25.2.2000

EL

΄ ν Κοινοτη΄των
Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω
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7.
ζητει΄ απο΄ ο΄λους ο΄σοι συµµετε΄χουν στη διαδικασι΄α ανοικοδο΄µησης της Νοτιοανατολικη΄ς Ευρω΄πης να χαρα΄΄ ν ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των
ξουν µακροπρο΄θεσµες στρατηγικε΄ς για την προω΄θηση και την προστασι΄α των βασικω
και να προωθη΄σουν κλι΄µα ανεκτικο΄τητας και σεβασµου΄ των ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των·
8.
αναθε΄τει στην Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει το παρο΄ν ψη΄φισµα στο Συµβου΄λιο και την Επιτροπη΄, τις αρχε΄ς
της Σερβι΄ας και της Οµοσπονδιακη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας της Γιουγκοσλαβι΄ας, τον ∆ιοικητη΄ του ΟΗΕ για το Κοσσυφοπε΄διο, τον ΟΑΣΕ και τη ∆ιεθνη΄ Επιτροπη΄ του Ερυθρου΄ Σταυρου΄.

β)

B5-0081, 0091, 0096 και 0108/1999
Ψη΄φισµα σχετικα΄ µε τη Βιρµανι΄α

Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
+ ΄εχοντας υπο΄ψη τα προηγου΄µενα ψηφι΄σµατα΄ του σχετικα΄ µε τη Βιρµανι΄α, και ιδιαι΄τερα το ψη΄φισµα΄ του της
15ης Απριλι΄ου 1999 (1),
A. βαθυ΄τατα ανη΄συχο για τις συνεχιζο΄µενες παραβια΄σεις των ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των που διαπρα΄ττουν οι
στρατιωτικε΄ς αρχε΄ς στη Βιρµανι΄α, ιδι΄ως τις παραβια΄σεις της ανθρωπιστικη΄ς νοµοθεσι΄ας εκ µε΄ρους του στρατου΄ της Βιρµανι΄ας σε περιοχε΄ς ο΄που ζουν εθνικε΄ς µειονο΄τητες,
Β.

καταδικα΄ζοντας τους συνεχιζο΄µενους περιορισµου΄ς που επιβα΄λλει το SPDC επι΄ της ελευθερι΄ας κινη΄σεως της
΄ ν του Κο΄µµατος NLD, καθω
΄ ς και ο΄λων των υπολοι΄πων πολιτικω
΄ν
κ. Aung San Suu Kyi και α΄λλων µελω
κοµµα΄των, απαγορευ΄οντα΄ς του ΄ετσι τη λειτουργι΄α τους,

Γ.

΄ πησης του Λαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου
υπενθυµι΄ζοντας ο΄τι ουδε΄ποτε επετρα΄πη να συνε΄λθει η Επιτροπη΄ Εκπροσω
(CRPP), η οποι΄α εκπροσωπει΄ ολο΄κληρο το κοινοβου΄λιο,

∆.

΄ ν αγωνιστω΄ν της δηµοκρατι΄ας
καταδικα΄ζοντας τις προ΄σφατες συλλη΄ψεις περισσοτε΄ρων απο΄ 150 Βιρµανω
΄ σεις και διε΄νειµαν φυλλα΄δια που προπολλοι΄ απο΄ τους οποι΄ους ει΄ναι ΄εφηβοι, επειδη΄ συµµετει΄χαν σε διαδηλω
΄ετρεπαν σε γενικη΄ απεργι΄α στις 9 Σεπτεµβρι΄ου 1999,

Ε.

