
2. ismételten hangsúlyozza, hogy a kambodzsai kormánynak véget kell vetnie az ilyen ügyekben elural-
kodó büntetlenségnek, és alkalmaznia kell a törvényeket azokra, akik megsértik az emberi jogokat és a
polgári szabadságokat;

3. emlékezteti rá a kambodzsai kormányt, hogy be kell tartania a demokratikus elvek és az alapvető
emberi jogok terén fennálló és vállalt kötelezettségeit, amelyek az Európai Közösséggel kötött együttműkö-
dési megállapodás kulcsfontosságú elemeit képezik, annak 1. cikke értelmében;

4. felszólítja a kambodzsai hatóságokat, hogy a jogállamiságon és az alapvető szabadságjogok tiszteletén
alapuló demokratikus állam létrehozása érdekében indítson útjára politikai és intézményi reformokat, vala-
mint minden körülmények között szavatolja az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartá-
sát, a nemzetközi emberi jogi normáknak és a Kambodzsa által ratifikált nemzetközi egyezményeknek meg-
felelően;

5. sürgeti a kambodzsai kormányt, hogy tegye lehetővé a Vörös Khmer ügyében illetékes bíróságnak
munkája haladéktalan megkezdését a bírósági függetlenség, a tisztességes és törvényes eljárás nemzetközi
normáinak betartásával, ahogyan azt az ENSZ-szel kötött 2003. júniusi megállapodás előírja;

6. támogatja az ECCC belső szabályzatával foglalkozó felülvizsgálati bizottság annak érdekében tett erőfe-
szítéseit, hogy csökkenjen a vizsgálati tárgykörök száma az eljárások és perek előmozdítása érdekében;

7. felszólítja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy a kambodzsai kormánnyal ápolt kapcsolataik keretében
adjanak hangot az emberi jogok és a jogállamiság kambodzsai helyzetével kapcsolatos aggodalmaknak;

8. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Kambodzsai Király-
ság kormányának és parlamentjének, az ENSZ főtitkárának, az ENSZ emberi jogi főbiztosának, az ENSZ
főtitkára kambodzsai emberi jogokkal foglalkozó különmegbízottjának, valamint az ASEAN-tagállamok kor-
mányainak.

P6_TA(2007)0086

Nigéria

Az Európai Parlament 2007. március 15-i állásfoglalása Nigériáról

Az Európai Parlament,

– tekintettel a nigériai helyzetről szóló korábbi állásfoglalásaira,

– tekintettel a Nigéria által ratifikált nemzetközi emberi jogi egyezményekre,

– tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkére,

A. mivel a nigériai kormány elmúlt években kifejtett, az emberi jogok előmozdítása és a korrupció felszá-
molása érdekében tett erőfeszítései, valamint a polgári és politikai jogok terén tapasztalható némi javu-
lás ellenére számos olyan sürgős és alapvető emberi jogi kérdés marad, amellyel foglalkozni kell; és
mivel az országban még mindig széles körben elterjedt a korrupció, az önkényes letartóztatások és
kínzások, a törvénytelen gyilkosságok és a politikai erőszak;

B. mivel a közösségek közötti nem múló erőszak fő oka az etnikai és vallási megosztottság, valamint a
szegénység;

C. mivel Nigéria 36 államából 12-ben az iszlám saria bíróságoknak van hatásköre büntetőügyekben; mivel
e bíróságok továbbra is hoznak halálos ítéleteket, valamint ítéleteik között szerepel a korbácsolás és a
megcsonkítás; mivel bár a kivégzéseket és a megcsonkításokat már nem hajtják végre, a bírósági tár-
gyalások nem felelnek meg a nemzetközi normáknak, így például az ügyvédhez és a vádlottnak a
jogaival kapcsolatos tájékoztatáshoz való joga, valamint a nők gyakori hátrányos megkülönböztetése
tekintetében;
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D. mivel a büntetlenség továbbra is inkább normaként, semmint kivételként van jelen, hiszen az erőszakot
és az emberi jogi visszaéléseket elkövetők közül nagyon kevés esetében folytatnak vizsgálatot és keve-
seket állítanak bíróság elé, és mivel maga ez a büntetlenség az egyik legsúlyosabb akadálya az emberi
jogi visszaélések és erőszak kezelésének és felszámolásának;

