
9. zwraca się do Państw Członkowskich o powstrzymanie się od wszelkich jednostronnych deklaracji
dotyczących prawidłowości wyborów, lecz raczej o wypracowanie wspólnego stanowiska w łonie UE;

10. nakłania władze togijskie do przestrzegania 22 zobowiązań podjętych w ramach konsultacji przepro-
wadzonych na mocy art. 96 porozumienia z Cotonou w zakresie przywrócenia demokracji i poszanowania
praw człowieka i wolności podstawowych;

11. uważa, iż władze togijskie muszą przyjąć pełną odpowiedzialność za wszelkie akty agresji, jakie
popełnione miały zostać przeciwko nietykalności osób cywilnych, w szczególności przedstawicieli opozycyj-
nych partii politycznych, obrońców praw człowieka i dziennikarzy;

12. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Sekreta-
rzowi Generalnemu ONZ, Sekretarzowi Generalnemu Unii Afrykańskiej oraz Sekretarzowi Generalnemu
ECOWAS, współprzewodniczącym Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE, a także prezyden-
towi, rządowi i Zgromadzeniu Narodowemu Togo.

P6_TA(2005)0185

Łamanie praw człowieka oraz demokracji w Republice Mari Eł Federacji Rosyj-
skiej

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Mari Eł

Parlament Europejski,

— uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Rosji, a zwłaszcza rezolucję z dnia 15 grudnia
2004 r. (1), a także swoje zalecenie dla Rady w sprawie stosunków UE-Rosja z dnia 26 lutego 2004 r. (2),

— uwzględniając Porozumienie o Partnerstwie i Współpracy między WE i Rosją, które weszło w życie
1 grudnia 1997 r.,

— uwzględniając Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności,
a zwłaszcza jej artykuł 10,

— uwzględniając Europejską Kartę Języków Regionalnych lub Mniejszościowych, podpisaną przez Federa-
cję Rosyjską 10 maja 2001 r.,

— uwzględniając Konstytucję Republiki Mari Eł, uznającą język maryjski za jeden z języków urzędowych
oraz uwzględniając dekret z 1995 roku w sprawie kwestii językowych stanowiący, że Mari Eł jest repu-
bliką wieloetniczną, przyznającą wszystkim swoim obywatelom, bez względu na ich pochodzenie,
prawo do zachowania i rozwijania ich języka ojczystego i kultury,

— uwzględniając wiarygodne sprawozdania rosyjskich i międzynarodowych organizacji pozarządowych,
donoszące o ciągłym łamaniu praw człowieka, a także o nieprawidłowościach zaistniałych przed i w
trakcie wyborów prezydenckich w dniu 19 grudnia 2004 r. w Republice Mari Eł Federacji Rosyjskiej,

— uwzględniając pierwsze Konsultacje UE-Rosja w sprawie Praw Człowieka, Mniejszości oraz Podstawo-
wych Wolności z dnia1 marca 2005 r., które odbyły się w Luksemburgu,

— uwzględniając art. 115 ust. 5 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że dziennikarze i korespondenci prywatnych środków masowego przekazu byli stale
i często atakowani, prześladowani i zastraszani w Mari Eł, a także zabójstwo trzech dziennikarzy
w 2001 roku oraz pobicie Vladimira Kozlova w dniu 4 lutego 2005 roku,

B. mając na uwadze, że rządy lokalny i federalny nie podjęły żadnych odpowiednich działań, aby postawić
sprawców przed obliczem sprawiedliwości oraz zapewnić bezpieczeństwo dziennikarzy i niezależność
środków masowego przekazu,

(1) Teksty przyjęte, P6_TA(2004)0099.
(2) Dz.U. C 98 E z 23.4.2004, str. 182.
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C. mając na uwadze, że liczne dzienniki opozycyjne są zmuszane do druku swoich wydań poza granicami
Republiki Mari Eł,

