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Pamatojoties uz Padomes un Komisijas ziņojumiem,

ievērojot Reglamenta 103.  panta 2.  punktu,

iesniedza Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli un Eoin 
Ryan

UEN grupas vārdā

par piecu bulgāru medicīnas māsu un palestīniešu ārsta ieslodzījumu un 
tiesāšanu saistībā ar apsūdzībām, kas attiecas uz HIV/AIDS inficēšanās 
gadījumu 1999. gadā Bengāzī bērnu slimnīcā 
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Eiropas Parlamenta rezolūcija par piecu bulgāru medicīnas māsu un palestīniešu ārsta 
ieslodzījumu un tiesāšanu saistībā ar apsūdzībām, kas attiecas uz HIV/AIDS inficēšanās 
gadījumu 1999. gadā Bengāzī bērnu slimnīcā

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā to, ka ES jāsaglabā vadošā loma cilvēktiesību aizsardzībā visā pasaulē;

– ņemot vērā Reglamenta 103.  panta 2.  punktu,

A. tā kā 2006. gada 19. decembrī Lībijas tiesa atkārtoti apstiprināja nāves sodu nošaujot 
piecām bulgāru medmāsām un palestīniešu ārstam, pamatojoties uz apsūdzību, ka šie 
cilvēki inficējuši ar HIV/AIDS 462 bērnus Bengāzī bērnu slimnīcā;

B. tā kā Lībijas tiesa pieņēma šo spriedumu nerēķinoties ar starptautiskiem atzinumiem, kas 
apliecināja pretējo un tika iesniegti tiesai, tostarp arī Starptautiskās Medmāsu padomes 
atzinumu un franču ārsta Luc Montagnier atzinumu, kurš pirmais atklāja HIV/AIDS 
vīrusu;

C. tā kā Lībijas tiesa vienkārši nerēķinājās ar aizstāvamo pamattiesībām;

1. atzīmē paziņojumus, kurus par šo jautājumu sniedza ES Ārējo attiecību komisāre 
2006. gada 19. decembrī un Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs 2006. gada 20. decembrī;

2. atzīmē ES Ārējo attiecību komisāres 2006. gada 28. decembra vēstuli Lībijas valdībai par 
šo jautājumu, kurā tika pausts aicinājums atrast humānu risinājumu šai problēmai;

3. aicina Eiropas Savienības Vācijas prezidentūru censties panākt šo lietu atrisināšanu 
humānā ceļā;

4. aicina Komisiju turpināt nodrošināt palielinātu finansējumu, lai palīdzētu ar AIDS 
inficētajiem bērniem Bengāzī, Lībijā;

5. uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Eiropas Savienības Vācijas prezidentūrai, 
dalībvalstu valdībām, Komisijas priekšsēdētājam, Lībijas prezidentam, ANO 
ģenerālsekretāram, Āfrikas Savienības ģenerālsekretāram un Pasaules Veselības 
organizācijas vadītājam.


