
1. ponawia swoje wezwanie do całkowitego zniesienia kary śmierci, wzywa do natychmiastowego wpro-
wadzenia moratorium na wykonywanie kary śmierci w Chinach i ponagla władze chińskie do natychmias-
towej zamiany wyroku śmierci wydanego w sprawie Tenzina Deleka Rinpoche na inną karę;

2. stanowczo potępia egzekucję Lobsanga Dhondupa z dnia 26 stycznia 2003 r.;

3. wzywa Prokuratora Generalnego Ludowej Prokuratury Prowincji Sichuan oraz Gubernatora Ludowego
Rządu Prowincji Sichuan do poczynienia wszelkich kroków mających na celu zapobiegnięcie egzekucji Ten-
zina Deleka Rinpoche;

4. ponagla władze do zapewnienia, że Tenzin Delek Rinpoche nie będzie maltretowany podczas pobytu
w więzieniu, wnosi o natychmiastowe ponowne rozpoznanie sprawy oraz wzywa władze chińskie do poczy-
nienia wszelkich kroków koniecznych do zapewnienia poszanowania międzynarodowych standardów praw
człowieka i prawa humanitarnego, a także w szczególności do zagwarantowania stosowania w stosunku do
osób zatrzymanych procedur zgodnych z zasadami uznanymi na arenie międzynarodowej;

5. wzywa Unię Europejską oraz jej Państwa Członkowskie do apelowania do Rządu Chińskiej Republiki
Ludowej o poszanowanie praw i wolności religijnych ludu tybetańskiego oraz, w szczególności, zapobieże-
nie egzekucji Tenzina Deleka Rinpoche i przeprowadzenie nowego i sprawiedliwego procesu;

6. wzywa Komisję i Radę do wyrażenia zaniepokojenia sprawą Tenzina Deleka Rinpoche w czasie nad-
chodzącego Szczytu UE/ChRL;

7. wzywa Radę i Państwa Członkowskie do utrzymania embarga UE na handel bronią z Ludową Repu-
bliką Chin oraz do nieosłabiania istniejących krajowych ograniczeń dotyczących tego typu sprzedaży broni;
uważa, że embargo to czasu przyjęcia przez Unię Europejską prawnie wiążącego kodeksu postępowania
w dziedzinie eksportu broni oraz podjęcia przez Chińską Republikę Ludową konkretnych kroków
w kierunku poprawy sytuacji w zakresie praw człowieka w tym kraju; miedzy innymi poprzez ratyfikację
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych Narodów Zjednoczonych oraz pełne respektowa-
nie praw mniejszości;

8. z zadowoleniem przyjmuje uwolnienie Ngawanga Sangdrola oraz Jigme Sangpo, najdłużej przetrzymy-
wanych tybetańskich więźniów sumienia, i wzywa władze chińskie do dalszego uwalniania więźniów;

9. wzywa Rząd Chińskiej Republiki Ludowej do przyspieszenia obecnego dialogu z przedstawicielami
Dalai Lamy w celu wypracowania, bez dalszej zwłoki, rozwiązania kwestii Tybetu będącego do przyjęcia
dla obu stron;

10. ponawia w tym kontekście swój apel do Rady o powołanie Specjalnego Przedstawiciela UE do Spraw
Tybetu tak, by w sposób efektywny wspomóc pokojowe rozwiązanie tego problemu;

11. upoważnia Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Sekretarzowi Gene-
ralnemu ONZ, Rządowi Chińskiej Republiki Ludowej, Gubernatorowi Prowincji Sichuan oraz Prokuratorowi
Generalnemu Ludowej Prokuratury Prowincji Sichuan.
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Prawa człowieka w Erytrei

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie praw człowieka w Erytrei

Parlament Europejski,

— uwzględniając orzeczenie przeciwko Erytrei wydane w marcu 2004 r. przez Afrykańską Komisję ds.
Praw Człowieka,

— uwzględniając art. 115 ust. 5 Regulaminu,
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A. głęboko zaniepokojony stale pogarszającą się sytuacją w zakresie praw człowieka w Erytrei i zdziwiony
oczywistym brakiem gotowości do współpracy ze strony władz Erytrei, pomimo ponawianych apeli ze
strony międzynarodowych organizacji praw człowieka oraz organizacji pozarządowych,

B. zważywszy, że w dniu 4 listopada 2004 r. siły bezpieczeństwa Erytrei aresztowały, bez jakiegokolwiek
rozróżnienia, tysiące młodych ludzi i innych osób podejrzanych o uchylanie się od obowiązku poboro-
wego i w obawie, że więźniom grożą tortury i złe traktowanie,

