
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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D. upamiętniając i opłakując stratę wszystkich ofiar wojny po wszystkich jej stronach jako wspólną euro-
pejską tragedię,

E. składając wyrazy wdzięczności wszystkim, którzy przyczynili się do wyzwolenia spod jarzma narodo-
wego socjalizmu, systemu opartego na bestialstwie i tyranii, wyzwolenia, którego symbolem jest 8 maja
1945 r.,

F. składając szczególny hołd tym wszystkim członkom sił sojuszniczych, którzy oddali swoje życie, i tym
narodom, w szczególności Stanom Zjednoczonym, Wielkiej Brytanii, Związkowi Radzieckiemu i innym
państwom alianckim, które walczyły z nazizmem i faszyzmem oraz będąc wdzięcznym tym narodom,
które z całą mocą wspierały przywrócenie wolności i demokracji w większości zachodniej części
naszego kontynentu,

G. pamiętając, że dla niektórych narodów koniec Drugiej Wojny Światowej oznaczał ponowną tyranię
narzuconą przez stalinowski Związek Radziecki,

H. mając świadomość rozmiaru cierpienia, niesprawiedliwości i długotrwałego pogorszenia sytuacji spo-
łecznej, politycznej i ekonomicznej, doznanych przez zniewolone narody znajdujące się po wschodniej
stronie późniejszej „żelaznej kurtyny”,

I. uznając sukces narodów Europy Środkowej i Wschodniej w ustanowieniu rządów prawa
i przestrzeganiu praw człowieka w następstwie demokratycznych rewolucji, dzięki którym obaliły one
komunistyczne reżimy i doprowadziły do swego oswobodzenia,

J. postrzegając sukces procesu integracji europejskiej i sojuszu transatlantyckiego, a także pokój
i dobrobyt, które one przyniosły, jako zdecydowaną odpowiedź na lekcje wyniesione z minionych nie-
szczęść i niepowodzeń;

1. podkreśla znaczenie podtrzymywania żywej pamięci o przeszłości, ponieważ pojednanie nie może
istnieć bez prawdy i pamięci; podkreśla jednocześnie, że tylko silna Europa jest w stanie przezwyciężyć
potworności przeszłości;

2. wyraża szacunek i składa hołd tym wszystkim, którzy walczyli z tyranią, a w szczególności tym,
którzy padli jej ofiarą;

3. potwierdza swoje zaangażowanie na rzecz pokojowej i dostatniej Europy w oparciu o wartości, takie
jak poszanowanie ludzkiej godności, wolność, demokracja, równość, rządy prawa i przestrzeganie praw
człowieka;

4. potwierdza swoje zgodne zaangażowanie przeciwko wszystkim rządom totalitarnym, niezależnie od
ich podłoża ideologicznego;

5. przyjmuje z zadowoleniem niniejszą pierwszą okazję do upamiętnienia tej rocznicy z posłami wybra-
nymi do Parlamentu Europejskiego we wszystkich 25 Państwach Członkowskich jako wyraz coraz ściślej-
szego zjednoczenia naszych narodów i obywateli, którzy przezwyciężyli podziały pomiędzy agresorami
i ofiarami oraz pomiędzy zwycięzcami i pokonanymi, okazję, aby dzielić się wspomnieniami i je łączyć na
drodze do prawdziwie wspólnej europejskiej pamięci, a także sposobność zapobieżenia powtórzenia się
nacjonalizmu i rządów totalitarnych;

6. przyjmuje z zadowoleniem fakt, że państwa i narody Europy Środkowej i Wschodniej mogą cieszyć się
obecnie wolnością i prawem do decydowania o swym losie po tylu dziesięcioleciach sowieckiej dominacji
bądź okupacji lub też innych dyktatur komunistycznych; przyjmuje z zadowoleniem zjednoczenie Niemiec
oraz fakt, że dziesięć państw Europy Środkowej i Wschodniej przystąpiło lub też przystąpi niebawem do
Unii Europejskiej;

