszólították a Bizottságot, 
hogy 2010 végére dolgozza ki a Duna-régióra vonatkozó európai stratégiát, 

— tekintettel a balti-tengeri régióra vonatkozó uniós stratégiára, 

— tekintettel a Tanács programjára, amelyet a spanyol, a belga és a magyar elnökség állított össze, 

— tekintettel az Európai Parlamenten belül működő Duna Fórumra és az ott végzett munkára, 

— tekintettel a területi kohézióról és a kohéziós politika jövőbeli reformjáról szóló vita állásáról szóló zöld 
könyvről készült, 2009. március 24-i állásfoglalására; 

— tekintettel a Régiók Bizottsága „A Duna-medencével foglalkozó uniós stratégia” című 2009. októberi 
véleményére, 

— tekintettel az Espoo-i, az Aarhusi és a Berni környezetvédelmi egyezményre, 

— tekintettel a vízügyi keretirányelvre és a Helsinki Egyezményre,
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