C. zważywszy, że w trakcie rzekomej próby ucieczki z wojskowego więzienia w Adi Abeto w dniu 4 lis-
topada 2004 r. zmarło co najmniej 12 osób,

D. zważywszy, że wielu młodych ludzi uciekło z kraju, aby uniknąć służby wojskowej, a wielu z tych,
którzy zostali zmuszeni do powrotu do Erytrei z Malty i Libii zostało aresztowanych, poddanych tor-
turom i wysłanych do tajnego więzienia, gdzie wielu z nich wciąż przetrzymywanych jest
w odosobnieniu,

E. głęboko zaniepokojony tym, że tzw. Asmara 11, tj. grupa byłych posłów z partii rządzącej, którzy
angażowali się na rzecz demokracji, od września 2001 r. jest przetrzymywana w areszcie bez oskarże-
nia,

F. zważywszy, że niezależna prasa jest de facto zakazana i aresztowano licznych dziennikarzy, co skłoniło
stowarzyszenie „Reporterzy bez granic” do sklasyfikowania Erytrei na 3 miejscu światowej listy państw
najbardziej represyjnych wobec dziennikarzy,

G. zważywszy, że od września 2001 r. w Asmarze aresztowano 13 niezależnych dziennikarzy, w tym
obywatela Szwecji Davita Issaka, którego nie skazano za żadne przestępstwo i co do którego losu
władze Erytrei odmawiają wydania jakiegokolwiek komentarza,

H. zważywszy, że konstytucja z roku 1997 r., w której zagwarantowano prawa obywatelskie, w tym wol-
ność wyznania, nigdy nie nabrała mocy obowiązującej,

I. zważywszy, że poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności, w tym prawa do swobodnego
wyrażania poglądów, stanowi istotny element Porozumienia o Partnerstwie z Cotonou;

1. stanowczo potępia wszelkie przypadki naruszenia praw człowieka w Erytrei i wzywa władze tego kraju
do poszanowania praw człowieka, przestrzegania międzynarodowych konwencji i pełnej współpracy
z międzynarodowymi organizacjami praw człowieka oraz organizacjami pozarządowymi;

2. wzywa rząd Erytrei do przestrzegania międzynarodowych konwencji praw człowieka;

3. wzywa do szczegółowego i niezależnego zbadania incydentu, który miał miejsce 4 listopada 2004 r.
w wojskowym więzieniu w Adi Abeto, podczas którego miano zastrzelić co najmniej 12 więźniów; wzywa
do postawienia osób odpowiedzialnych przed sądem;

4. wzywa władze Erytrei do natychmiastowego uwolnienia 11 byłych członków parlamentu, zgodnie
z orzeczeniem Afrykańskiej Komisji ds. Praw Człowieka z marca 2004 r.;

5. wzywa władze Erytrei do uchylenia zakazu niezależnej prasy tego kraju oraz do niezwłocznego uwol-
nienia 13 niezależnych dziennikarzy i wszystkich innych osób aresztowanych wyłącznie z powodu korzys-
tania z przysługującego im prawa do swobodnego wyrażania poglądów;

6. wzywa władze Erytrei do przestrzegania praw człowieka wobec wszystkich aresztowanych, w tym
młodych ludzi zatrzymanych w dniu 4 listopada 2004 r., a także do natychmiastowego zapewnienia im
dostępu do ich rodzin oraz adwokatów;

7. podkreśla wagę, jaką przywiązuje do podstawowych wolności, w tym swobody wyrażania poglądów,
wolności stowarzyszeń, w szczególności w sferze polityki i związków zawodowych, oraz do wolności zgro-
madzeń;
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8. ponawia swoje wezwanie do zapoczątkowania wewnątrzpaństwowego politycznego procesu w Erytrei,
w ramach którego różni przywódcy partii i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego zbiorą się w celu
znalezienia rozwiązania obecnego kryzysu i skierowania kraju na drogę demokracji, politycznego pluralizmu
i trwałego rozwoju; w związku z tym potwierdza, że nadal będzie się angażował na rzecz wspierania roz-
woju zarówno Erytrei, jak i pokoju, stabilności oraz współpracy w regionie;

9. wzywa Radę i Komisję do otwarcia procedury konsultacji, zgodnie z art. 96 Porozumienia z Cotonou,
w celu powstrzymania przypadków naruszeń praw człowieka i utorowania drogi dla politycznego plura-
lizmu;

10. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Radzie
AKP-UE oraz Wspólnemu Zgromadzeniu Parlamentarnemu AKP-UE, Sekretarzowi Generalnemu ONZ,
Sekretarzowi Generalnemu Unii Afrykańskiej oraz rządowi i Parlamentowi Erytrei.
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