
46. felhív minden nemzetközi szereplőt arra, hogy tartózkodjon támadó berendezések használatától az 
űrben; különös aggodalmának ad hangot a műholdak elleni pusztító erők felhasználása – mint amilyen a 
kínai műholdelhárító próba volt 2007 januárjában –, és a hulladék mennyiségének jelentős növekedéséből 
adódó űrbiztonságot érintő következmények miatt; ajánlja ezért a műholdas eszközök elleni fegyverhasz
nálatot és a fegyverek űrbeli állomásoztatását tiltó, jogilag kötelező nemzetközi eszközök elfogadását; 

47. felhív minden világűrhasználót műholdjainak, köztük katonai műholdjainak regisztrálására egy átlát
hatóságot elősegítő, bizalomépítő űrbiztonsági intézkedés keretében; támogatja a Tanács törekvéseit egy 
űrobjektumokra vonatkozó átfogó uniós magatartási kódex kidolgozására; kéri, hogy ezt a kódexet alakítsák 
át jogilag kötelező erejű eszközzé; 

48. sürgeti az ENSZ-t és az Európai Uniót, hogy vegyenek részt a műholdakat veszélyeztető űrhulladék 
csökkentésében és az űrhulladék elleni védelemben; 

Transzatlanti együttműködés az űrpolitika és a rakétavédelem terén 

49. sürgeti az Európai Uniót és a NATO-t, hogy kezdeményezzenek stratégiai párbeszédet az űrpoliti
káról és a rakétavédelemről, mindazonáltal figyelembe véve a világűr békés felhasználásának elvével esetleg 
nem összeegyeztethető fellépések elkerülésének jogi kötelességét, különösképp a műholdas kommunikációs 
rendszerek, az űrfelügyeleti rendszerek és a ballisztikus rakéták elleni korai előrejelző rendszerek egymást 
kiegészítő jellege és együttműködtethetősége tekintetében, valamint az európai erőknek egy rakétavédelmi 
rendszer általi védelméről; 

50. felhívja az Európai Uniót és az Amerikai Egyesült Államokat, hogy vegyenek részt az űreszközök 
használatáról szóló stratégiai párbeszédben, és vállaljanak globális vezető szerepet az ENSZ-ben és azon 
kívül annak biztosítása érdekében, hogy a világűrt csak békés politikákra tartják fenn; 

Más nemzetközi együttműködés 

51. üdvözli az Európai Unió és Oroszország közötti megerősített együttműködést az Európai Bizottság, 
az Európai Űrügynökség és a Roscosmos között 2006-ban létrehozott fent említett háromoldalú világűr- 
párbeszéd keretében, beleértve az űralkalmazásokat (műholdas navigáció, földmegfigyelés és műholdas 
kommunikáció), valamint a világűrbe jutást (űrhajóhordozó eszközök és jövőbeli űrszállító rendszerek); 

* 

* * 

52. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai 
Űrügynökségnek, a tagállamok parlamentjeinek, valamint az ENSZ, a NATO és az EBESZ főtitkárainak. 

Kasmír 

P6_TA(2008)0366 

Az Európai Parlament 2008. július 10–i állásfoglalása a feltételezett tömegsírokról Kasmír India által 
igazgatott részén 

(2009/C 294 E/17) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a 2003. december 8. és 11. között és 2004. június 20. és 24. között Kasmírba látogató eseti 
küldöttségének jelentéseire, 

— tekintettel az emberi jogok világbeli helyzetével kapcsolatos 2005-ös éves jelentésről és az EU ezzel 
kapcsolatos politikájáról szóló 2006. május 18–i állásfoglalására ( 1 ),
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— tekintettel a Kasmír jelenlegi helyzetéről és a jövőbeli kilátásokról szóló 2007. május 24–i állásfoglalá
sára ( 1 ), 

— tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére, 

A. mivel a jelentések szerint 2006 óta Jummuban és Kasmírban azonosítatlan sírok százait fedezték fel, és 
mivel e jelentések szerint csak az Uri körzetben 18 faluban legalább 940 holttestet találtak; 

B. mivel a Srinagarban székelő Eltűnt Személyek Rokonainak Szövetsége (APDP) 2008. március 29–én 
jelentést tett közzé, melyben több sír létezéséről számolt be olyan helységekben, amelyek a Pakisztántól 
elválasztó ellenőrző vonal közelsége miatt a biztonsági erők egyedi engedélye nélkül nem elérhetők; 

C. mivel az emberi jogi szervezetek szerint nem kizárható, hogy a sírok a Jammuban és Kasmírban 1989 
óta tartó fegyveres konfliktus kapcsán elkövetett jogtalan kivégzések, erőszakos eltűnések, kínzások és 
egyéb visszaélések áldozatainak maradványait tartalmazzák; 

D. mivel az 1989 óta eltűnt személyek számára vonatkozó becslések igen eltérőek: az áldozatok családjának 
szövetségei több mint 8 000, míg a kormányzati hatóságok kevesebb, mint 4 000 eltűnt személyről 
beszélnek; 

E. mivel a 2006-os állami rendőrségi jelentés megerősítette, hogy 1989 óta 331 fogvatartás során bekö
vetkezett haláleset és 111 erőszakos eltűnés történt; 

F. mivel az emberi jogok megsértéséről érkező híradások az indiai kormány 2005 szeptemberi kötelezett
ségvállalása ellenére is folytatódnak, mely szerint nem fogja tovább eltűrni Jammuban és Kasmírban az 
emberi jogok megsértését; 

G. mivel Parvez Imroz, díjjal kitüntetett emberi jogi ügyvéd, Jammu és Kasmír civil társadalmi koalíciójának 
elnöke és az APDP alapítója 2008. június 30–án túlélt egy ellene a biztonsági erők állítólagos tagjai által 
elkövetett merényletet Srinagarban, és mivel a jelentések szerint az APDP által támogatott kasmíri emberi 
jogokkal és igazsággal foglalkozó nemzetközi bíróság más tagjait is zaklatások érték; 

1. felszólítja India kormányát, hogy sürgősen biztosítsa a Jammuban és Kasmírban található állítólagos 
tömegsírok független és részrehajlástól mentes kivizsgálását, és első lépésként a bizonyítékok megőrzése 
érdekében haladéktalanul biztosítsa a sírok helyszínét; 

2. felszólítja a Bizottságot, hogy a stabilitási eszköz révén nyújtson pénzügyi és műszaki segítséget az 
indiai kormánynak az alapos nyomozáshoz és a konfliktus megoldását célzó további lehetséges intézkedé
sekhez Kasmírban; 

3. felszólítja az uniós tagállamokat, hogy a 2008 második felében sorra kerülő emberi jogi párbeszéd 
során foglalkozzanak a kérdéssel; 

4. aggodalmát fejezi ki a jelöletlen sírok és az emberi jogok Jammuban és Kasmírban való állítólagos 
megsértése ügyében nyomozó Pervez Imroz és más emberi jogi aktivisták biztonságával kapcsolatban, és 
felszólítja az indiai hatóságokat, hogy biztosítsák védelmüket és tegyék lehetővé számukra, hogy félelem, 
zaklatás és erőszak elszenvedése nélkül működhessenek; sürgeti a hatóságokat, hogy haladéktalanul indít
sanak pártatlan vizsgálatot a Pervez Imroz elleni támadás ügyében, ennek eredményeit hozzák nyilvános
ságra, és a felelősöket állítsák bíróság elé; 