D. mając na uwadze, że rząd Mari Eł zagroził zamknięciem szkół w regionach, które w wyborach prezy-
denckich oddały przytłaczającą większość głosów na kandydata opozycji i zmusił dwunastu dyrektorów
szkół w tych regionach do dymisji;

E. mając na uwadze, że obywatele należący do mniejszości maryjskiej napotykają na znaczne trudności
w uzyskaniu wykształcenia w ich ojczystym języku, ponieważ w Mari Eł nie istnieją żadne szkoły
średnie ani wyższe, a liczba publikacji wydawnictw w języku maryjskim znacznie spadła w ciągu ostat-
nich kilku lat;

1. wyraża przekonanie, że wieloetniczny charakter Federacji Rosyjskiej przyczynia się do różnorodności
kulturowej i językowej Europy, stanowi powód do dumy dla wszystkich obywateli rosyjskich i powinien być
chroniony dla dobra wszystkich Europejczyków;

2. ostro potępia prześladowania i ataki na niezależnych dziennikarzy w Mari Eł i wzywa władze lokalne
i federalne do postawienia sprawców przed obliczem sprawiedliwości oraz do zapewnienia przestrzegania
wolności słowa;

3. wzywa federalne i lokalne władze do przeprowadzenia szybkiego, pełnego i niezależnego śledztwa
w sprawie zarzutów na temat nieprawidłowości zaistniałych przed i w trakcie wyborów prezydenckich
w Mari Eł w dniu 19 grudnia 2004 r.;

4. wzywa rząd Marii Eł do natychmiastowego zaprzestania nacisku politycznego i zastraszania urzędni-
ków państwowych nie podzielających tych samych opinii, a także do powstrzymania się od jakiejkolwiek
nadmiernej ingerencji w sprawy instytucji oświatowych i kulturalnych;

5. wzywa władze lokalne i federalne do przestrzegania swoich zobowiązań wynikających z prawa mię-
dzynarodowego oraz do podjęcia stosownych kroków w celu ułatwienia rzeczywistego wprowadzania
w życie przepisów konstytucji państwowej i innych aktów prawnych związanych z zachowaniem
i rozwojem języków i kultur mniejszościowych, ze szczególnym uwzględnieniem jakości kształcenia
w językach ojczystych na wszystkich poziomach, co umożliwi postawienie języka maryjskiego na równi
z językiem rosyjskim w całej republice;

6. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rzą-
dom Federacji Rosyjskiej i Mari Eł.

P6_TA(2005)0186

Prawa człowieka w Birme

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Birmy

Parlament Europejski,

— uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie dokumentu roboczego Komisji:
„Perspektywy i priorytety Procesu ASEM (Asia-Europe Meeting) w nowym dziesięcioleciu” (1),

— uwzględniając swoją rezolucję z dnia 5 września 2002 r. w sprawie komunikatu Komisji na temat
Europy i Azji: „Ramy Strategiczne Pogłębionego Partnerstwa” (2),

— uwzględniając swe uprzednie rezolucje w sprawie Birmy, szczególnie z dnia 11 kwietnia 2002 r. (3), 13
marca 2003 r. (4), 5 czerwca 2003 r. (5), 4 września 2003 r. (6), 11 marca 2004 r. (7) oraz z 16 września
2004 r. (8),

(1) Dz.U. C 53 E z 28.2.2002, str. 227.
(2) Dz.U. C 272 E z 13.11.2003, str. 476.
(3) Dz.U. C 127 E z 29.5.2003, str. 681.
(4) Dz.U. C 61 E z 10.3.2004, str. 420.
(5) Dz.U. C 68 E z 18.3.2004, str. 620.
(6) Dz.U. C 76 E z 25.3.2004, str. 470.
(7) Dz.U. C 102 E z 28.4.2004, str. 874.
(8) P6_TA(2004)0015.

C 92 E/410 PL 20.4.2006Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Czwartek 12 maj 2005


