
19. wzywa rządy Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, Włoch i Słowacji, będące członkami Rady Bezpieczeń-
stwa ONZ, do podjęcia wspólnych wysiłków na rzecz przedstawienia i uzyskania jednogłośnego poparcia
dla wiążącej rezolucji w sprawie Birmy, obejmującej zwolnienie Aung San Suu Kyi; zauważa, że podobną
rezolucję poddano pod głosowanie w styczniu 2007 r., ale Chiny i Rosja zgłosiły wobec niej weto, a RPA
wyraziła sprzeciw wobec niej; wzywa do zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ
poświęconego obecnej sytuacji w Birmie;

20. wzywa rządy wszystkich państw członkowskich będących członkami Rady Praw Człowieka ONZ do
podjęcia wspólnych wysiłków w celu przedstawienia i uzyskania poparcia dla rezolucji w sprawie Birmy na
najbliższej sesji Rady we wrześniu 2007 r.;

21. wzywa przywódców zebranych na szczycie APEC w Sydney w dniach 8-9 września 2007 r. do
zajęcia się sprawą niedawnych przypadków łamania praw człowieka w Birmie i do uzgodnienia działań
zmierzających do zaprowadzenia zmian w tym kraju;

22. wzywa Ibrahima Gambariego, mianowanego w maju specjalnym doradcą sekretarza generalnego
ONZ ds. Birmy, do pilnego odwiedzenia Rangunu i innych części Birmy, przy zapewnieniu możliwości
spotkania z Aung San Suu Kyi i z innymi przywódcami opozycji oraz z przedstawicielami reżimu;

23. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom
państw członkowskich, rządom krajów ASEAN, Narodowej Lidze na rzecz Demokracji, Państwowej Radzie
ds. Pokoju i Rozwoju, rządowi Chińskiej Republiki Ludowej, rządowi Indii, rządowi Rosji, rządowi Stanów
Zjednoczonych Ameryki, dyrektorowi generalnemu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz Sekre-
tarzowi Generalnemu ONZ.

P6_TA(2007)0385

Bangladesz

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 września 2007 r.w sprawie Bangladeszu

Parlament Europejski,

— uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Bangladeszu, a zwłaszcza rezolucję z dnia 16 lis-
topada 2006 r. (1),

— uwzględniając ogłoszenie przez tymczasowy rząd Bangladeszu wprowadzenia stanu wyjątkowego
w dniu 11 stycznia 2007 r.,

— uwzględniając oświadczenie prezydencji z dnia 16 stycznia 2007 r. sprawie ostatnich wydarzeń poli-
tycznych w Bangladeszu, złożone w imieniu UE,

— uwzględniając wizytę „Trojki” UE w Bangladeszu, która miała miejsce w czerwcu 2007 r.,

— uwzględniając Umowę o współpracy między Wspólnotą Europejską a Ludową Republiką Bangladeszu
w sprawie partnerstwa i rozwoju (2),

— uwzględniając oświadczenie Sekretarza Generalnego ONZ w sprawie Bangladeszu z dnia 17 lipca
2007 r.,

— uwzględniając art. 115 ust. 5 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że wybory parlamentarne, które miały zostać przeprowadzone w Bangladeszu w dniu
22 stycznia 2007 r., zostały decyzją Wysokiego Sądu z dnia 29 stycznia 2007 r. odroczone z powodu
związanych z wyborami zamieszek i mają się odbyć przed końcem 2008 r.,

B. mając na uwadze, że sytuację polityczną przed wprowadzeniem stanu wyjątkowego charakteryzowała
odmowa podejmowania dialogu przez wielu znaczących działaczy politycznych, personalne antago-
nizmy, okazjonalna przemoc, a także wyjątkowo wysoki wskaźnik korupcji,

(1) Dz.U. C 314, z 21.12.2006, str. 377.
(2) Dz.U. L 118, z 27.4.2001, str. 48.
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C. mając na uwadze, że stan wyjątkowy został ogłoszony w dniu 11 stycznia 2007 r. oraz że Fakhruddin
Ahmed, były prezes Banku Centralnego, stanął na czele bezpartyjnego tymczasowego rządu Banglade-
szu, z programem politycznym na rzecz położenia kresu korupcji,

D. mając na uwadze, że misja obserwacyjna wyborów UE wstrzymała swoje działania w dniu 22 stycznia
2007 r., wobec odległej w tamtym okresie perspektywy przeprowadzenia wolnych i sprawiedliwych
wyborów,

