
— uwzględniając komunikat Komisji Europejskiej COM (1999) 0640 oraz odpowiadającą mu rezolucję
Parlamentu Europejskiego T5-0376/2000 z 7 września 2000 r. w sprawie transportu lotniczego
i środowiska naturalnego (1),

— uwzględniając art. 108 ust. 5 swojego Regulaminu,

A. mając na uwadze szybko rosnący wpływ globalnej emisji substancji pochodzących z transportu lotni-
czego na zmiany klimatyczne,

B. mając na uwadze, iż proponowana poprawka do rezolucji A33-7 wyraźnie odrzuca jednostronne dzia-
łania mające na celu wprowadzenie opłat lotniczych od emisji substancji, pomimo istniejących w tej
kwestii wytycznych ICAO; mając na uwadze, iż działania te mogłyby stać się bezużyteczne, jeśli włą-
czono by je do zintegrowanych polityk dotyczących transportu i środowiska naturalnego, oraz że Unia
Europejska utraciłaby prawo do inicjatywy ustawodawczej w tym zakresie,

C. uwzględniając prace podjęte przez Komitet ICAO ds. ochrony środowiska naturalnego w zakresie lot-
nictwa (CAEP) w lutym 2004 r.,

1. uważa, iż proponowana poprawka do rezolucji A33-7, mająca na celu całkowite zwolnienie między-
narodowego lotnictwa cywilnego z opłat od emisji substancji jest nie do zaakceptowania, stanowi krok
wstecz dla ICAO i mogłaby podważyć wiarygodność organizacji w kwestii emisji substancji; popiera Radę
Europejską, Państwa Członkowskie i Komisję w pracach nad zapisem o zastrzeżeniu w kwestii wyłączenia
aspektów gospodarczych na rzecz rozwinięcia bardziej stabilnej polityki lotniczej; zachęca Zgromadzenie do
odrzucenia poprawki oraz wzywa wszystkich członków ICAO do działań mających na celu wypracowanie
konstruktywnego wkładu do 10 Konferencji Stron (COP 10) Konwencji ramowej ONZ w sprawie zmian
klimatu (6-17 grudnia 2004 r.);

2. wzywa przedstawicieli Państw Członkowskich UE w Zgromadzeniu ICAO do wywarcia presji na ICAO
w kwestii dodatkowego, pilnego postępu w dziedzinie sposobów ochrony środowiska naturalnego
w przypadku zanieczyszczenia lotniczego, takich jak:

a) przyjęcie nowych, ostrzejszych standardów dla emisji tlenków azotu,

b) wprowadzenie międzynarodowej, otwartej skali norm emisji,

c) rozwój i ewentualne wprowadzenie międzynarodowych opłat związanych z emisją dwutlenku węgla;

3. jest zdania, iż Komisja Europejska powinna zasiadać w Zgromadzeniu ICAO;

4. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, Radzie, rządom
i parlamentom Państw Członkowskich i krajów kandydujących, rządowi USA oraz Przewodniczącemu
i członkom Zgromadzenia ICAO.

(1) Dz.U. C 135 z 7.5.2001, str. 265.

P6_TA(2004)0011

Sytuacja na Białorusi

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji na Białorusi

Parlament Europejski,

— uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie sytuacji na Białorusi,

— uwzględniając w szczególności swoją rezolucję z dnia 24 października 1996 r. w sprawie sytuacji na
Białorusi (1), w której Parlament postanowił, by nie podejmować dalszych kroków w kierunku ratyfiko-
wania układu o partnerstwie i współpracy UE — Białoruś, dopóki władze Białorusi nie dadzą jasnych
sygnałów świadczących o ich zamiarze pełnego poszanowania podstawowych reguł demokracji i praw
człowieka,

(1) Dz.U. C 347 z 18.11.1996, str. 168.
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— uwzględniając w szczególności swoją rezolucję z dnia 5 lipca 2001 r. w sprawie Białorusi (1), przyjętą
przed wyborami prezydenckimi w 2001 r., oraz raporty Trójki Parlamentarnej (Zgromadzenia Parla-
mentarnego OBWE, Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i Parlamentu Europejskiego) opubli-
kowane po wyborach powszechnych w 2000 r. (30 stycznia 2001 r.) i wyborach prezydenckich
w 2001 r. (4 października 2001 r.),

