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UEN frakcijos vardu,

dėl penkių Bulgarijos medicinos seserų ir Palestinos gydytojo įkalinimo ir 
nuteisimo pagal kaltinimus, iškeltus 1999 metais, dėl Benghazi ligoninėje ŽIV 
užkrėstų vaikų
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Europos Parlamento rezoliucija dėl penkių Bulgarijos medicinos seserų ir Palestinos 
gydytojo įkalinimo ir nuteisimo pagal kaltinimus, iškeltus 1999 metais, dėl Benghazi 
ligoninėje ŽIV užkrėstų vaikų

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į tai, kad ES privalo atlikti pagrindinį vaidmenį ginant žmogaus teises 
visame pasaulyje, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi 2006 m. gruodžio 19 d. Libijos teismas dar kartą  patvirtino mirties nuosprendį− 
sušaudyti penkias Bulgarijos medicinos seseris ir gydytoją iš Palestinos, juos apkaltinus 
Benghazi ligoninėje ŽIV infekcija užkrėtus 462 vaikus,

B. kadangi Libijos teismas priėmė minėtą sprendimą neatsižvelgęs į tarptautinę nuomonę, 
kuri buvo perduota jam, įskaitant Tarptautinės medicinos seserų tarybos nuomonę ir Luco 
Montagnier, kuris pirmasis nustatė ŽIV ir AIDS virusą,

C. kadangi Libijos teismas pažeidė pagrindines kaltinamųjų žmogaus teises,

1. atkreipia dėmesį į ES išorės santykių Komisarės pareiškimą, paskelbtą 2006 m. gruodžio 
19 d., ir 2006 m. Europos Parlamento Pirmininko pareiškimą;

2. atkreipia dėmesį į 2006 m. gruodžio 28 d. ES išorės santykių Komisarės laišką Libijos 
vyriausybei minėtu klausimu, kuriame raginama spręsti klausimą humanitariniai 
pagrindais;

3. ragina Vokietiją pirmininkaujančią ES siekti išspręsti minėtą klausimą humanitariniais 
pagrindais;

4. ragina Komisiją tęsti padidintą finansavimą, skiriamą vaikams, užkrėstiems AIDS Libijoje 
(Benghazi);

5. Paveda pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos sąjungai pirmininkaujančiai 
Vokietijai, valstybių narių vyriausybėms, Komisijos Pirmininkui, Libijos Prezidentui, 
Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui, Afrikos Sąjungos Generaliniam sekretoriui ir 
Pasaulio Sveikatos Organizacijos Pirmininkui.


