
1. potępia niewspółmierne do sytuacji użycie siły przez oddziały policji i policyjne oddziały prewencyjne
wobec demonstrujących w dniu 3 marca 2008 r. oraz wzywa władze do przeprowadzenia śledztwa w tej
sprawie i osądzenia osób odpowiedzialnych;

2. wzywa władze Rosji do uwolnienia wszystkich zatrzymanych działaczy opozycyjnych oraz do zanie-
chania politycznie umotywowanych postępowań sądowych wobec opozycji;

3. ubolewa, że w szczególności okres poprzedzający wybory prezydenckie charakteryzował się niespra-
wiedliwym traktowaniem kandydatów opozycyjnych; wyraża żal z powodu niewykorzystania tych ostatnich
wyborów w celu umocnienia demokracji i rządów prawa w Rosji;

4. ubolewa, że władze Rosji uznały planowaną misję obserwacyjną OBWE/ODIHR za ingerencję w
sprawy wewnętrzne kraju; wyraża zdecydowane poparcie dla znaczących działań tych misji i przypomina
Rosji o jej zobowiązaniach wynikających z członkostwa w OBWE i Radzie Europy, w tym przestrzegania
prawa do zrzeszania się i prawa do pokojowych demonstracji;

5. z zadowoleniem przyjmuje zadeklarowane zaangażowanie się przez nowo wybranego prezydenta Rosji
na rzecz zapewnienia rządów prawa i demokracji oraz wyraża nadzieję, że potraktuje on priorytetowo
pogłębienie stosunków z Unią Europejską;

6. wzywa nowo wybranego prezydenta Rosji do wprowadzenia zmian w traktowaniu uwięzionych
osobistości publicznych (wśród nich Michaiła Chodorkowskiego i Platona Lebiediewa), których uwięzienie
większość obserwatorów ocenia jako umotywowane politycznie; podkreśla, że zwiększyłoby to wiarygod-
ność rosyjskich władz oraz umocniło i zacieśniło partnerstwo między Rosją i UE;

7. wzywa Radę i państwa członkowskie do zadbania o to, aby kwestia pełnego stosowania się przez Rosję
do orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka miała charakter priorytetowy na wszystkich szcze-
blach dialogu prowadzonego z Rosją;

8. wzywa nowego rosyjskiego prezydenta i rząd do stworzenia wraz z Unią Europejską warunków
koniecznych dla szybkiego rozpoczęcia negocjacji w sprawie nowej umowy o partnerstwie i współpracy
między UE a Rosją; ponownie podkreśla, że w tym kontekście rządy prawa, demokracja i prawa człowieka
muszą stanowić ważny element wszelkich przyszłych umów zawieranych z Rosją;

9. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom i
parlamentom państw członkowskich i Federacji Rosyjskiej, a także prezydentowi Federacji Rosyjskiej, Radzie
Europy i Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Afgański dziennikarz Perwiz Kambachsz
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Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie afgańskiego dziennikarza
Perwiza Kambachsza

(2009/C 66 E/13)

Parlament Europejski,

— uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Afganistanu,

— uwzględniając konstytucję Afganistanu, przyjętą w 2004 r.,

— uwzględniając rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia 18 grudnia 2007 r., wzywającą do wpro-
wadzenia powszechnego moratorium na wykonywanie kary śmierci (A/RES/62/149),
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— względniając Powszechną deklarację praw człowieka ONZ, Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i
politycznych oraz Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych,

— uwzględniając art. 115 ust. 5 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że w dniu 22 stycznia 2008 r. sąd regionalny w prowinicji Balch na pólnocy Afga-
nistanu skazał na śmierć dwudziestotrzyletniego afgańskiego dziennikarza Sayeda Perwiza Kambachsza
za rozpowszechnianie znalezionego w Internecie artykułu dotyczącego praw kobiet w islamie; mając
na uwadze, że sąd orzekł, iż artykuł stanowił „bluźnierstwo”, i skazali Perwiza Kambachsza na śmierć,

