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Sytuacja na Kubie

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Kuby

Parlament Europejski,

— uwzględniając poprzednie rezolucje na temat sytuacji na Kubie, a w szczególności rezolucję z dnia
22 kwietnia 2004 r. (1),

— uwzględniając deklaracje Prezydencji UE z dni 26 marca 2003 r. i z 5 czerwca 2003 r. w sprawie
zatrzymywania dysydentów i opozycjonistów na Kubie i w sprawie jednogłośnie przyjętych
w związku z tym przez Unię Europejską działań,

— uwzględniając konkluzje Rady ds. Ogólnych z dnia 16 czerwca 2003 r.,

— uwzględniając wspólne stanowisko UE 96/697/WPZB w sprawie Kuby, przyjęte dnia 2 grudnia 1996 r.
i systematyczne przedłużane,

— uwzględniając rezolucję z dnia 28 października 2004 r. w sprawie Guantanamo (2),

— uwzględniając art. 103 ust. 2 Regulaminu,

A. zważywszy, że obrona powszechności i niepodzielności praw człowieka, w tym praw cywilnych, poli-
tycznych, gospodarczych, społecznych i kulturalnych, pozostaje jednym z głównych celów Unii Euro-
pejskiej,

B. zważywszy, że dziesiątki niezależnych dziennikarzy, pokojowych dysydentów i obrońców praw czło-
wieka z demokratycznej opozycji, w większości związanych z projektem Vareli, często poważnie cho-
rych, przebywa nadal więzieniach, w nieludzkich warunkach,

C. zważywszy, że w czerwcu zeszłego roku Unia Europejska postanowiła nałożyć na Kubę sankcje
w reakcji na zatrzymanie i uwięzienie w kwietniu 75 dysydentów oraz na przeprowadzoną w trybie
doraźnym egzekucję trzech porywaczy,

D. zważywszy, że korzystanie z wolności wypowiedzi i zgromadzeń jest jednym z podstawowych praw
człowieka,

E. zważywszy, że Oswaldowi Payá Sardiñas, laureatowi nagrody im. Sacharowa przyznanej przez Parla-
ment Europejski w 2002 r., nadal regularnie odmawia się prawa wyjazdu z Kuby na zaproszenia Parla-
mentu i innych instytucji Unii Europejskiej,

F. zważywszy, że w ostatnich tygodniach władze kubańskie wydaliły, łamiąc w ten sposób podstawowe
prawo do zgromadzeń, wielu parlamentarzystów z państw członkowskich Unii Europejskiej, jak rów-
nież personel organizacji humanitarnych, który próbował dostać się na Kubę celem spotkania się
z przedstawicielami demokratycznej opozycji i projektu Vareli, aby okazać im swe wsparcie
i solidarność w obronie demokratycznych wartości,

G. zważywszy, że w bazie wojskowej Guantanamo nadal przetrzymywane są setki więźniów,
z pogwałceniem najbardziej podstawowych praw człowieka oraz zważywszy stanowiska, które Parla-
ment przyjął wcześniej w tej kwestii;

1. zwraca się o natychmiastowe uwolnienie wszystkich więźniów politycznych i więźniów sumienia na
Kubie i ponawia swoje potępienie dla aresztowań, które łamią najbardziej podstawowe prawa człowieka, a w
szczególności wolność wypowiedzi i swobody zgromadzeń i stowarzyszeń;

2. nalega, aby Rada i Komisja nadal podejmowały wszelkie inicjatywy konieczne dla osiągnięcia uwolnie-
nia więźniów;

(1) Tekst przyjęty, P5_TA(2004)0379.
(2) Tekst przyjęty, P6_TA(2004)0050.

18.8.2005 PL C 201 E/83Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Środa 17 listopad 2004



3. ponownie stwierdza, że celem Unii Europejskiej w odniesieniu do Kuby nadal jest poszanowanie praw
człowieka i praw podstawowych, wspieranie procesu przemian w kierunku pluralistycznej demokracji
i trwałej odbudowy gospodarki zorientowanej na poprawę warunków życia kubańskiego społeczeństwa;

4. energicznie potępia wydalenie przez władze kubańskie trzech parlamentarzystów z państw członkow-
skich Unii Europejskiej, jak również dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych i wyraża swą solidar-
ność z nimi oraz z członkami demokratycznej opozycji;

5. ponawia zaproszenie dla Pana Oswaldo Payá Sardiñas, laureata nagrody im. Sacharowa przyznanej
przez Parlament Europejski w 2002 r. oraz nalega, aby władze kubańskie wydały mu niezbędne zezwolenia,
aby mógł on wystąpić przed instytucjami Wspólnoty;

6. stwierdza, że w tych okolicznościach, uwolnienie wszystkich więźniów politycznych, zezwolenie na
wyjazd O. Payá Sardiñas i dokonanie znacznego postępu na drodze ku demokracji i poszanowaniu praw
człowieka i praw podstawowych stanowią warunki niezbędne do ewentualnej modyfikacji wspólnego stano-
wiska Unii Europejskiej w sprawie Kuby i działań przyjętych jednogłośnie dnia 5 czerwca 2003 r.;

7. podkreśla, że embargo nałożone na Kubę przez Stany Zjednoczone jest nieskuteczne i że należałoby je
znieść;

8. podkreśla, że przyszłość polityczna Kuby powinna opierać się wyłącznie na woli jej obywateli;

9. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządowi
i Zgromadzeniu Narodowemu Władzy Ludowej Republiki Kuby, a także Panu Oswaldo Payá Sardiñas, lau-
reatowi nagrody im. Sacharowa przyznawanej przez Parlament Europejski.
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Spotkanie Rady Europejskiej (Bruksela 4-5 listopada 2004)

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wyniku spotkania Rady Europejskiej w Brukseli
w dniach 4-5 listopada 2004 roku

Parlament Europejski,

— uwzględniając wnioski Prezydencji po spotkaniu Rady Europejskiej w dniach 4-5 listopada 2004 r.
(dokument końcowy 14292/04),

— uwzględniając sprawozdanie Rady Europejskiej oraz oświadczenie Komisji złożone podczas spotkania
Rady Europejskiej w dniach 4-5 listopada 2004 r.,

— uwzględniając program haski dotyczący przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości,

— uwzględniając art. 103 ust. 2 Regulaminu,

W sprawie przygotowania przeglądu w połowie okresu strategii lizbońskiej oraz sprawozdania na wyso-
kim szczeblu (sprawozdanie Koka)

1. wita z zadowoleniem potwierdzenie przez Radę Europejską ważności i znaczenia zrównoważonej
strategii lizbońskiej o wymiarze ekonomicznym, społecznym i środowiskowym i podkreśla, że równowaga
ta jest ważna zarówno dla europejskiej wizji społeczeństwa jak i dla światowej konkurencyjności Europy;
nalega na ambitne wyznaczenie rozmiaru społecznego i środowiskowego; ubolewa nad faktem, że strategia
ta do tej pory nie przyniosła większości zamierzonych rezultatów;
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