E. mając na uwadze, że Organizacja Narodów Zjednoczonych podjęła w tym samym dniu decyzję
o wycofaniu swojego wsparcia dla procesu wyborczego,

F. mając na uwadze, że wspierany przez wojsko rząd tymczasowy, stawiający sobie za cel położenie kresu
korupcji, wprowadził środki represyjne, w tym zakaz wszelkiej działalności politycznej, dokonał uwię-
zienia lub postawił w stan oskarżenia ponad 160 liderów politycznych, w tym trzech byłych premie-
rów, Moududa Ahmeda, Sheikh Hasinę i Khaledę Zia oraz ponad 100 000 osób ludności cywilnej,

G. mając na uwadze, że doniesienia informują o częstym łamaniu wolności prasy, w tym o przypadkach
aresztowania i tortur, których ofiarami są dziennikarze i pracownicy środków przekazu,

H. mając na uwadze, że połączone siły odgrywają coraz znaczniejszą rolę w ogólnokrajowej akcji zwal-
czania korupcji, posiadając szerokie uprawnienia dokonywania nalotów na domy podejrzanych
i konfiskaty własności,

I. mając na uwadze, że coraz bardziej zagrożona jest długoletnia tradycja laickiej demokracji Bangladeszu,
w tym tradycja poszanowania praw człowieka, w szczególności praw kobiet, a także wolność słowa
i tolerancja religijna,

J. mając na uwadze, że znana bangladeska prawniczka, działaczka praw człowieka i specjalna sprawozda-
wczyni ONZ ds. handlu ludźmi, Sigma Huda, została aresztowana w lipcu 2007 r. na podstawie oska-
rżenia o przekupstwo i korupcję i skazana na 3 lata więzienia; mając na uwadze rosnące zaniepokojenie
spowodowane faktem, że S. Hudzie, cierpiącej na poważne problemy zdrowotne, odmawia się dostępu
do specjalistycznej opieki medycznej; mając na uwadze, że w dniu 17 lipca 2007 r. Sekretarz Generalny
ONZ Ban-Ki Moon wezwał władze Bangladeszu do pełnego poszanowania praw podstawowych S.
Hudy,

K. mając na uwadze, że na mocy art. 10 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka „Każdy człowiek przy
rozstrzyganiu o jego prawach i zobowiązaniach lub o skierowaniu przeciwko niemu oskarżenia
o przestępstwo jest uprawniony na warunkach całkowitej równości do sprawiedliwego i publicznego
wysłuchania przez niezależny i bezstronny sąd”,

L. mając na uwadze, że Sąd Najwyższy w dniu 27 sierpnia 2007 r. unieważnił decyzję Wysokiego Sądu
o zwolnieniu za kaucją byłego premiera i przewodniczącego ligi Awami Sheikha Hasiny, który od
16 lipca 2007 r. przebywa w więzieniu,

M. mając na uwadze, że była premier Khaleda Zia i jej syn zostali aresztowani w dniu 3 września 2007 r.
w Dhace na podstawie podejrzenia o korupcję,

N. mając na uwadze, że UE i Bangladesz łączą dobre, długotrwałe stosunki i że są dla siebie ważnymi
partnerami gospodarczymi,

1. wyraża głębokie zaniepokojenie nieproporcjonalną reakcją wojska i policji przeciw studenckim protes-
tom, jakie wybuchły na uniwersytecie w Dhace w sierpniu 2007 r.; uważa, że demonstracje były dowodem
niepopularnej roli politycznej armii; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że godzina policyjna, wprowadzona
z powodu protestów w Dhace i w pięciu innych miastach, została zniesiona w dniu 28 sierpnia 2007 r.;
wzywa do natychmiastowego uwolnienia studentów i wykładowców zatrzymanych w następstwie tych
wydarzeń; w tym następujących członków stowarzyszenia nauczycieli Shikkhok Samity: Anwar Hossain,
Harun Ur Rashid, Saidur Rahman Khan oraz Abdus Sobhan;

2. wyraża głębokie zaniepokojenie aresztowaniami i uzasadnieniem dalszego przetrzymywania Sheikh
Hasiny, przewodniczącej ligi Awami aresztowanej 16 lipca 2007 r. i oskarżonej o wymuszenia oraz Khaledy
Zia, przewodniczącej Nacjonalistycznej Partii Bangladeszu, oskarżonej o korupcję; wzywa władze Banglade-
szu do przeprowadzenia procesów w sposób przejrzysty i zgodnie z rządami prawa; wzywa w szczególności
rząd do oparcia jego kampanii antykorupcyjnej jedynie na faktach istotnych w kontekście postępowania
karnego w związku z korupcją;
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3. wzywa władze Bangladeszu o umożliwienie dostępu międzynarodowych organizacji praw człowieka,
zainteresowanych stron, obserwatorów międzynarodowych, takich jak dyplomaci z państw członkowskich
UE czy członkowie delegacji Komisji do wszystkich sądów dla zapewnienia sprawiedliwego i bezstronnego
przebiegu procesów;