B. mając na uwadze, że Perwizowi Kambachszowi odmówiono udzielenia pomocy prawnej i że skazano
go, nie przeprowadziwszy prawidłowego przesłuchania; mając na uwadze, że był on rzekomo bity i
grożono mu egzekucją, dopóki nie podpisał aktu przyznania się do winy,

C. mając na uwadze, że w dniu 6 lutego 2008 r. delegacja Afgańskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy
Niezależnych spotkała się w Kabulu z prezydentem Afganistanu Hamidem Karzai, przedstawiając mu
szczegóły dotyczące tej sprawy i zwracając się do niego o interwencję w obronie Perwiza Kambachsza,

D. mając na uwadze, że art. 34 konstytucji Afganistanu wyraźnie broni prawa do wolności słowa, zgodnie
z Powszechną deklaracją praw człowieka, i stanowi, że „wolność słowa jest nienaruszalna; każdy
obywatel Afganistanu ma prawo do wyrażania poglądów w mowie, na piśmie, w postaci obrazów oraz
za pomocą innych środków, zgodnie z przepisami niniejszej konstytucji”,

E. mając na uwadze, że dziennikarze w Afganistanie, zwłaszcza kobiety, coraz częściej są przedmiotem
zastraszania, gróźb śmierci, uprowadzeń i aktów przemocy,

F. mając na uwadze, że wyrok śmierci na Perwiza Kambachsza wydano pomimo przyjęcia przez Zgroma-
dzenie Ogólne ONZ ww. rezolucji wzywającej do wprowadzenia powszechnego moratorium na wyko-
nywanie kary śmierci, i to w czasie, gdy łącznie 135 krajów zniosło karę śmierci w swoim prawodaw-
stwie lub przestało ją wykonywać,

1. ponownie wyraża bezwarunkowy sprzeciw wobec kary śmierci i zaangażowanie na rzecz przestrze-
gania zasad państwa prawa;

2. potępia fakt aresztowania Perwiza Kambachsza i wydania przez sąd pierwszej instancji w prowincji
Balch wyroku śmierci za bluźnierstwo; wzywa do uwolnienia Perwiza Kambachsza;

3. wzywa władze Afganistanu, by nie zwlekając wykazały się zaangażowaniem w obronę praw człowieka
i demokracji, czyniąc wszystko, co w ich mocy, by nie dopuścić do egzekucji i doprowadzić do rewizji
procesu; wzywa prezydenta Hamida Karzai do skorzystania z prawa łaski wobec Perwiza Kambachsza, jeżeli
sąd apelacyjny utrzyma wyrok śmierci;

4. przypomina zapewnienia dotyczące bezpieczeństwa Perwiza Kambachsza, jakich prezydent Hamid
Karzai udzielił w dniu 6 lutego 2008 r. delegacji Afgańskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Niezależnych;

5. wyraża solidarność ze wszystkimi osobami walczącymi o niezależne dziennikarstwo w Afganistanie;

6. wzywa prezydenta i parlament Afganistanu do podjęcia działań na rzecz przyspieszenia rozwoju
sprawnego systemu karnego i sądowniczego opartego na standardach międzynarodowych i najlepszych
wzorcach; z zadowoleniem przyjmuje oświadczenie komisarza ds. stosunków zewnętrznych, wydane na
konferencji w Rzymie poświęconej „zasadom państwa prawa w Afganistanie”, która odbyła się w lipcu
2007 r., dotyczące natychmiastowego wsparcia finansowego dla Afganistanu, przeznaczonego na wzmac-
nianie przestrzegania zasad państwa prawa i przeprowadzenie reformy sądownictwa;

7. wzywa rząd Afganistanu, by w pełni przestrzegał Powszechnej deklaracji praw człowieka ONZ oraz
zapewnił gwarancje wolności słowa dla wszystkich obywateli Afganistanu;

8. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji, rządom i
parlamentom państw członkowskich oraz rządowi i parlamentowi Islamskiej Republiki Afganistanu.

20.3.2009C 66 E/72 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Czwartek, 13 marca 2008 r.

PL