— uwzględniając w szczególności swoją rezolucję z dnia 11 lutego 2003 r. (2) w sprawie stosunków mię-
dzy Unią Europejską a Białorusią: w kierunku przyszłego partnerstwa,

— uwzględniając deklarację szczytu OBWE w Stambule z 1999 r. (3),

— uwzględniając rezolucje Rady Europy w sprawie sytuacji na Białorusi, a zwłaszcza rezolucję z dnia
28 kwietnia 2004 r. (4) w sprawie prześladowania prasy w Republice Białorusi,

— uwzględniając niedawne oświadczenie szefa biura OBWE w Mińsku krytykujące wyroki skazujące na
karę więzienia dwóch członków opozycji białoruskiej oskarżonych o zniesławienie Prezydenta Białorusi,

— uwzględniając oświadczenie wydane przez Prezydencję Holenderską w imieniu Unii Europejskiej w dniu
30 lipca 2004 r. w sprawie niemożliwego do zaakceptowania nacisku wywieranego przez władze Bia-
łorusi na Europejski Uniwersytet Humanistyczny w Mińsku (5),

— uwzględniając komunikat Komisji z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie Europejskiej Polityki Sąsiedztwa
(COM(2004)0373),

— uwzględniając rezolucje przyjęte przez Komisję Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka i jej
decyzję o powołaniu specjalnego sprawozdawcy dla Białorusi,

— uwzględniając art. 103 pkt 4 swojego Regulaminu,

A. zważywszy, iż dnia 17 października 2004 r. odbędą się wybory do parlamentu Białorusi,

B. zważywszy, iż prezydent Łukaszenko zdecydował o przeprowadzeniu w tym samym czasie referendum
w sprawie usunięcia z konstytucji artykułu, który ogranicza kadencję prezydenta do maksymalnie
dwóch następujących po sobie pięcioletnich okresów pełnienia urzędu,

C. zważywszy, że Trójka Parlamentarna uznała, iż ani wybory parlamentarne w 2000 r., ani wybory
prezydenckie w 2001 r. nie były wolne i uczciwe, oraz że były one poprzedzone przez samowolne
akcje rządu przeciwko opozycji politycznej, niezależnym mediom i organizacjom obserwującym
wybory,

D. zważywszy, że zamiast poprawić się, sytuacja na Białorusi dodatkowo pogorszyła się i dochodzi tam
obecnie do rozmyślnego łamania praw człowieka, Izba Niższa Parlamentu pozbawiona została upraw-
nień prawodawczych, a życie gospodarcze jest regulowane przez Prezydenta; zważywszy, iż naruszenia
te obejmują uwięzienie członków opozycji demokratycznej i stosowanie wobec nich innych form repre-
sji, wykreślanie z rejestru partii politycznych w przededniu wyborów, szykanowanie i zastraszanie kan-
dydatów opozycji oraz zakazywanie przedstawicielom partii opozycyjnych obecności w lokalach
wyborczych,

E. zważywszy, iż UE wielokrotnie potępiała aresztowania prominentnych liderów opozycji przez rząd
Łukaszenki oraz że brak jest postępu w nierozwiązanych przypadkach zniknięcia ludzi,

F. zważywszy, iż w ciągu minionych kilku lat ponad 50 demokratycznych organizacji pozarządowych
różnych szczebli i różnych orientacji politycznych, ponad 20 niezależnych mediów, kilka instytucji
edukacyjnych i kilka partii politycznych zostało zlikwidowanych ze względów „technicznych”, gdy tym-
czasem było oczywiste, że we wszystkich wypadkach organizacje te zostały ukarane za krytykowanie
Prezydenta i jego polityki,

