
19. wzywa rząd Sudanu do zapewnienia by kobiety, które padły ofiarą gwałtów, otrzymywały natych-
miastową pomoc medyczną po zgłoszeniu zajścia i by uczyniono wszystko w kwestii dalszego szkolenia
policji w zakresie przemocy seksualnej i mającej podłoże w różnicach płci i w związku z tym przyjmuje
z zadowoleniem zmiany w procedurze zgłaszania gwałtów (zniesienie wymogu wypełniania Formularza 8
i uznanie równoważności medycznych organizacji pozarządowych jako centrów opieki medycznej), jak
poinformował delegację UE minister sprawiedliwości;

20. wzywa wszystkie strony zaangażowane w konflikt w Sudanie do powstrzymania rekrutacji
i wykorzystywania jako żołnierzy osób poniżej 18 roku życia; wzywa też władze Sudanu do ochrony
wysiedlonych dzieci, zwłaszcza tych pozbawionych opieki;

21. potępia działalność Bożej Armii Oporu (LRA) w południowym Sudanie i Ugandzie;

22. przypomina, że szczególną uwagę należy zwrócić na kwestię ożywienia działalności gospodarczej,
zwłaszcza w sektorze rolnym, włączając możliwości w zakresie mikrokredytów dla kobiet; szczególnej tro-
ski i wsparcia wymagają również kwestie związane ze zdrowiem i edukacją dzieci i kobiet oraz
z uniwersytetami, szczególnie na południu;

23. wzywa Komisję Europejską do zapewnienia, że wydatkowanie 450 000 000 EUR przeznaczonych na
pomoc będzie się odbywało stopniowo i w miarę możliwości za pośrednictwem organizacji humanitarnych;
podkreśla, że rząd Sudanu powinien mieć dostęp do tych środków tylko pod warunkiem, że poczyniony
zostanie widoczny postęp w procesie pokojowym w Darfurze, włączając w to położenie kresu przemocy,
rządom sponsorowanej przez rząd milicji i współdziałanie przy prowadzeniu dochodzeń przez MTK;

24. wzywa Państwa Członkowskie UE do pilnego i wszechstronnego zaangażowania się w wysiłki huma-
nitarne w Sudanie i Czadzie, łącznie ze zdecentralizowaną współpracą;

25. wzywa rząd Sudanu oraz rządy Czadu, Libii i Republiki Środkowej Afryki do wprowadzenia
w regionie ściślejszych kontroli w handlu bronią ręczną; wzywa Radę Bezpieczeństwa ONZ do podjęcia
wszelkich koniecznych środków w celu powstrzymania dostaw broni w regionie Darfuru i uznania ograni-
czonych sankcji za właściwe narzędzie służące powstrzymaniu handlu bronią i dostaw broni w regionie;

26. wzywa Narody Zjednoczone do intensywniejszego zaangażowania się w kwestię rozwiązania kon-
fliktu i położenia kresu bezkarności w Darfurze po spotkaniach w sprawie światowego terroryzmu z szefem
sudańskich służb bezpieczeństwa i wywiadu;

27. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządowi
Sudanu, Unii Afrykańskiej, rządom Państw Członkowskich UE, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Rosji,
Czadu, Libii, Erytrei, Egiptu i Chin, Sekretarzowi Generalnemu ONZ, wiceprzewodniczącym Wspólnego
Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE i Rady AKP.

P6_TA(2005)0179

Sytuacja w Kirgistanie i w Azji Środkowej

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Kirgistanie i w Azji Środkowej

Parlament Europejski,

— uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Kirgistanu i republik Azji Środkowej,

— uwzględniając Porozumienie o Partnerstwie i Współpracy z Kirgistanem, Kazachstanem i Uzbekistanem,
które już weszło w życie,
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— uwzględniając już podpisane, lecz jeszcze nie ratyfikowane, Porozumienie o Partnerstwie i Współpracy
z Tadżykistanem i Turkmenistanem,

— uwzględniając Strategię Komisji dla Azji Środkowej na lata 2002-2006,

— uwzględniając swoją rezolucję z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie sprawozdania rocznego dotyczą-
cego praw człowieka na świecie za rok 2004 oraz polityki UE w tym zakresie (1),

— uwzględniając oświadczenie Prezydencji z dnia 4 marca 2005 r. wydane w imieniu Unii Europejskiej
w sprawie wyborów parlamentarnych w Kirgistanie,

— uwzględniając oświadczenia Wysokiego Przedstawiciela UE ds. WPZiB, Javiera Solany, z dnia 21 i dnia
25 marca 2005 r. w sprawie sytuacji w Kirgistanie,

— uwzględniając deklarację z dnia 30 marca 2005 r. wydaną przez Prezydencję w imieniu Unii Europej-
skiej w sprawie sytuacji w Kirgistanie,

— uwzględniając oświadczenia OBWE w sprawie sytuacji w Kirgistanie,

— uwzględniając art. 103 ust. 4 Regulaminu,

A. mając na uwadze omawiane wybory, które odbyły się ostatnio w kilku republikach Azji Środkowej
i które w świetle jednoznacznych sprawozdań międzynarodowych obserwatorów nie przebiegały zgod-
nie ze standardami międzynarodowymi,

B. mając na uwadze masowe protesty, które miały miejsce w Kirgistanie po dwóch turach wyborów
powszechnych w dniach 27 lutego i 13 marca 2005 r., co spowodowało obalenie prezydenta Askara
Akajewa, który po podpisaniu rezygnacji w dniu 4 kwietnia 2005 r. zbiegł do Moskwy,

C. mając na uwadze, że w dniu 11 kwietnia 2005 r. nowo wybrany Parlament Kirgistanu zatwierdzony
przez Centralną Komisję Wyborczą głosował za przyjęciem rezygnacji Akajewa,

