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Peru: Ekstradycja i proces byłego prezydenta Alberto Fujimoriego

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Peru

Parlament Europejski,

— uwzględniając wcześniejsze doroczne raporty UE o prawach człowieka,

— uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje wspierające proces demokratyczny w Peru,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawdy i Pojednania, której przewodniczył prof. Salomon Lerner
Febres, w sprawie tragicznych zdarzeń, do jakich doszło w Peru w latach 1980-2000,

— uwzględniając art. 115 ust. 5 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że były prezydent Alberto Fujimori został aresztowany w Chile na podstawie między-
narodowego nakazu aresztowania wydanego przez władze peruwiańskie,

B. mając na uwadze, że Alberto Fujimori rządził Peru w latach 1990-2000 i że w Peru zostały przeciwko
niemu wniesione 22 akty oskarżenia o naruszenie praw człowieka i korupcję, a Kongres i Komisja
Wyborcza zakazały mu kandydowania na urząd publiczny do 2011 r.,

C. mając na uwadze, że po upadku reżimu Alberto Fujimoriego w 2000 r. Parlament Europejski udzielił
pełnego poparcia dla procesu demokratycznego w Peru,

D. mając na uwadze, że w postępowaniu ekstradycyjnym byłego prezydenta Alberto Fujimoriego
występują dwa kraje, z którymi Unię łączy silne i uprzywilejowane partnerstwo w ramach strategicz-
nego związku międzyregionalnego, powstałego na mocy decyzji podjętej w Rio de Janeiro w lipcu
1999 r.,

E. mając na uwadze, że Chile i Peru podpisały dwustronną umowę o ekstradycji, obowiązującą od 1936 r.,

F. mając na uwadze, że chilijskie władze sądownicze postanowiły rozpocząć postępowanie w sprawie
ekstradycji byłego prezydenta Fujimoriego do Peru,

1. wyraża uznanie dla władz chilijskich i peruwiańskich za ich skuteczną współpracę przy zatrzymaniu
Alberto Fujimoriego i z zadowoleniem przyjmuje decyzję władz chilijskich o formalnym wszczęciu postę-
powania ekstradycyjnego;

2. przypomina, że walka z bezkarnością stanowi jeden z kamieni węgielnych, na których opiera się poli-
tyka Unii Europejskiej w dziedzinie praw człowieka; wyraża przekonanie, że podstawowym obowiązkiem
wszystkich partnerów jest wspólna praca na rzecz poszanowania demokracji i praw człowieka;

3. z tego względu wyraża poparcie dla formalnie wszczętego postępowania w sprawie ekstradycji Alberto
Fujimoriego do Peru, w celu zapewnienia, że stanie on przed sądem i odpowie na stawiane mu zarzuty;
wyraża pełne zaufanie do systemów sądowniczych w Chile i Peru i wierzy, że to postępowanie ekstrady-
cyjne odbędzie się przy pełnym poszanowaniu procedur i obowiązującego prawa oraz że proces Alberto
Fujimoriego prowadzony będzie zgodnie z międzynarodowymi standardami;

4. wzywa rząd Peru do podjęcia wszelkich koniecznych kroków dla zapewnienia realizacji polityki pełnej
ochrony świadków w zakresie zarzutów stawianych Alberto Fujimoriego, zgodnie z zaleceniami urzędu
rzecznika praw obywatelskich z września 2005 r.;

5. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz
rządom Chile i Peru.
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