(1) Dz.U. C 65 E z 14.3.2002, str. 373.
(2) Dz.U. C 43 E z 19.2.2004, str. 60.
(3) SUM.DOC/2/99, 19 listopada 1999.
(4) Rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy nr 1372 (2004).
(5) 11835/1/04 REV 1.
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G. zważywszy, iż ciągle mają miejsce na Białorusi politycznie umotywowane aresztowania i procesy dzia-
łaczy ruchów demokratycznych i niezależnych dziennikarzy oraz deportacje obywateli obcych państw;
zważywszy, iż zaledwie przed kilkoma dniami skazano dwóch członków białoruskiej opozycji, Wale-
rego Lewoniewskiego i Aleksandra Wasiljewa, na dwa lata więzienia za zniesławienie Prezydenta Biało-
rusi,

H. jest w najwyższym stopniu zaniepokojony decyzją władz białoruskich o cofnięciu pozwolenia na
legalną działalność cieszącemu się międzynarodowym uznaniem Europejskiemu Uniwersytetowi Huma-
nistycznemu w Mińsku, będącemu znakomitym przykładem wolności akademickiej i dążenia ku praw-
dziwie europejskim wartościom w nauczaniu i programach badawczych, co będzie mieć poważne kon-
sekwencje dla akademickiej przyszłości setek studentów i nauczycieli,

I. mając na uwadze rezolucję Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z dnia 28 maja 2004 r., które
uznało dowody udziału najwyższych urzędników państwowych w porwaniu i domniemanym morder-
stwie czołowych postaci opozycji w 1999 r.,

J. podkreślając rosnącą izolację polityczną Białorusi, jedynego kraju Europy Środkowej, z którym UE
dotąd nie podpisała układu o partnerstwie i współpracy,

K. podkreślając fakt, iż Białoruś jest włączona do Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, lecz obecnie nie
korzysta z oferty zwiększenia współpracy z powodu braku demokracji i rządów prawa w tym kraju,
mimo nadziei białoruskich obywateli na zwiększenie współpracy z Unią Europejską,

1. stanowczo potępia masowe ataki białoruskiego reżimu na media, dziennikarzy, członków opozycji,
działaczy walczących o prawa człowieka i wszystkie osoby, które usiłują bez ograniczeń wyrażać krytykę
Prezydenta i reżimu, objawiające się w przeprowadzanych według uznania aresztowaniach, brutalnym
obchodzeniu się z więźniami, zniknięciach, politycznie umotywowanych prześladowaniach i innych aktach
represji, które lekceważą podstawowe zasady demokracji i praworządności;

2. wzywa władze Białorusi do zapewnienia, by wybory parlamentarne w dniu 17 października 2004 r.
były wolne, uczciwe, równe, możliwe do rozliczenia i przejrzyste, oraz do zapewnienia tak wybranemu
parlamentowi znaczących uprawnień, a także odrzuca jako niedemokratyczne kroki podjęte dla wyelimino-
wania głównych partii opozycji demokratycznej, w tym delegalizację Partii Pracy i udzielenie oficjalnego
„ostrzeżenia” Białoruskiemu Frontowi Narodowemu, które może być pierwszym krokiem do jego delegali-
zacji;

3. wzywa naród białoruski do udziału w zbliżających się wyborach parlamentarnych; stanowczo nalega
na centralną komisję wyborczą, aby zapewniła wszystkim ruchom politycznym w kraju równy dostęp do
komisji i takie same szanse wystawienia kandydatów; apeluje do rządu Białorusi o zezwolenie obserwato-
rom międzynarodowym na monitorowanie wyborów dla zagwarantowania, że są one przeprowadzane
w wolny i uczciwy sposób; uznaje wielkie znaczenie tych wyborów dla przywrócenia demokracji na Biało-
rusi i jej ponownego włączenia do międzynarodowej społeczności demokratycznej;

4. uznaje próbę przedłużenia swej kadencji przez prezydenta Łukaszenkę poprzez referendum za kolejne
potwierdzenie autorytarnego sposobu rządzenia przez niego krajem oraz wzywa go do poszanowania
postanowień Konstytucji Białorusi dotyczących maksymalnej liczby kadencji prezydenta Republiki i do
powstrzymania się od przeprowadzania referendum w tej sprawie;

5. wzywa władze Białorusi do natychmiastowego zaprzestania szykanowania wszelkich instytucji eduka-
cyjnych w kraju oraz poszanowania podstawowych reguł wolności akademickiej, autonomii nauczania
i tolerancji w dziedzinie edukacji;