E. mivel a nigériai rendőri erők elégtelen kapacitása és forráshiánya korlátokat szabnak a bűnügyek kivizs-
gálásának, valamint azt eredményezik, hogy jogaikat megsértve nagy számban tartanak fogva személye-
ket tárgyalás előtti meghosszabbított fogva tartás keretében;

F. mivel a politikai és biztonsági erők gyakran maguk is érintettek az emberi jogok megsértésében, bele-
értve a törvénytelen gyilkosságokat, az önkényes letartóztatásokat és kínzásokat;

G. mivel a gyermekmunka és a gyermekkereskedelem továbbra is széles körben elterjedt;

H. mivel a véleménynyilvánítás szabadságának továbbra is korlátokat szab az újságírók és politikai aktivis-
ták folyamatos zaklatása;

I. mivel a nigériai parlament jelenleg vizsgálja az egyneműek házassága tilalmára irányuló törvényjavasla-
tot, amelynek értelmében ötéves börtönbüntetés róható ki arra a személyre, aki azonos nemű személy-
lyel házasságot köt, ilyen szertartásnak tanúja, vagy annak bűnrészesként vagy felbujtóként részese,
továbbá nyilvánosan vagy magán körben az egyneműek házassága pozitív megjelenítése érdekében tevé-
kenykedik, illetve azt pártolja;

J. mivel az 1999-es és 2003-as állami és szövetségi választások nem tekinthetők szabadnak és tisztessé-
gesnek az elburjánzó csalások és erőszak miatt;

1. felszólítja a nigériai kormányt, hogy hozzon azonnali és hatékony intézkedéseket állampolgárai
védelme érdekében, vessen véget az erőszaknak, a széles körű korrupciónak és az emberi jogok megsértését
elkövetők büntetlenségének, valamint tevőlegesen mozdítsa elő az emberi jogok tiszteletben tartását;

2. felszólítja a nigériai kormányt, hogy törölje el a halálbüntetést és avatkozzon közbe az olyan szemé-
lyek ügyében, akiket a saria törvények alapján halálra, amputálásra, ostorozásra vagy egyéb embertelen és
megalázó, a nigériai alkotmányt és a nemzetközi emberi jogi jogszabályokat sértő büntetésre ítéltek;

3. üdvözli a 26 nyugat- és közép-afrikai ország között a nőkkel és gyermekekkel való kereskedelem ellen
létrejött többoldalú egyezményt, valamint a nigériai hatóságok e területen tett egyéb erőfeszítéseit; felszólítja
azonban a nigériai kormányt, hogy hozzon további intézkedéseket e területen, illetve a gyermekek gyermek-
munka általi kihasználásának visszaszorítására;

4. felszólítja a közelgő áprilisi szövetségi választások valamennyi érintettjét, hogy nyilvánosan jelentsék be
a politikai erőszak, gyilkosságok, megfélemlítések és egyéb emberi jogi visszaélések, illetve e bűncselekmé-
nyek büntetlensége elleni elkötelezettségüket;

5. felszólítja a nigériai kormányt, hogy tegyen meg minden szükséges lépést a választások előtti gondok
elhárítására, amelyekbe beletartozik a független nemzeti választási bizottság függetlenségének korlátozása, a
biztonsági erők visszaélései és zaklatásai, illetve a szólásszabadság és a szabad véleménynyilvánítás korláto-
zása, valamint a szabad és igazságos választás egyéb alapvető követelményei előtt álló akadályok;

6. felszólítja a nigériai parlamentet, hogy jelenlegi formájában ne fogadja el az egyneműek házassága
tilalmára irányuló törvényjavaslatot, hiszen annak tartalma sérti a szólásszabadságról és a szabad vélemény-
nyilvánításról szóló alapvető emberi jogokat, konkrétan amikor ötéves szabadságvesztést javasol minden
olyan személynek, aki az egyneműek közötti kapcsolatot nyilvánosan, vagy magánjelleggel pozitív színben
tünteti fel vagy támogatja;

7. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint Nigéria
kormányának és parlamentjének.
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