
17. przypomina, że kolejna ocena wspólnego stanowiska Rady odbędzie się w czerwcu 2008 r.;

18. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji, Zgro-
madzeniu EUROLAT, rządowi Kuby i Zgromadzeniu Narodowemu Władzy Ludowej oraz laureatom przy-
znawanej przez Parlament nagrody im. Sacharowa — Damom w Bieli i Oswaldowi Payá Sardiñas.

P6_TA(2007)0289

Etiopia

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie sytuacji
w Etiopii

Parlament Europejski,

— uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie kryzysu powyborczego oraz poważnych przy-
padków naruszania praw człowieka, zwłaszcza rezolucję z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie sytuacji
praw człowieka w Etiopii (1), z dnia 13 października 2005 r. w sprawie sytuacji w Etiopii (2), z dnia
15 grudnia 2005 r. w sprawie sytuacji w Etiopii i nowego konfliktu przygranicznego (3), z dnia 16 lis-
topada 2006 r. w sprawie Etiopii (4) i z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie strategii UE na rzecz Afryki:
regionalne partnerstwo polityczne Unii Europejskiej na rzecz pokoju, bezpieczeństwa i rozwoju w Rogu
Afryki (5),

— uwzględniając art. 115 ust. 5 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że w dniu 11 czerwca 2007 r. sąd etiopski uznał 38 ważnych opozycjonistów
winnymi czynów zarzucanym im w związku z masowymi protestami po kontrowersyjnych wyborach
sprzed dwóch lat, począwszy od „naruszenia porządku konstytucyjnego”, a na kwalifikowanej zdradzie
stanu skończywszy,

B. mając na uwadze, że wyroki mają zapaść w przyszłym miesiącu i że większość oskarżonych może
zostać skazana na karę śmierci,

C. mając na uwadze, że do osób uznanych winnymi zarzucanych czynów należy Przewodniczący Koalicji
na rzecz Jedności i Demokracji Hailu Shawel, były Przewodniczący Rady Praw Człowieka w Etiopii
(EHRCO) prof. Mesfin Woldemariam, specjalny wysłannik ONZ i były prokurator Międzynarodowego
Trybunału Karnego dla Rwandy dr Yacob Hailemariam, burmistrz elekt Addis Abeby dr Birhanu Nega
oraz była sędzia Birtukan Mideksa, a także mając na uwadze, że Amnesty International uznała wszyst-
kie te osoby za więźniów sumienia,

D. mając na uwadze, że 38 więźniów uznanych winnymi, z których wszyscy odmówili przyznania się do
winy, należało do szacowanej na 30 000 grupy osób aresztowanych w czasie rządowych akcji prze-
ciwko demonstrantom sprzeciwiającym się oszustwom i fałszowaniu przez rząd premiera Melesa Zena-
wiego wyników wyborów z 2005 r.,

E. mając na uwadze, że komisja śledcza ustanowiona przez parlament etiopski z końcem listopada 2005 r.
w celu zbadania aktów przemocy z czerwca i listopada 2005 r. uznała, że 193 cywilów zginęło, a 763
zostało rannych w wyniku działań rządowych sił bezpieczeństwa; mając na uwadze, że według spra-
wozdania komisji niektóre ofiary zginęły od pojedynczego strzału w głowę, a snajperzy celowali
w niektórych przywódców opozycji; mając także na uwadze, że według sprawozdania protestujący
byli nieuzbrojeni, a oddziały bezpieczeństwa użyły nieproporcjonalnych sił,

(1) Dz.U. C 157 E z 6.7.2006, str. 495.
(2) Dz.U. C 233 E z 28.9.2006, str. 116.
(3) Dz.U. C 286 E z 23.11.2006, str. 528.
(4) Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0501.
(5) Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0180.
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F. mając na uwadze, że w sprawozdaniu stwierdzono również, że w czasie demonstracji zginął czternas-
toletni chłopiec, że jego brata, który biegł mu na pomoc, zabito strzałem od tyłu, a żonę kandydata
opozycyjnego Etenesh Yimam zastrzelono przed domem na oczach dzieci,

G. mając na uwadze, że opozycyjna Koalicja na rzecz Jedności i Demokracji obarcza odpowiedzialnością
za śmierć tych osób siły bezpieczeństwa, ale Meles Zenawi oskarżył opozycję o rozpoczęcie pełnych
przemocy protestów,