6. wyraża najgłębszą troskę z powodu zamknięcia Europejskiego Uniwersytetu Humanistycznego, dobrze
zorganizowanej instytucji akademickiej, która rozwinęła znaczną współpracę kulturalną z krajami UE
i urzeczywistnia zasady wolności akademickiej i autonomii nauczania; wyraża podobną troskę z powodu
zamknięcia szkoły Jakuba Kolasa, jedynej szkoły średniej, w której wszystkich przedmiotów nauczano
w języku białoruskim;
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7. wzywa władze Białorusi do natychmiastowego zwolnienia Walerego Lewoniewskiego, Aleksandra
Wasiljewa i Michaiła Larynicza, a także wszystkich innych więzionych przeciwników politycznych reżimu;

8. przyjmuje z zadowoleniem decyzję Komisji Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka
o powołaniu Specjalnego Sprawozdawcy do spraw sytuacji praw człowieka na Białorusi oraz postawienie
za cel opracowania programu edukacji o prawach człowieka dla wszystkich grup społeczeństwa;

9. wzywa władze Białorusi do poszanowania praw związków zawodowych, a w szczególności prawa do
stowarzyszania się zagwarantowanego ratyfikowaną przez Białoruś konwencją MOP;

10. podkreśla kolejny raz, że dalszy rozwój stosunków UE z Białorusią będzie zależeć od postępu
w demokratyzacji i reformowaniu kraju;

11. wzywa Radę Prezydencji UE do wywarcia na Białoruś nacisku w celu zezwolenia na wysłanie przez
Parlament Europejski delegacji do obserwowania wyborów 17 października 2004 r. i stworzenie warunków
do niezależnego obserwowania wyborów;

12. nalega na Komisję, by uczyniła ona jak najwięcej dla obecnych oddolnych programów bezpośredniej
wymiany pomiędzy białoruskimi gminami zamieszkałymi przez dzieci z Czernobyla i niektórymi gminami
z Państw Członkowskich UE; wzywa w związku z tym do stworzenia specjalnej struktury dla wsparcia tych
gmin białoruskich, szczerze oddanych wartościom demokratycznym;

13. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, parla-
mentom i rządom Państw Członkowskich, rządowi i parlamentowi Białorusi oraz Zgromadzeniom Parla-
mentarnym OBWE i Rady Europy.

P6_TA(2004)0012

Sytuacja humanitarna w Sudanie

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie regionu Darfur w Sudanie

Parlament Europejski,

— uwzględniając Porozumienie o Partnerstwie AKP — WE podpisane w Cotonou w dniu 23 czerwca
2000 r. (1),

— uwzględniając Konstytucję Republiki Sudanu przyjętą w dniu 30 czerwca 1998 r.,

— uwzględniając Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z dnia 16 grudnia 1966 r.,
ratyfikowany przez Republikę Sudanu w dniu 18 czerwca 1986 r.,

— uwzględniając Międzynarodowy Pakt Praw Ekonomicznych, Społecznych i Kulturalnych z dnia
16 grudnia 1966 r., ratyfikowany przez Republikę Sudanu w dniu 18 czerwca 1986 r.,

— uwzględniając Konwencję Praw Dziecka przyjętą w dniu 20 listopada 1989 r., ratyfikowaną przez Repu-
blikę Sudanu w dniu 2 września 1990 r.,

— uwzględniając Międzynarodową konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej
przyjętą w dniu 21 grudnia 1965 r., ratyfikowaną przez Republikę Sudanu w dniu 20 luty kwietnia
1977 r.,

— uwzględniając Afrykańska Kartę Praw Człowieka i Ludów przyjętą w dniu 27 czerwca 1981 r.
i ratyfikowaną przez Republikę Sudanu w dniu 18 lutego 1986 r.,

— uwzględniając Konwencję w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa przyjętą w dniu
9 grudnia 1948 r.,

— uwzględniając Statut Rzymski ustanawiający Międzynarodowy Trybunał Karny przyjęty w dniu
12 września 2003 r.,

(1) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 3.
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