
3. w dalszym ciągu podtrzymuje swoje zdanie, że Birma nie powinna uczestniczyć w V Szczycie ASEM,
ani stać się członkiem ASEM, do momentu gdy nie nastąpi nieodwracalna, polityczna zmiana w kierunku
demokracji w tym kraju;

4. wnosi o natychmiastowe uwolnienie i zezwolenie na pełną swobodę przemieszczania się i wypowiedzi
Aung San Suu Kyi i innych przywódców NLD oraz innych więźniów politycznych przetrzymywanych przez
Radę Przywrócenia Prawa i Porządku (SPDC);

5. wzywa do otwarcia wszystkich obecnie zamkniętych biur NLD; wzywa SPDC do nawiązania prawdzi-
wego dialogu z NLD i grupami etnicznymi w sprawie przywrócenia demokracji i poszanowania praw czło-
wieka, w tym mniejszości etnicznych w Birmie;

6. nalega na przyjęcie takiej linii politycznej przez SPDC, która zapewni przestrzeganie rezultatów ostat-
nich wyborów, zmianę procedur w Konwencie Narodowym i ustalenie ram czasowych dla ich ustanowienia;

7. nalega na natychmiastowe wzmocnienie Wspólnej Polityki UE dla Birmy: nałożenie embarga na
import produktów i usług z przedsiębiorstw należących do wojskowych, personelu wojskowego i ich wspól-
ników, embargo na import dóbr ważnych strategicznie z sektorów gospodarki o charakterze monopolistycz-
nym, jak kamienie szlachetne i drewno, a ponadto wzywa agencje podróży i niezależnych organizatorów
wycieczek z UE o zaprzestanie promocji i sprzedaży wycieczek turystycznych do Birmy;

8. wzywa do wyznaczenia specjalnego wysłannika UE dla zapewnienia uwolnienia Aung San Suu Kyi
oraz swobody działania dla NLD;

9. wzywa ONZ do nałożenia ukierunkowanych sankcji na Birmę, a Radę Bezpieczeństwa ONZ do uzna-
nia sytuacji w Birmie za sprawę pilną oraz zapewnienia nieograniczonego dostępu wysłannikowi ONZ
Razaliemu do Aung San Suu Kyi;

10. nalega na wprowadzenie w życie zaleceń specjalnego sprawozdawcy ONZ ze stycznia 2004 r.;

11. wzywa kraje ASEAN do poparcia UE w celu zwiększenia nacisku na SPDC w celu natychmiastowego
uwolnienia Aung San Suu Kyi oraz innych przetrzymywanych członków NLD i podjęcia znaczących kroków
nacisku na władze w Birmie, aby w tym kraju nastąpiły zmiany w pozytywnym kierunku;

12. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom
państw ASEAN i państwom członkowskim ASEM, Aung San Suu Kyi, NDL i SPDC oraz Sekretarzowi
Generalnemu ONZ.

P6_TA(2004)0016

Wojwodina: prześladowanie mniejszości

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie prześladowania mniejszości w Wojwodinie

Parlament Europejski,

— uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Serbii i Czarnogóry oraz Jugosławii,

— uwzględniając swoje rezolucje w sprawie rocznych sprawozdań Komisji na temat Procesu Stabilizacji
i Stowarzyszenia w Europie Południowo-Wschodniej z dnia 7 listopada 2002 r. (1) oraz z dnia 20 lis-
topada 2003 r. (2),

— uwzględniając art. 115 pkt 5 Regulaminu,

(1) Dz.U. C 16 E z 22.1.2004, str. 98.
(2) Dz.U. C 87 E z 7.4.2004, str. 521.
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A. uwzględniając wysiłki UE na rzecz propagowania demokratyzacji oraz poszanowania praw człowieka
i praw mniejszości w Republice Serbii oraz w Federacji Serbii i Czarnogóry,

B. uwzględniając powtarzające się w ostatnich miesiącach przypadki prześladowania mniejszości
w Wojwodinie, a szczególnie mniejszości węgierskiej,