΄εχοντας υπο΄ψη ο΄τι η βρετανη΄ πολι΄της κ. Rachel Glodwin, συνελη΄φθη στη Βιρµανι΄α κατα΄ τη δια΄ρκεια διαδη΄λωσης υπε΄ρ της δηµοκρατι΄ας,

΄ θηκε µι΄α εβδοµα΄δα µετα΄ τη συ΄λληψη ενο΄ς α΄λλου βρετανου΄
ΣΤ. ΄εχοντας υπο΄ψη ο΄τι η εν λο΄γω συ΄λληψη σηµειω
αγωνιστου΄ της δηµοκρατι΄ας, του James Mawdsley, ο οποι΄ος καταδικα΄σθηκε σε ποινη΄ κα΄θειρξης 17 ετω΄ν
επειδη΄ κρι΄θηκε ΄ενοχος παρα΄νοµης εισο΄δου στη Βιρµανι΄α,
Ζ.

καταδικα΄ζοντας την πενθη΄µερη κρα΄τηση ενο΄ς κοριτσιου΄ τριω΄ν ετω΄ν τον Ιου΄λιο 1999, που χρησιµοποιη΄θηκε
ως ο΄µηρος προκειµε΄νου να εξαναγκαστει΄ ο πατε΄ρας της να βγει απο΄ την παρανοµι΄α,

Η. επισηµαι΄νοντας ο΄τι το Μα΄ιο 1999 η ΠΟΕ, σε ΄εκθεση προς το διοικητικο΄ της Συµβου΄λιο, επιση΄µανε ο΄τι το
SPDC συνεχι΄ζει την τακτικη΄ της καταναγκαστικη΄ς εργασι΄ας σε βα΄ρος του λαου΄ της Βιρµανι΄ας και ο΄τι δεν θα
πρε΄πει να προσκληθει΄ σε συνεδρια΄σεις που διοργανω΄νει η ΠΟΕ,
΄ ν συνθε΄τουν τω΄ρα το ΄ενα τρι΄το περι΄Θ. επισηµαι΄νοντας ο΄τι οι ευρωπαϊκε΄ς πολυεθνικε΄ς εταιρει΄ες πετρελαιοειδω
που των νοµι΄µων εξωτερικω΄ν επενδυ΄σεων στη Βιρµανι΄α και ΄ενα ακο΄µη υψηλο΄τερο ποσοστο΄ των πο΄ρων που
΄ νται,
δαπανω
Ι.

επισηµαι΄νοντας τα πορι΄σµατα της αποστολη΄ς διακρι΄βωσης γεγονο΄των της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης στη Ραγκου΄ν
τον Ιου΄λιο 1999, και λαµβα΄νοντας υπο΄ψη το γεγονο΄ς ο΄τι τα εν λο΄γω πορι΄σµατα θα αποτελε΄σουν τη βα΄ση
΄ ρηση, τον Οκτω΄βριο, της Κοινη΄ς Θε΄σης του Συµβουλι΄ου ΄εναντι της Βιρµανι΄ας,
για την αναθεω