H. mając na uwadze, że przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji śledczej zmuszono do ucieczki
w wyniku nacisków rządu zmierzających do obalenia ustaleń komisji, a także mając na uwadze, że
wiceprzewodniczący komisji śledczej Woldemichael Meshesha złożył w Parlamencie Europejskim zez-
nanie w sprawie opisywanych wydarzeń podczas przesłuchania, które odbyło się w dniu 5 czerwca
2007 r.,

I. mając na uwadze trwające zatrzymania dziennikarzy i uniemożliwianie im wykonywania zawodu,

J. mając na uwadze, że w styczniu 2007 r. siły policyjne rzekomo pobiły i poważnie poraniły studentów
w miastach Dembi Dollo i Ghimbi, co doprowadziło do śmierci trzech spośród nich, a także mając na
uwadze, że 30 do 50 studentów zatrzymano,

K. mając na uwadze, że w sposób arbitralny zatrzymano i „wydano” osoby oskarżane o terroryzm mię-
dzynarodowy, w tym obywateli UE,

L. mając na uwadze, że polityczna i demokratyczna stabilność Etiopii jest sprawą kluczową dla rozwoju
państw Rogu Afryki,

M. mając na uwadze, że Etiopia potrzebuje procesu pojednania, aby odzyskać utracone zdobycze demok-
racji i utorować drogę do trwałego rozwoju w poszanowaniu dla podstawowych praw człowieka, poli-
tycznego pluralizmu, praw mniejszości, a konkretnie praw ludu Oromo, oraz zasad praworządności,

N. mając na uwadze, że Etiopia podpisała umowę z Kotonu (1), która stanowi w art. 96, że poszanowanie
praw człowieka i podstawowych wolności jest podstawowym elementem współpracy AKP-UE,

O. mając na uwadze, że członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ spotkali się w dniu 16 czerwca 2007 r.
w Addis Abebie z urzędnikami Unii Afrykańskiej (UA) i z urzędnikami etiopskimi, a także z Radą ds.
Pokoju i Bezpieczeństwa UA,

1. wzywa rząd Etiopii do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich więźniów poli-
tycznych, w tym posłów do parlamentu, przywódców Koalicji na rzecz Jedności i Demokracji, bojowników
o prawa człowieka, dziennikarzy, nauczycieli, studentów, działaczy związkowych i zwykłych obywateli;

2. ubolewa z powodu niedawnej decyzji etiopskiego sądu uznającej winnymi 38 przywódców opozycji,
bojowników o prawa człowieka i dziennikarzy, a także zdecydowanie potępia fakt, że decyzję tę wydano,
nie dając możliwości obrony, w procesie sądowym niespełniającym międzynarodowych standardów wolnego
i sprawiedliwego procesu, co powszechnie potępiły międzynarodowe organizacje walczące o prawa czło-
wieka;

3. nalega, by etiopskie organy sądownicze ponownie rozważyły wydany wyrok, i wzywa rząd Etiopii do
uchylenia ewentualnych wyroków śmierci lub więzienia i do zagwarantowania niezawisłości sądownictwa;

(1) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 3.
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4. z zadowoleniem przyjmuje zwolnienie 28 oskarżonych w dniu 10 kwietnia 2007 r., w tym siedmiu
dziennikarzy (dziennikarce Serkalem Fasil, która w chwili aresztowania była w szóstym miesiącu ciąży, nie
udzielono odpowiedniej opieki medycznej);

5. wzywa do utworzenia niezależnej międzynarodowej komisji śledczej i nalega, by rząd Etiopii zezwolił
jej na kontynuowanie pierwotnych prac komisji i na nieograniczony dostęp do źródeł i dokumentów mają-
cych związek ze śledztwem;

6. potępia aresztowanie niezależnych dziennikarzy i zwraca się do rządu Etiopii o zagwarantowanie wol-
ności prasy;

7. nalega, by rząd Etiopii bezzwłocznie wszczął śledztwo w sprawie wydarzeń z udziałem studentów
w Dembi Dollo i Ghimbi oraz by pociągnął winnych do odpowiedzialności;

8. zwraca się do rządu Etiopii o ujawnienie łącznej liczby zatrzymanych osób i o zezwolenie wszystkim
zatrzymanym na kontakt z rodzinami i adwokatem oraz na dostęp do opieki medycznej;

9. potępia arbitralne zatrzymania i wydawanie osób oskarżanych o terroryzm międzynarodowy, w tym
obywateli UE, i wzywa rząd Etiopii do niezwłocznego ujawnienia informacji o ich „wydaniu”;

10. wzywa reżim etiopski do przestrzegania praw człowieka, zasad praworządności i swobód demokra-
tycznych, w tym wolności zgromadzeń i swobody wypowiedzi, Powszechnej deklaracji praw człowieka ONZ
oraz Karty praw człowieka i praw ludów Unii Afrykańskiej, a także do wdrożenia Międzynarodowej kon-
wencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej;

