
3. Wybór działań z podziałem kosztów będzie oparty na zaproszeniach do składania wniosków opubli-
kowanych na stronach internetowych Komisji zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi.

4. Wnioski o pomoc wspólnotową powinny zawierać, w stosownych przypadkach, plan finansowy
wyszczególniający wszystkie składniki finansowania projektów, w tym pomoc finansową, o którą wnosi się
do Wspólnoty, oraz wszelkie inne wnioski o przyznanie wsparcia lub przyznane wsparcie z innych źródeł.

5. Środki towarzyszące będą wprowadzane poprzez zaproszenie do składania ofert zgodnie
z obowiązującymi przepisami finansowymi.

ZAŁĄCZNIK III

WSTĘPNY PODZIAŁ WYDATKÓW

1. Ułatwienie na poziomie Wspólnoty dostępu do zasobów cyfrowych, ich używania i wykorzystania:
40-50%

2. Ułatwienie poprawy jakości i rozpowszechnienie dobrych praktyk związanych z zasobami cyfrowymi
pośród dostawców i użytkowników zasobów cyfrowych oraz pomiędzy sektorami: 45-55%

3. Wzmocnienie współpracy pomiędzy podmiotami zainteresowanymi zasobami cyfrowymi oraz ich
świadomości: 8-12%

P6_TA(2005)0017

Sytuacja na Bliskim Wschodzie

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie

Parlament Europejski,

— uwzględniając swą poprzednią rezolucję w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie, a w szczególności
rezolucję z dnia 23 października 2003 r. (1),

— uwzględniając rezolucje 242, 338, 425, 1373 oraz 1397 Rady Bezpieczeństwa ONZ,

— uwzględniając wyniki wyborów prezydenckich w Palestynie,

— uwzględniając oświadczenie Wyborczej Misji Obserwacyjnej UE oraz oświadczenia obserwatorów dele-
gacji PE,

— uwzględniając 'pokojową mapę drogową' przedstawioną przez Kwartet dnia 30 kwietnia 2003 r.,

— uwzględniając art. 103 ust. 4 Regulaminu,

A. mając na uwadze pomyślny przebieg wyborów prezydenckich w Palestynie pomimo niesprzyjających
okoliczności wynikających z izraelskiej okupacji terytoriów palestyńskich; zważywszy, że stanowią one
kluczową okazję do wznowienia procesu pokojowego i mogłyby stanowić wzór wyborów w regionie,

B. wyrażając zaniepokojenie wpływem okupacji na wybory w postaci ograniczeń swobody przemieszcza-
nia się zarówno kandydatów jak i wyborców, spowodowanych prześladowaniami oraz krótkotrwałymi
aresztowaniami niektórych kandydatów udających się na spotkanie z potencjalnymi wyborcami we
wschodniej Jerozolimie oraz poważnymi ograniczeniami narzuconymi mieszkańcom Jerozolimy korzys-
tającym z prawa do udziału w wyborach,

(1) Dz.U. C 82 E z 1.4.2004, str. 610.
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