C. mając świadomość istnienia świeżych dowodów aktów przemocy wobec obywateli serbskich pochodze-
nia węgierskiego, które miały miejsce w kilku miastach w okręgu Wojwodina, takich jak bezczeszczenie
nagrobków w wielu miejscowościach, znaczna ilość antywęgierskich napisów, palenie flag Republiki
Węgierskiej, przemoc fizyczna policji wobec burmistrza reprezentującego mniejszość węgierską,

D. zważywszy, że chociaż incydenty te mogą być postrzegane jako zjawisko lokalne i incydentalne, to
jednak istnieje niebezpieczeństwo ich eskalacji w różnych kierunkach,

E. zważywszy, że przez ostatnie półtora roku centralne i lokalne władze Serbii nie zdołały zapewnić
poszanowania podstawowych praw człowieka, w tym praw mniejszości etnicznych i narodowych, ani
pociągnąć sprawców do odpowiedzialności,

F. głęboko zaniepokojeni faktem, że władze serbskie zwykle ignorują przemoc, traktując ją jako przejaw
wandalizmu i odmawiając uznania motywów nacjonalistycznych lub sekciarskich,

G. zważywszy, że UE i jej Państwa Członkowskie nieustannie wzywały do poszanowania podstawowych
wartości i praw mniejszości w całym regionie,

H. biorąc pod uwagę kroki podjęte ostatnio przez władze w Belgradzie w celu przeciwdziałania zaistniałej
sytuacji i w oczekiwaniu na podjęcie przez nie konkretnych działań,

1. wyraża głębokie zaniepokojenie z powodu powtarzających się przypadków łamania praw człowieka
w okręgu Wojwodina;

2. wzywa władze Republiki Serbii oraz Federacji Serbii i Czarnogóry do uznania tych aktów przemocy za
przestępstwa zgodnie z obowiązującym prawem i nalega na podjęcie natychmiastowych i skutecznych dzia-
łań, tak aby podobne wydarzenia nie pozostały bez reakcji i aby można im było w przyszłości zapobiegać;

3. przypomina rządom Republiki Serbii oraz Federacji Serbii i Czarnogóry, że przestrzeganie zasad wol-
ności i demokracji, poszanowanie praw człowieka, praw mniejszości i podstawowych wolności, a także
praworządność i zgodne stosunki z wszystkimi sąsiadami są jedną z podstawowych zasad Procesu Stabiliza-
cji i Stowarzyszenia oraz warunkiem wstępnym dla ich przyszłych stosunków z UE;

4. wzywa Zgromadzenie Regionalne Wojwodiny, aby pilnie zajęło się tymi kwestiami i stworzyło odpo-
wiedni klimat polityczny, który sprzyjać będzie wyjściu na przeciw problemom i aspiracjom wszystkich
obywateli oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i praworządności w regionie;

5. zwraca się do Konferencji Przewodniczących, aby ta upoważniła swoją Delegację do spraw stosunków
z Albanią, Bośnią-Hercegowiną i z Serbią i Czarnogórą (w tym Kosowo) do wysłania misji wyjaśniającej do
tego regionu i przedłożenia sprawozdania Komisji Spraw Zagranicznych i jej Podkomisji Praw Człowieka
w zakresie dalszych środków jakie należy podjąć;

6. wzywa Radę i Komisję, aby z bliska monitorowały rozwój wydarzeń w Wojwodinie i aby użyły poli-
tycznego wpływu UE do zajęcia się tą kwestią przez wszystkie władze Republiki Serbii oraz Federacji Serbii
i Czarnogóry;

7. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Rządom i Parlamentom
Republiki Serbii oraz Federacji Serbii i Czarnogóry, władzom okręgu Wojwodina oraz Specjalnemu Koordy-
natorowi do spraw Procesu Stabilizacji w Europie Południowo-Wschodniej i OBWE.
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