11. nalega, by rząd Etiopii nawiązał poważny dialog z opozycją i społeczeństwem obywatelskim z myślą
o pojednaniu narodowym, co umożliwi zaistnienie rzeczywistego procesu demokratyzacji;

12. wzywa Komisję, Radę, Unię Afrykańską i ONZ do zachęcania i wspierania powszechnego dialogu
w Etiopii, z udziałem partii politycznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w celu wypracowania
trwałego rozwiązania obecnego kryzysu politycznego;

13. wzywa Komisję i Radę, by wystąpiły do rządu Etiopii z wyraźnym wnioskiem o niezwłoczne
i bezwarunkowe uwolnienie wszystkich więźniów politycznych;

14. wzywa Komisję, Radę i państwa członkowskie do potępienia stosowania kary śmierci w Etiopii;

15. zwraca się do Komisji i Rady o udostępnienie Parlamentowi Europejskiemu sprawozdań opracowa-
nych przez osoby, które z ramienia Komisji i Rady obserwują toczące się obecnie procesy, w tym Brytyj-
czyka Michaela Ellmana i innych osób;

16. wzywa Komisję i Radę do zdecydowanego potępienia rządu Etiopii za brutalne represje po wyborach
w maju 2005 r. i za poważne naruszanie praw człowieka i zasad demokracji, jakich od tamtego czasu
dopuszczają się władze, a także do śledzenia sytuacji w Etiopii;

17. wzywa Komisję i Radę do prowadzenia spójnej polityki powyborczej wobec Etiopii;
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18. wzywa Radę Europejską do rozważenia zastosowania sankcji skierowanych przeciwko wysokim
rangą członkom rządu;

19. wzywa Radę i Komisję do udzielenia wsparcia ofiarom potwornych naruszeń praw człowieka
i krewnym więźniów politycznych;

20. zwraca się do Komisji i Rady o podjęcie konkretnych działań w celu ponownego skierowania na
właściwe tory przerwanego procesu demokratycznego oraz uniknięcia dalszego pogorszenia się sytuacji
praw człowieka w Etiopii, które może mieć daleko idące konsekwencje dla regionu, jeśli nie zajmiemy się
nimi odpowiednio i bezzwłocznie;

21. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wpierania rozwoju wolnych mediów w Etiopii poprzez
instrumenty współpracy;

22. wzywa Komisję i Radę do zajęcia skoordynowanego stanowiska spójnego z art. 96 umowy z Kotonu;
podkreśla, że programy współpracy na rzecz rozwoju oparte na umowie z Kotonu powinny być uzależ-
nione od przestrzegania praw człowieka i zasad dobrych rządów;

23. wzywa ONZ do mianowania specjalnego sprawozdawcy w celu przeprowadzenia w Etiopii śledztwa
w sprawie niezawisłości sądownictwa i arbitralnych zatrzymań, sytuacji praw człowieka, w tym praw mniej-
szości, powyborczych aktów przemocy i zabójstw, a także zarzutów zdrady i naruszenia porządku konsty-
tucyjnego postawionych przywódcom opozycji, dziennikarzom i działaczom społeczeństwa obywatelskiego;

24. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, współ-
przewodniczącym Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE, Komisji Unii Afrykańskiej
i Parlamentowi Panafrykańskiemu, rządowi Etiopii oraz Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów
Zjednoczonych.

P6_TA(2007)0290

Birma

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie Birmy

Parlament Europejski,

— uwzględniając pierwsze oficjalne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Birmy, które odbyło
się w dniu 29 września 2006 r.,

— uwzględniając oświadczenie Sekretarza Generalnego ONZ Ban Ki-moona z dnia 25 maja 2007 r. wzy-
wające do zniesienia „ograniczeń w stosunku do Aung San Suu Kyi i innych działaczy politycznych”,

— uwzględniając 12. szczyt stowarzyszenia ASEAN, który odbył się na Filipinach w dniach 9-15 stycznia
2007 r.,

— uwzględniając ósmą konferencję ministrów spraw zagranicznych ASEM, która odbyła się w Niemczech
w dniach 28-29 maja 2007 r.,

— uwzględniając pismo do generała Than Shwe z dnia 15 maja 2007 r., podpisane przez 59 byłych
przywódców państw, wzywające do „natychmiastowego uwolnienia Aung San Suu Kyi, jedynej na świe-
cie laureatki nagrody Nobla, którą uwięziono”,
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