ΙΑ. επισηµαι΄νοντας ο΄τι το Συµβου΄λιο δεν ΄εχει ακο΄µη απαντη΄σει στο αι΄τηµα της κ. Aung San Suu Kyi, και ου΄τε
΄ελαβε σηµαντικα΄ οικονοµικα΄ µε΄τρα σε βα΄ρος του SPDC,
1.
καταδικα΄ζει εκ νε΄ου τη στρατιωτικη΄ δικτατορι΄α της Βιρµανι΄ας και ο΄λες τις παραβια΄σεις των ανθρωπι΄νων
δικαιωµα΄των που διαπρα΄ττει το SPDC·
΄ δη δικαιω
΄ µατα του βιρµα2.
καλει΄ για µια ακο΄µη φορα΄ την κυβε΄ρνηση της Βιρµανι΄ας να εγγυηθει΄ τα θεµελιω
νικου΄ λαου΄, να αποφυλακι΄σει ο΄λους τους πολιτικου΄ς κρατου΄µενους και να επιτρε΄ψει την ελευθερι΄α µετακι΄νησης
στην κ. Aun San Suu Kyi και τα µε΄λη του κο΄µµατο΄ς της·
(1)
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3.
καλει΄ την κυβε΄ρνηση της Βιρµανι΄ας να τερµατι΄σει αµε΄σως την εκτεταµε΄νη πρακτικη΄ της καταναγκαστικη΄ς
εργασι΄ας και τις παραβια΄σεις των ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των που συνδε΄ονται µε αυτη΄ν, η οποι΄α ΄εχει χαρακτηρισθει΄
απο΄ την ΠΟΕ ως «ε΄γκληµα κατα΄ της ανθρωπο΄τητας»·
4.
καλει΄ το Συµβου΄λιο να διασφαλι΄σει ο΄τι η τρε΄χουσα Κοινη΄ Θε΄ση της ΚΕΠΠΑ για τη Βιρµανι΄α θα ανανεωθει΄
και θα εφαρµοσθει΄ µε αυστηρο΄τητα, ιδι΄ως σε ο΄,τι αφορα΄ την απαγο΄ρευση των θεωρη΄σεων εισο΄δου· απευθυ΄νει
επι΄σης θερµη΄ ΄εκκληση προς τα κρα΄τη µε΄λη της ΕΕ να µην χορηγου΄ν θεωρη΄σεις εισο΄δου σε µε΄λη του SPDC και
στρατιωτικου΄ς·
5.
καλει΄ εξα΄λλου το Συµβου΄λιο και τα κρα΄τη µε΄λη να αυξη΄σουν τις πιε΄σεις προς το SPDC προκειµε΄νου να
εγκαινια΄σει δια΄λογο µε τη δηµοκρατικη΄ αντιπολι΄τευση και τις εθνικε΄ς µειονο΄τητες µε την απειλη΄ ο΄τι θα συµπε΄ σεις οικονοµικου΄ χαρακτη΄ρα στην Κοινη΄ του Θε΄ση για τη Βιρµανι΄α·
ριληφθου΄ν κυρω
6.

επαναλαµβα΄νει τη θε΄ση του να αποκλεισθει΄ η Βιρµανι΄α απο΄ τη διαδικασι΄α ASEAN-ΕΕ·

7.
καλει΄ το Συµβου΄λιο να χρησιµοποιη΄σει το δι΄αυλο διαλο΄γου µε το ASEAN και τα υπο΄λοιπα κρα΄τη της
περιοχη΄ς προκειµε΄νου να ασκηθου΄ν πιε΄σεις επι΄ του SPDC να προσε΄λθει σε δια΄λογο µε τη δηµοκρατικη΄ αντιπολι΄τευση και τις εθνικε΄ς µειονο΄τητες·
8.
αναθε΄τει στην Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει το παρο΄ν ψη΄φισµα προς το Συµβου΄λιο, την Επιτροπη΄, τα κοινο΄ ς και
βου΄λια των κρατω΄ν µελω΄ν, το ASEAN, το Κο΄µµα NLD και την Προ΄εδρο΄ του κ. Aung San Suu Kyi, καθω
την κυβε΄ρνηση της Βιρµανι΄ας.

γ)

B5-0079, 0093, 0098 και 0107/1999

Ψη΄φισµα σχετικα΄ µε την κατα΄σταση των φυλακισµε΄νων που ΄εχουν κατηγορηθει΄ για κατασκοπι΄α στο Ιρα΄ν
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
΄ ν του Ιρα΄ν για τη διαβι΄βαση στη δικαιοσυ΄νη του
A. ΄εχοντας υπο΄ψη την ανακοι΄νωση του Υπουργου΄ Πληροφοριω
΄ ν µουσουλµα΄νων και εβραι΄ων που ΄εχουν κατηγορηθει΄ για κατασκοπι΄α και τη διαδικασι΄α που
φακε΄λλου ιρανω
΄εχει ξεκινη΄σει κατα΄ των φοιτητω΄ν,
Β.

΄ ν στο σιονιστικο΄ καθεστω
΄ ς που σι΄γουρα εµπλε΄λαµβα΄νοντας υπο΄ψη την κατηγορι΄α διαβι΄βασης «πληροφοριω
κεται στην εν λο΄γω υπο΄θεση κατασκοπι΄ας» πρα΄γµα το οποι΄ο δικαιολογει΄ συ΄µφωνα µε το νο΄µο την παραποµπη΄ στο επαναστατικο΄ δικαστη΄ριο,

Γ.

