
10. odrzuca zarzuty, zwłaszcza prezydenta Rosji, że Unia Europejska oraz wspólnota międzynarodowa
przyczyniają się do aktów przemocy, udzielając poparcia dla prawa narodu ukraińskiego do korzystania
z jego praw obywatelskich; podkreśla jednocześnie, że Rosja ponosi dużą odpowiedzialność za sytuację na
Ukrainie;

11. wierzy, że stosunki z Ukrainą zależą od demokratycznego rozwiązania i zobowiązuje się do dalszego
popierania, pomocy i zaangażowania na rzecz budowania przez obywateli Ukrainy wolnego i otwartego
systemu demokratycznego, stworzenia prosperującej gospodarki rynkowej oraz zapewnieniu temu krajowi
należnego mu miejsca we wspólnocie narodów demokratycznych;

12. wzywa Komisję, Radę i Państwa Członkowskie, aby w oczekiwaniu na satysfakcjonujące rozwiązanie
obecnej sytuacji przyspieszyły przyjęcie Planu działania dla Ukrainy, zaangażowały się w jego szybką reali-
zację i włączyły do niego nowe środki, mające na celu wzmocnienie roli społeczeństwa obywatelskiego;

13. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, Radzie, Parla-
mentowi i rządowi Ukrainy, Zgromadzeniom Parlamentarnym NATO i OBWE, Radzie Europy oraz rządowi
i Parlamentowi Federacji Rosyjskiej.

P6_TA(2004)0075

Perspektywa finansowa

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie perspektyw finansowych w kontekście szczytu
Rady Europejskiej w grudniu 2004 r.

Parlament Europejski,

— uwzględniając komunikaty Komisji Europejskiej (COM(2004)0101 i COM(2004)0487),

— uwzględniając Traktat WE, a w szczególności art. 272,

— uwzględniając Porozumienie Międzyinstytucjonalne z dnia 6 maja 1999 r., a w szczególności art.
26 (1),

— uwzględniając Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy,

— uwzględniając swoje pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty O-0067/2004 (B6-0130/2004)
skierowane do Rady,

— uwzględniając art. 108 ust. 5 Regulaminu,

A. zważywszy, że obecna perspektywa finansowa obowiązuje do końca 2006 roku,

B. zważywszy, że obecna perspektywa finansowa jest częścią ogólnego porozumienia międzyinstytucjo-
nalnego, które może być odnowione jedynie przy istnieniu wzajemnego zaufania pomiędzy instytu-
cjami i na podstawie wspólnego porozumienia pomiędzy dwoma organami władzy budżetowej,

C. zważywszy, że art. 272 Traktatu WE przewiduje przyjęcie rocznych budżetów nawet w braku perspek-
tywy finansowej,

D. zważywszy, że powołana została tymczasowa komisja uprawniona do określenia politycznych priory-
tetów dla przyszłej perspektywy finansowej zarówno w aspekcie legislacyjnym jak i budżetowym,

1. potwierdza swój cel posiadania „wieloletnich ram finansowych na okres po roku 2006”;

2. przypomina, że Traktat WE nie przewiduje prawnego obowiązku przyjmowania perspektywy finanso-
wej;

3. przypomina, że porozumienie pomiędzy Parlamentem i Radą jest konieczne dla stworzenia perspek-
tywy finansowej wychodzącej poza rok 2006, gdyż obie instytucje znajdują się na równej stopie;

(1) Dz.U. C 172 z 18.6.1999, str. 1. Porozumienie zmienione decyzją 2003/429/WE (Dz.U. L 147 z 14.6.2003, str. 25).
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4. podkreśla, że Parlament Europejski nie jest gotowy do zatwierdzenia nowej perspektywy finansowej
bez gwarancji finansowania:

— polityk pozwalających na rozwój integracji i spójności UE,

— priorytetów Parlamentu,

— elastycznego marginesu na nieprzewidziane wydarzenia lub potrzeby;

5. wzywa Radę Europejską, aby zobowiązała przyszłe prezydencje do kontynuowania dialogu międzyin-
stytucjonalnego poprzez regularne konsultowanie się z Parlamentem w celu zapewnienia pomyślnego roz-
wiązania w tej dziedzinie, najlepiej w okresie prezydencji luksemburskiej;

6. nalega, aby kalendarz procesu decyzyjnego pozwolił uniknąć przerw w programach wieloletnich i w
rytmie zobowiązań i płatności środków, takich jak te, które nastąpiły na początku okresu obecnej perspek-
tywy finansowej;

7. domaga się organizowania comiesięcznych rozmów trójstronnych, aby zapewnić skuteczną wymianę
informacji na temat toczących się wewnętrznych dyskusji, prowadzących do przyjmowania wspólnych sta-
nowisk, włączając w to kwestię środków własnych;

8. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

P6_TA(2004)0076

Światowy Dzień AIDS

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Światowego Dnia Walki z AIDS

Parlament Europejski,

— uwzględniając przypadający 1 grudnia 2004 roku Światowy Dzień Walki z AIDS i jego temat: Kobiety,
Dziewczęta i HIV/AIDS,

— uwzględniając dokument roboczy Komisji w sprawie skoordynowanego i zintegrowanego podejścia do
walki z HIV/AIDS w Unii Europejskiej i jej sąsiedztwie,

— uwzględniając deklaracje o partnerstwie w zwalczaniu HIV/AIDS w Europie i Azji Środkowej przyjętą
dnia 24 lutego 2004 r. w Dublinie,

— uwzględniając deklarację-zobowiązanie Narodów Zjednoczonych z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie
HIV/AIDS i trwający program UNAIDS,

— uwzględniając cel ograniczenia rozprzestrzeniania się HIV/AIDS do 2015 roku wytyczony w Deklaracji
Milenijnej podpisanej przez głowy państw i szefów rządów 8 września 2000 roku,

— uwzględniając art. 103 ust. 4 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że całkowita liczba ludzi zarażonych HIV/AIDS wzrosła w 2004 roku we wszyst-
kich regionach i szacuje się ją obecnie na 40 milionów; mając na uwadze, że na całym świecie stale
zwiększa się ilość infekcji wśród kobiet,

B. mając na uwadze, że w 1997 roku 41% osób zarażonych HIV stanowiły kobiety i dziewczęta, a dziś
stanowią one już w skali światowej około połowy wszystkich ludzi żyjących z HIV/AIDS, zaś
w regionie Afryki subsaharyjskiej odsetek ten wynosi 57%; mając również na uwadze, iż obecnie
około 40 milionów ludzi zarażonych jest wirusem HIV, a około 90% z nich zamieszkuje w krajach
rozwijających się,
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