
15. wyraża nadzieję, że ta tragiczna w skutkach katastrofa, w której ludność Kaszmiru ucierpiała najbar-
dziej, może zaowocować przybliżeniem ocalałym mieszkańcom pokoju, swobody przemieszczania się i
dobrobytu w najbliższej przyszłości; pochwala podjęte niedawno przez rządy Indii i Pakistanu pierwsze
kroki w kierunku pojednania, które po raz pierwszy objęły bezpośrednio ludność Kaszmiru, a także ma
ogromną nadzieję, że stanowi to początek stałego procesu zmierzającego do przywrócenia pokoju; wzywa
tym samym rządy Indii i Pakistanu do dalszych działań obejmujących zainteresowaną ludność w celu poko-
jowego rozwiązania kwestii Kaszmiru;

16. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom i
parlamentom Indii i Pakistanu, Sekretarzowi Generalnemu SAARC, Sekretarzowi Generalnemu NATO i
Sekretarzowi Generalnemu ONZ.

P6_TA(2005)0443

Filipiny (skazanie na karę śmierci obywatela europejskiego Francisco Larrañagi)

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Filipin

Parlament Europejski,

— uwzględniając art. 3 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka,

— uwzględniając Konwencję przeciwko torturom i innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu
traktowaniu albo karaniu z 1984 r., ratyfikowaną przez Filipiny w dniu 18 czerwca 1986 r.,

— uwzględniając wytyczne polityki UE wobec państw trzecich w sprawie kary śmierci przyjęte przez Radę
ds. Ogólnych w Luksemburgu w dniu 29 czerwca 1998 r.,

— uwzględniając Komunikat Komisji z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie roli Unii Europejskiej w propago-
waniu praw człowieka i demokratyzacji w krajach trzecich (COM(2001)0252), w którym stwierdza się,
że zniesienie kary śmierci stanowi jeden z priorytetów tematycznych w dziedzinie pomocy w ramach
Europejskiej Inicjatywy na rzecz Demokracji i Praw Człowieka,

— uwzględniając pisma wystosowane do prezydenta Filipin, Glorii Macapagal-Arroyo, przez poprzedniego
oraz przez obecnego Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Pata Coxa i Josepa Borrella, w
dniach 10 maja 2004 r. oraz 6 czerwca 2005 r., w których zwracają się oni o rewizję procesu Francisca
Larrañagi,

— uwzględniając swoje poprzednie rezolucje wzywające do zniesienia kary śmierci, a w międzyczasie do
ogłoszenie moratorium na wykonywanie tej kary, szczególnie swoją rezolucję z dnia 18 grudnia 2003
r. w sprawie końca moratorium na wykonywanie kary śmierci na Filipinach (1),

— uwzględniając swoją rezolucję z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie rocznego raportu dotyczącego
praw człowieka na świecie za rok 2004 oraz w sprawie polityki Unii Europejskiej w tym zakresie (2),

— uwzględniając art. 115 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że poprzedni prezydent Filipin, Joseph Estrada, wprowadził moratorium na wykony-
wanie kary śmierci w marcu 2000 r.,

B. mając na uwadze, że obecny prezydent, Gloria Macapagal Arroyo, ogłosiła zniesienie tego moratorium
od dnia 1 stycznia 2004 r.,

C. mając na uwadze, że od momentu przywrócenia kary śmierci na Filipinach w 1993 r., karę śmierci
orzeczono w stosunku do ponad 1916 osób, przy czym odbyło się siedem egzekucji; mając na uwadze,
że co najmniej osiemnastu nieletnich skazanych zostało na karę śmierci za przestępstwa popełnione
przed osiągnięciem przez nich osiemnastego roku życia, pomimo że prawo Filipin stanowi wyraźnie, że
w stosunku do nieletnich nie można orzekać ani wykonywać kary śmierci,

(1) Dz.U. C 91 E z 15.4.2004, str. 691.
(2) Teksty przyjęte, P6_TA(2005)0150.
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D. mając na uwadze, że wśród więźniów skazanych ostatnio na karę śmierci na Filipinach znajduje się
obywatel UE Francisco Larrañaga, oskarżony o gwałt i morderstwo,

E. mając na uwadze, że pomimo faktu, iż zgodnie z normami prawa międzynarodowego jego proces nosi
wszelkie cechy niesprawiedliwego procesu, kara śmierci dla Francisca Larrañagi została potwierdzona w
lipcu 2005 r. i nie posiada on już dalszych możliwości odwołania się od tego wyroku;

1. popiera wszelkie inicjatywy międzynarodowe zmierzające do obalenia kary śmierci na świecie, szcze-
gólnie rezolucję Komisji Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 2005/59 w sprawie
„Kwestii kary śmierci” oraz Drugi Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich
i Politycznych, w sprawie zniesienia kary śmierci i ponownie wzywa do zniesienia kary śmierci na całym
świecie, a w międzyczasie do wprowadzenia moratorium na wykonywanie tej kary;

2. wzywa prezydenta Filipin do odwołania swej decyzji w sprawie zakończenia moratorium na wykony-
wanie kary śmierci i wzywa pilnie Kongres Filipin do odrzucenia ustawy o ponownym wprowadzeniu kary
śmierci;

3. popiera inicjatywę legislacyjną Kongresu Filipin w sprawie zniesienia kary śmierci na Filipinach;

4. zwraca się do prezydent Filipin, Glorii Macapagal-Arroyo, o zastosowanie przysługującego jej prawa
łaski w celu całkowitego zniesienia kary dla Francisca Larrañagi i zapewnienia mu natychmiastowego zwol-
nienia z więzienia oraz o zamianę kary śmierci dla więźniów oczekujących na wykonanie wyroku na inną
karę, szczególnie w przypadku skazanych osiemnaściorga dzieci;

5. wzywa do rewizji procedury prawnej, która doprowadziła w tym przypadku do wyroku skazującego
na karę śmierci i zwraca się o przeprowadzenie sprawiedliwego procesu opartego na poszanowaniu wszel-
kich gwarancji prawnych w zakresie prawa karnego i postępowania sądowego;

6. wzywa rząd i parlament Filipin do podjęcia radykalnych kroków w celu przeprowadzenia reformy
krajowego systemu egzekwowania prawa i sądownictwa karnego;

7. wzywa Radę i Komisję do podjęcia wszelkich koniecznych inicjatyw, aby zapobiec przeprowadzeniu
egzekucji tego obywatela UE;

8. wzywa Radę i Komisję do uznania zniesienia kary śmierci i wprowadzenia moratorium na wykonywa-
nie tej kary na świecie za zasadniczy element w stosunkach pomiędzy UE i krajami trzecimi oraz do przy-
woływania tej kwestię przy zawieraniu lub odnawianiu umów z krajami trzecimi;

9. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji, rządowi i
parlamentowi Filipin oraz innym rządom innych państw członkowskich Stowarzyszenia Narodów Połud-
niowo-Wschodniej Azji (ASEAN).

P6_TA(2005)0444

Birma/Myanmar

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Birmy

Parlament Europejski,

— uwzględniając rezolucję w sprawie sytuacji praw człowieka w Myanmarze, przyjętą w dniu 14 kwietnia
2005 r. na 61 sesji Komisji Praw Człowieka ONZ oraz rezolucję w sprawie sytuacji praw człowieka w
Myanmarze przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 23 grudnia 2004 r.,

— uwzględniając raport Sekretarza Generalnego ONZ w sprawie sytuacji praw człowieka w Myanmarze z
dnia 10 października 2005 r.,
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