΄εχοντας υπο΄ψη ο΄τι ο νε΄ος ποινικο΄ς κω
΄ δικας του Ιρα΄ν που εµπνε΄εται απο΄ τη Σαρι΄α προβλε΄πει ρητα΄ την ποινη΄
΄ ν της Αµερικη΄ς,
του θανα΄του για κα΄θε α΄τοµο ΄ενοχο κατασκοπει΄ας υπε΄ρ του Ισραη΄λ η΄ των Ηνωµε΄νων Πολιτειω

∆.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι πολλοι΄ κρατου΄µενοι ΄εχουν η΄δη εκτελεσθει΄ µε την ΄δια
ι
κατηγορι΄α και ο΄τι ο τελευται΄ος η΄ταν εβραι΄ος ηλικι΄ας 60 ετω΄ν που απαγχονι΄στηκε στις 2 Ιουνι΄ου 1998 στην Τεχερα΄νη,

Ε.

΄εχοντας υπο΄ψη ο΄τι ΄ενα επαναστατικο΄ ιρανικο΄ δικαστη΄ριο καταδι΄κασε 4 α΄τοµα σε θα΄νατο σε σχε΄ση µε διαδηλω΄σεις φοιτητω΄ν κατα΄ τη δια΄ρκεια του Ιουλι΄ου 1999 υπε΄ρ της δηµοκρατι΄ας· ο΄τι α΄λλα α΄τοµα που ΄εχουν
΄ ν ανακρι΄νονται και αντιµετωπι΄ζουν σοβαρε΄ς κατηγοσυλληφθει΄ κατα΄ τη δια΄ρκεια των εν λο΄γω διαµαρτυριω
ρι΄ες,

ΣΤ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη την επιβαρυντικη΄ ΄εκθεση της ∆ιεθνου΄ς Αµνηστι΄ας σχετικα΄ µε τις συνθη΄κες κρα΄τησης στο
΄ ν αποφα΄σεων µαστι΄γωσης, λιθοβολισµου΄ καθω
΄ς
Ιρα΄ν, ο΄που αναφε΄ρονται πολυα΄ριθµες περιπτω΄σεις δικαστικω
και ποινη΄ς θανα΄του,
Ζ. ΄εχοντας υπο΄ψη ο΄τι ο νεο΄τερος απο΄ τους εν λο΄γω κατηγορουµε΄νους ει΄ναι ηλικι΄ας 16 ετω΄ν,
1.
εκφρα΄ζει τον αποτροπιασµο΄ του για τη διαδικασι΄α που εφαρµο΄ζεται στους φυλακισµε΄νους που κατηγορου΄νται για κατασκοπι΄α στο Ιρα΄ν·
2.
απαιτει΄ την α΄µεση απελευθε΄ρωση ο΄λων των κρατουµε΄νων ω΄στε να µπορε΄σουν να προετοιµα΄σουν ελευ΄θερα
την υπερα΄σπιση΄ τους µε τον τρο΄πο τον οποι΄ο επιθυµου΄ν·
΄ µατα της υπερα΄σπισης να γι΄νουν σεβαστα΄ και διεθνει΄ς παρατηρητε΄ς να ΄εχουν α΄µεση προ΄3.
ζητει΄ τα δικαιω
΄ ς και να µπορε΄σουν να παρακολουθη΄σουν ελευ΄θερα το
σβαση στους φα΄κελλους των κατηγορουµε΄νων καθω
συ΄νολο της διαδικασι΄ας·
4.
καλει΄ το Ανω΄τατο ∆ικαστη΄ριο να αναστει΄λει α΄µεσα την εκτε΄λεση της ποινη΄ς του θανα΄του και να προχωρη΄σει
΄ ρηση της υπο΄θεσης·
περαιτε΄ρω µε την δικαστικη΄ αναθεω

25.2.2000