4. jest głęboko zaniepokojony warunkami, w jakich więziona jest Sigma Huda, skazana za przekupstwo,
w szczególności brakiem opieki medycznej, której pilnie potrzebuje; wzywa władze Bangladeszu do zapew-
nienia S. Hudzie koniecznej opieki lekarskiej oraz pomocy, jakiej wymaga z uwagi na jej stan zdrowia;
wzywa władze Bangladeszu do szanowania podstawowych praw S. Hudy w szczególności prawa do przy-
jmowania w więzieniu odwiedzin rodziny i przyjaciół; wzywa władze do natychmiastowego zezwolenia na
takie odwiedziny;

5. wyraża ubolewanie, że rząd tymczasowy wykazał się zbyt małą asertywnością w reformach politycz-
nych przy jednoczesnych postępach w zwalczaniu korupcji; wzywa do przywrócenia demokracji i zniesienia
stanu wyjątkowego w Bangladeszu; wzywa w szczególności do zniesienia zakazu prowadzenia wszelkiej
działalności politycznej dla zapewnienia wszystkim partiom i organizacjom politycznym możliwości przy-
gotowania wolnych i sprawiedliwych wyborów, jak zagwarantowano w konstytucji;

6. odnotowuje opublikowanie przez komisję wyborczą w lipcu 2007 r. planu działania na wybory oraz
wysiłki w kierunku zreformowania procesu rejestracji i zmiany ordynacji wyborczej; jednakże wzywa rząd
do ponownego rozpatrzenia jego aktualnego planu działania na wybory oraz do przyspieszenia przygoto-
wań;

7. z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie się UE do zapewnienia pełnego wsparcia technicznego dla
władz Bangladeszu w organizacji wyborów; wzywa wyborczą misję obserwacyjną UE do wznowienia jej
długoterminowych działań, jak tylko to będzie możliwe i zalecane;

8. wzywa do położenia kresu postępującej militaryzacji kraju; wyraża głębokie zaniepokojenie rolą Woj-
skowej Służby Wywiadowczej Bangladeszu (DGFI), zarzutami torturowania osób zatrzymanych;

9. wzywa rząd Bangladeszu do wstrzymania się od arbitralnych wydaleń osób zamieszkujących slumsy
oraz rolników nieposiadających ziemi z ulic miast oraz gruntów leżących odłogiem zgodnie z orzeczeniem
Sądu Najwyższego oraz do podejmowania koniecznych eksmisji jedynie na podstawie dobrze przygotowa-
nych planów rehabilitacyjnych;

10. wzywa Radę i Komisję do uważnego nadzorowania przestrzegania praw człowieka i sytuacji politycz-
nej w Bangladeszu w świetle ostatnich wydarzeń oraz do zajęcia stanowiska wobec utrzymywania stanu
wyjątkowego; wzywa grupy robocze UE — Bangladesz zajmujące się tworzeniem instytucji, reformami
administracyjnymi, zarządzaniem i prawami człowieka do aktywnego przyczyniania się do stabilizacji
demokracji w Bangladeszu;

11. wzywa rząd tymczasowy do poczynienia postępów na drodze do utworzenia krajowej komisji praw
człowieka, której wprowadzenie w życie powinno być także celem przyszłego rządu cywilnego;

12. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, tymcza-
sowemu rządowi Bangladeszu i Sekretarzowi Generalnemu ONZ.

P6_TA(2007)0386

Finansowanie Trybunału Specjalnego dla Sierra Leone

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 września 2007 r. w sprawie finansowania Trybunału
Specjalnego dla Sierra Leone

Parlament Europejski,

— uwzględniając Trybunał Specjalny dla Sierra Leone utworzony w wyniku porozumienia między ONZ
a rządem Sierra Leone, zawartego na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1315 (2000)
z dnia 14 sierpnia 2000 r., w celu ścigania „osób ponoszących największą odpowiedzialność za przy-
padki poważnego łamania międzynarodowego prawa humanitarnego i prawa Sierra Leone popełnia-
nego na terytorium Sierra Leone od 30 listopada 1996 r.”, szczególnie za zbrodnie wojenne
i zbrodnie przeciwko ludzkości,
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