D. mając na uwadze decyzję o przeprowadzeniu wyborów prezydenckich w dniu 10 lipca 2005 r.,

E. głęboko zaniepokojony niestabilną sytuacją w dziedzinie bezpieczeństwa, pomimo względnie pokojo-
wego charakteru demonstracji z marca 2005 r. wywołanych przede wszystkim bardzo niekorzystną
sytuacją gospodarczo-społeczną;

F. mając na uwadze, że proces wyborczy w Kirgistanie to rodzaj testu, który — gdyby zakończył się
sukcesem — mógłby utorować drogę dla koniecznych zmian demokratycznych i reform instytucjonal-
nych i gospodarczych we wszystkich innych krajach w Azji Środkowej,

G. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki podjęte przez OBWE w czasie mediacji między ugrupowaniami
politycznymi i w związku z wyborami parlamentarnymi w lutym i marcu 2005 r. oraz przedstawienie
przez OBWE planu działania na rzecz stabilizacji i bezpieczeństwa w tym kraju zarówno w trakcie
wyborów, jak i po ich zakończeniu,

H. mając na uwadze, ze w większości państw Azji Środkowej występują przypadki łamania praw czło-
wieka, w szczególności z powodu braku odpowiedniego systemu sądownictwa oraz nałożenia restrykcji
na partie opozycyjne, niezależne organy społeczeństwa obywatelskiego oraz media,

I. głęboko zaniepokojony reakcjami rządów innych republik Azji Środkowej na rewolucję w Kirgistanie,
które podjęły próbę zaostrzenia prawa w celu zapobieżenia podobnym wydarzeniom we własnych
krajach,

J. mając na uwadze fakt, że republiki Azji Środkowej uznaje się za ważnych sojuszników w walce
z międzynarodowym terroryzmem, handlem narkotykami i fundamentalizmem religijnym oraz że
odgrywają one istotną rolę w dziedzinie energetyki,

(1) Teksty przyjęte, P6_TA(2005)0150.
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1. zamierza zdecydowanie wspierać obecną zmianę demokratyczną w Kirgistanie, skuteczne korzystanie
ze swobód, w szczególności praw podstawowych, swobody wypowiedzi, swobody przeciwstawiania się reżi-
mowi oraz wolności prasy, a także prawdziwych, i przejrzystych wyborów;

2. docenia wysiłki podjęte przez społeczeństwo obywatelskie w Kirgistanie w odpowiedzi na lata ucisku
i potrzebę prawdziwej zmiany; uważa, że społeczeństwa obywatelskie innych krajów regionu mają podobne
oczekiwania;

3. uważa, że właściwy proces demokratyczny w Kirgistanie mógłby stanowić doskonały przykład dla
innych państw Azji Środkowej;

4. wzywa Radę i Komisję do współpracy oraz, w razie potrzeby, do towarzyszenia i wspierania OBWE
oraz nowo mianowanych władz Kirgistanu w trudnym zadaniu przygotowania i ustanowienia podstawo-
wych warunków dla zapewnienia, aby nadchodzące wybory prezydenckie były wolne i uczciwe;

5. wzywa tymczasowy rząd kirgiski do obrania demokratycznego kursu poprzez realizację polityki dia-
logu i pojednania narodowego oraz do utrzymania porządku publicznego;

6. wzywa władze Kirgistanu do podjęcia wszelkich wysiłków dla zapoczątkowania rzeczywistego procesu
demokratyzacji kraju w oparciu o prawdziwy system wielopartyjny i poszanowanie praw człowieka oraz
rządów prawa; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje początek kompleksowego procesu reform
konstytucyjnych zmierzających do zapewnienia fundamentalnej zmiany poprzedniego systemu władzy;

7. zwraca uwagę władz kirgiskich na potrzebę utrzymania dobrych stosunków między krajowymi mniej-
szościami narodowymi;

8. wzywa Komisję do znalezienia sposobu przeniesienia na wyższy szczebel Porozumienia o Partnerstwie
i Współpracy z Kirgistanem oraz dostosowania go do nowej sytuacji definiując wskaźniki demokracji
i gospodarki w sposób pozwalający na zacieśnienie stosunków;

9. wzywa Radę i Komisję do opracowania i przyjęcia wspólnej strategii dla republik Azji Środkowej
w celu opracowania kompleksowej i spójnej krótko— i średnioterminowej polityki dla całego regionu;

10. wzywa Komisję do wzmocnienia programów TACIS Demokracja w Środkowej Azji w celu wzmoc-
nienia społeczeństwa obywatelskiego oraz wsparcia otwartego i przejrzystego procesu tworzenia instytucji;

11. wzywa Komisję do włączenia republik Azji Środkowej do priorytetów Europejskiej Inicjatywy na
rzecz Demokracji i Praw Człowieka oraz do zwrócenia szczególnej uwagi na uwolnienie więźniów politycz-
nych i niezależność mediów;

12. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji, prezy-
dentowi, rządowi i parlamentowi Kirgistanu oraz OBWE.

P6_TA(2005)0180

Przyszłość Europy sześćdziesiąt lat po Drugiej Wojnie Światowej

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sześćdziesiątej rocznicy zakończenia II Wojny
Światowej 8 maja 1945 r.

Parlament Europejski,

— uwzględniając art. 103 ust. 2 Regulaminu,

A. upamiętniając rocznicę zakończenia Drugiej Wojny Światowej w Europie 8 maja 1945 r. w następstwie
kapitulacji nazistowskich Niemiec,

B. upamiętniając i opłakując wszystkie ofiary nazistowskiej tyranii,

C. upamiętniając w szczególności wszystkie ofiary Holokaustu,
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