7. podkreśla, że proces integracji europejskiej pomógł pokonać prawie wszystkie dyktatury istniejące po
wojnie na kontynencie europejskim, zarówno w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, jaki i w Hiszpanii,
Portugalii i Grecji;

8. stwierdza, że proces integracji europejskiej i dalszy rozwój Unii Europejskiej jako wzór dla pokoju jest
wynikiem wolnej decyzji narodów o samodzielnym określaniu swego losu oraz wspólnej przyszłości;

9. stwierdza, że zgodnie z Porozumieniami Helsińskimi żaden kraj nie ma prawa decydować o losie
innego kraju;
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10. wzywa wszystkie kraje do otwarcia archiwów dotyczących Drugiej Wojny Światowej;

11. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, parla-
mentom Państw Członkowskich, rządom i parlamentom krajów przystępujących i kandydujących, rządom
i parlamentom krajów stowarzyszonych z Unią Europejską, rządom i parlamentom członków Rady Europy
oraz Kongresowi Stanów Zjednoczonych.

P6_TA(2005)0181

Preliminarz budżetowy Parlamentu Europejskiego na rok 2006

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu
Europejskiego na rok budżetowy 2006 (2005/2012(BUD))

Parlament Europejski,

— uwzględniając art. 272 ust. 2 Traktatu WE,

— uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r.
w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Euro-
pejskich (1),

— uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 6 maja 1999 r. pomiędzy Parlamentem Euro-
pejskim, Radą oraz Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury budżetowej (2),

— uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie wytycznych dla Sekcji II, IV, V, VI, VII,
VIII (A) oraz VIII (B) oraz w sprawie wstępnego projektu preliminarza budżetowego Parlamentu Euro-
pejskiego (Sekcja I) dla procedury budżetowej na 2006 r. (3),

— uwzględniając sprawozdanie Sekretarza Generalnego dla Prezydium w sprawie wstępnego projektu pre-
liminarza budżetowego Parlamentu na rok budżetowy 2006,

— uwzględniając wstępny projekt preliminarza budżetowego przygotowany przez Prezydium w dniu
11 kwietnia 2005 r., na mocy art. 22 ust. 6 i art. 73 Regulaminu,

— uwzględniając art. 73 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A6-0106/2005),

A. mając na uwadze, że pułap w pozycji 5 (Wydatki administracyjne) Perspektywy Finansowej został
w wyniku korekty technicznej ustalony na poziomie 6 528 mln EUR w budżecie na rok 2006 (4);
zważywszy, że ta korekta techniczna stanowi wzrost o 45 mln EUR według cen z 2006 r.
w stosunku do prognozy zawartej w sprawozdaniu Sekretarza Generalnego z 2004 r.;

B. mając na uwadze, że rok budżetowy 2006 jest ostatnim rokiem obecnej Perspektywy Finansowej;

C. mając na uwadze, że rozszerzenie, które miało miejsce w 2004 r., powinno być skonsolidowane oraz
powinny zostać poczynione przygotowania do następnego rozszerzenia;

D. D mając na uwadze, że preliminarz budżetowy na 2006 r. jest oparty na następujących kluczowych
parametrach: 40 tygodni roboczych, z czego 4 tygodnie pracy w okręgach wyborczych, 12 zwykłych
sesji miesięcznych oraz 6 dodatkowych sesji miesięcznych, korekty wynagrodzeń w wysokości 2,3 %,
oraz standardowa redukcja w wysokości 7 % za stanowiska nie związane z rozszerzeniem;

(1) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.
(2) Dz.U. C 172 z 18.6.1999, str. 1. Umowa zmieniona decyzją 2003/429/WE (Dz.U. L 147 z 14.6.2003, str. 25).
(3) Teksty przyjęte z tego dnia, P6_TA(2005)0067.
(4) Obliczona kwota netto składek pracowniczych na fundusz emerytalny (180 mln EUR według cen z 2006 r.).
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