
44. zwraca uwagę Rumunii na fakt, że, podobnie jak w przypadku Bułgarii, może zostać zastosowany
w stosunku do niej szczególny mechanizm ochronny umożliwiający Komisji zalecenie Radzie, stanowiącej
jednomyślnie, opóźnienia przystąpienia o jeden rok, jeżeli uzna, że istnieje poważne ryzyko niewypełnienia
przez Rumunię zobowiązań wynikających z przystąpienia, w szczególności w dziedzinie wdrożenia dorobku
prawnego i przestrzegania kryteriów politycznych z Kopenhagi; przystąpienie Rumunii powinno zależeć od
jej własnych osiągnięć i wyników;

45. przeprowadzi uważną kontrolę rozwoju sytuacji w okresie od podpisania traktatu o przystąpieniu do
rzeczywistego przystąpienia; w tym kontekście wzywa Komisję, aby dalej regularnie informowała Parlament
za pośrednictwem jego Komisji Spraw Zagranicznych;

46. zachęca zatem Rumunię do wykazania się rzetelnością i wytrwałością w realizowaniu wszelkich
zobowiązań podjętych podczas negocjacji; dopilnuje, aby Komisja wdrożyła stały mechanizm nadzoru
i pomocy, który mógłby wesprzeć Rumunię na tej drodze;

*
* *

47. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji, jak
również rządowi i parlamentowi Rumunii.

P6_TA(2004)0112

Zimbabwe

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Zimbabwe

Parlament Europejski,

— uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie sytuacji w Zimbabwe, w tym ostatnią z dnia
15 stycznia 2004 r. (1),

— uwzględniając art. 115 ust. 5 Regulaminu,

A. zważywszy, że 75% ludności Zimbabwe, około 9 milionów osób, żyje obecnie poniżej granicy ubó-
stwa, a Światowy Program Żywności był w stanie zapewnić w grudniu 2004 r. żywność tylko dla 1,6
miliona osób, z powodu przeszkód ze strony reżimu Mugabe,

B. zważywszy, że reżim Mugabe nasila represje polityczne wykorzystując ustawę o porządku publicznym
i bezpieczeństwie oraz inne podobne środki, a także poprzez dodatkowe represyjne prawodawstwo,
takie jak ustawa o organizacjach pozarządowych, który narusza podstawowe prawa człowieka, jak np.
swoboda zrzeszania się,

C. mając na uwadze, że sprawą szczególnej troski wymagającą i niezwłocznego działania jest przypadek
opozycyjnego posła Roya Bennetta, który w okresie pięciu lat od czasu jego wyboru był obiektem
bezwzględnej kampanii prześladowań ze strony reżimu Mugabe; zważywszy, że poseł Roy Bennett
skazany został w dniu 28 października 2004 r. na dwanaście miesięcy więzienia i ciężkie roboty na
podstawie fałszywych zarzutów oraz przetrzymywany jest obecnie w przerażających warunkach
w Mutoko,

D. mając na uwadze, że wybory powszechne zostały zaplanowane w Zimbabwe na marzec 2005 r., lecz
zważywszy, że reżimowy projekt ustawy o komisji wyborczej Zimbabwe oraz projekt prawa wybor-
czego Zimbabwe nie odpowiada standardom Wspólnoty do Spraw Rozwoju Południowej Afryki
(SADC) dotyczących wolnych i uczciwych wyborów,

(1) Teksty przyjęte, P5_TA(2004)0033.
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E. mając na uwadze fakt, iż główna partia opozycyjna, Ruch na Rzecz Demokratycznych Zmian (MDC)
ma niechętny stosunek do swego uczestnictwa w wyborach w marcu 2005 r., dopóki nie zostaną
zagwarantowane podstawowe warunki dla zapewnienia wolnych i uczciwych wyborów,

F. zważywszy, że przywódca MDC Morgan Tsvangirai, który był obiektem systematycznego zastraszania
przez władze Zimbabwe, był nadal prześladowany po powrocie do Zimbabwe z jego wizyty
w Parlamencie Europejskim oraz stolicach europejskich i afrykańskich,

G. mając na uwadze, iż w łonie Afrykańskiej Unii Narodowej Zimbabwe — Frontu Patriotycznego (Zanu-
PF) — partii rządzącej w Zimbabwe, ujawniły się ostatnio głębokie rozłamy,

1. nalega, aby zaprzestano jakiejkolwiek ingerencji politycznej w rozdzielanie żywności pochodzącej
z międzynarodowej pomocy, dla uniemożliwienia rządowi Zanu-PF wykorzystywania pomocy żywnościowej
jako broni politycznej;

2. nalega na konieczność uchylenia represyjnego prawodawstwa, takiego jak ustawa o porządku publicz-
nym i bezpieczeństwie i na przeprowadzenie przyszłych wyborów w Zimbabwe zgodnie z zasadami oraz
wytycznymi SADC regulującymi demokratyczne wybory, łącznie z tymi, które zostały uzgodnione na Mau-
ritiusie w dniu 17 sierpnia 2004 r., przewidującymi swobodny dostęp międzynarodowych obserwatorów
i zaprzestanie zastraszania zwolenników opozycji;

3. żąda natychmiastowego uwolnienia posła Roya Bennetta i przerwania wszelkich aktów przemocy
i zastraszania w stosunku do jego rodziny i pracowników;

4. wzywa sąsiadów Zimbabwe, a w szczególności prezydenta Republiki Południowej Afryki Thabo
Mbeki, który ostatnio zwrócił się do Parlamentu Europejskiego, do zobowiązania się w imieniu ludności
Zimbabwe do doprowadzenia do zmian na lepsze i zapewnienia, że rząd Zimbabwe będzie w pełni współ-
pracował z SADC oraz szeroko zakrojoną wspólnotą międzynarodową, by zagwarantować wolne i uczciwe
wybory oraz zapewnić w odpowiednim czasie silną międzynarodową obecność kontrolną;

5. przyjmuje z zadowoleniem kroki podjęte przez Komisję Praw Człowieka Unii Afrykańskiej w celu
informowania o nadużyciach w Zimbabwe i podkreśla, iż Unia Afrykańska musi kontynuować monitoro-
wanie, a także reagować w odniesieniu do praw człowieka, praw obywatelskich oraz sytuacji politycznej
w Zimbabwe oraz kontynuować ów proces obserwacji w całej Afryce;

6. ponownie zwraca się do Rady i Komisji o uzupełnienie luk w docelowych sankcjach UE skierowanych
przeciwko reżimowi Mugabe i o czuwanie nad rygorystycznym egzekwowaniem tych sankcji; domaga się
również, by Rada i Komisja udzieliły maksymalnego wsparcia międzynarodowym wysiłkom w celu zapew-
nienia wolnych i uczciwych wyborów w Zimbabwe, a w szczególności wsparcia dla lokalnych, regionalnych
i międzynarodowych misji obserwacyjnych;

7. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom
Państw Członkowskich, rządowi i parlamentowi Zimbabwe, rządowi i parlamentowi Republiki Południowej
Afryki, Sekretarzowi Generalnemu ONZ, Przewodniczącym Komisji i Rady Wykonawczej Unii Afrykańskiej
oraz Sekretarzowi Generalnemu SADC.

P6_TA(2004)0113

Sytuacja we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Demokratycznej Republice Konga

Parlament Europejski,

— uwzględniając art. 115 ust. 5 Regulaminu,

A. mając na uwadze uroczyste zobowiązania podjęte podczas Konferencji ONZ na temat regionu Wielkich
Jezior Afrykańskich w Dar es Salaam w obecności szesnastu szefów państw afrykańskich,
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