5. ismételten felszólítja az indiai kormányt és az állami hatóságokat, hogy minden esetben vizsgálják ki 
az állítólagos erőszakos eltűnéseket; igazságszolgáltatást kér minden olyan esetben, amikor katonai, bizton
sági vagy rendvédelmi szervek ügynökeivel szemben felmerül a gyanú, hogy közük van a civil ügyészséghez 
való beosztásukhoz, továbbá felszólít egy olyan egységes adatbázis létrehozására, amely tartalmazza vala
mennyi eltűnt személyre és valamennyi megtalált holttestre vonatkozó adatokat; felszólítja az összes uniós 
tagállamot, hogy e vizsgálat kapcsán segítse elő és támogassa az indiai és a pakisztáni kormány közti 
együttműködés minden lehetséges formáját;
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6. felszólítja az állami hatóságokat, biztosítsák, hogy a fogvatartási eljárások minden esetben megfelel
jenek a nemzetközi jogi normák által támasztott minimális követelményeknek: megfelelő elbánás, nyilván
tartásba vétel és bűnvádi eljárás, a családtagokkal, ügyvédekkel és független bíróságokkal való kapcsolat
felvétel azonnali lehetővé tétele, valamint az ilyen eljárások be nem tartásáért való elszámoltathatóság; 

7. határozottan elítéli a Jammuban és Kasmírban a fegyveres konfliktus 1989-es kezdete óta elkövetett 
jogtalan kivégzéseket, erőszakos eltűnéseket, kínzásokat, nemi erőszakot és egyéb visszaéléseket, és ragasz
kodik hozzá, hogy az áldozatok családjai teljes körű jóvátételben részesüljenek; 

8. felszólít valamennyi kormányt, hogy ratifikálja a Nemzetközi Büntetőbíróság római alapokmányát, 
ratifikálja és fenntartás nélkül hajtsa végre a személyek erőszakos eltűnése elleni védelemről szóló ENSZ 
egyezményt, valamint annak 31. és 32. cikke alapján nyilatkozzon, hogy elismeri az erőszakos eltűnésekkel 
kapcsolatos bizottság hatáskörét és; 

9. felszólít arra, hogy az ENSZ különeljárások feladatmeghatározása értelmében biztosítsanak teljes 
hozzáférést az ellenőrző vonal mindkét oldalához az ENSZ különmegbízottak – különösen a kínzás, a 
törvényen kívüli, önkényes és rögtönítélő bírósági eljárásban hozott ítélet alapján végrehajtott kivégzések 
ügyében eljáró különmegbízottak – és az erőszakos eltűnésekkel és önkéntes eltűnésekkel foglalkozó 
munkacsoport számára; 

10. ismételten felszólítja a Lok Sabhát (az indiai parlament alsóházát), hogy módosítsa az emberi jogok 
védelméről szóló törvényt annak érdekében, hogy a nemzeti emberi jogi tanács független vizsgálatot 
végezhessen a fegyveres erők tagjai által elkövetett jogsértésekről szóló állítások kapcsán; 

11. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, India kormányának 
és parlamentjének, a Pakisztáni Iszlám Köztársaság kormányának és parlamentjének, Jammu és Kasmír állam 
kormányának és parlamentjének, és az ENSZ főtitkárának. 

Banglades 

P6_TA(2008)0367 

Az Európai Parlament 2008. július 10–i állásfoglalása Bangladesről 

(2009/C 294 E/18) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a Bangladesről szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a 2006. november 16–i ( 1 ) és a 
2007. szeptember 6–i ( 2 ) állásfoglalására, 

— tekintettel az Európai Közösség és a Bangladesi Népköztársaság között létrejött, a partnerségről és a 
fejlesztésről szóló együttműködési megállapodásra ( 3 ), 

— tekintettel a bangladesi ügyvivő kormány által 2007. január 11–én kihirdetett szükségállapotra, 

— tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére, 

A. mivel az EU-nak jó és régóta tartó kapcsolata van Bangladessel, többek között a partnerségről és a 
fejlesztésről szóló együttműködési megállapodás révén;
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