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Resolucija Evropskega parlamenta o priprtju petih bolgarskih medicinskih sester in 
palestinskega zdravnika zaradi obtožb v zvezi s primerom HIV/aids v otroški bolnišnici 
v Bengaziju leta 1999 in njihovem sojenju

Evropski parlament,

– ob upoštevanju dejstva, da mora EU ostati v ospredju varstva človekovih pravic po vsem 
svetu;

– ob upoštevanju člena 103(2) svojega poslovnika,

A. ker je libijsko sodišče 19. decembra 2006 potrdilo kazen usmrtitve z ustrelitvijo za pet 
bolgarskih medicinskih sester in palestinskega zdravnika zaradi obtožb, da so z virusom 
HIV/aidsom okužili 462 otrok v otroški bolnišnici v Bengaziju,

B. ker je libijsko sodišče izreklo razsodbo kljub temu, da je bilo sodišču posredovanih veliko 
mednarodnih mnenj proti temu, vključno z mnenji Mednarodnega sveta medicinskih 
sester in francoskega zdravnika Luca Montagnierja, ki je odkril virus HIV/aids,

C. ker libijsko sodišče preprosto ni upoštevalo osnovnih človekovih pravic obtožencev,

1. je seznanjen z izjavama komisarke za zunanje odnose EU z dne 19. decembra 2006 in z 
izjavo predsednika Evropskega parlamenta z dne 20. decembra 2006, povezanima s to 
zadevo,

2. je seznanjen s pismom, ki ga je komisarka za zunanje odnose EU v zvezi s tem poslala 
libijski vladi 28. decembra 2006 in ki poziva k človekoljubni rešitvi;

3. poziva nemško predsedstvo Evropske unije, naj za te primere poišče človekoljubno 
rešitev;

4. poziva Komisijo, naj še naprej zagotavlja povečano raven financiranja za pomoč z aidsom 
okuženim otrokom v Bengaziju v Libiji; 

5. poziva svojega predsednika, naj to resolucijo posreduje nemškemu predsedstvu Evropske 
unije, vladam članic Evropske unije, predsedniku Komisije, predsedniku Libije, 
generalnemu sekretarju Združenih narodov, generalnemu sekretarju Afriške unije in 
generalni direktorici Svetovne zdravstvene organizacije.


