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Boliwia

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Boliwii

Parlament Europejski,

— uwzględniając poprzednie rezolucje w sprawie sytuacji w Boliwii, a w szczególności rezolucję z dnia
23 października 2003 r. (1),

— uwzględniając art. 115 ust. 5 Regulaminu,

A. zaniepokojony głębokim kryzysem instytucjonalnym, który przechodzi Boliwia, w szczególności po
dymisji prezydenta Carlosa Meny,

B. uwzględniając, że Boliwia ma najwyższy w Ameryce Południowej wskaźnik ubóstwa,

C. uwzględniając, że większa część narodu boliwijskiego cierpi z powodu niedostatku oraz że konieczne
jest podjęcie pilnych działań, zapewniających pozytywną odpowiedź na potrzebę sprawiedliwości
społecznej oraz umożliwiających rozwój systemu demokratycznego,

D. uwzględniając, że społeczeństwo boliwijskie głęboko pragnie prawdziwej demokracji, co znajduje wyraz
w bezpośrednim uczestnictwie ludności indiańskiej w sprawach publicznych,

E. uwzględniając, że liczne sektory społeczeństwa boliwijskiego, w szczególności ludność indiańska,
mieszkańcy wsi, robotnicy i bezrobotni mają prawo domagać się w sposób pokojowy i zgodny z
prawem uczestniczenia w kierowaniu krajem,

F. uwzględniając zagrożenie, jakie stanowi dla stabilności społecznej i politycznej Boliwii utrzymywanie
się poważnych i głębokich nierówności, nieuznawanie praw ludności indiańskiej oraz zagrożenie dla
zasobów i stref naturalnych, jakie może wyniknąć z niekontrolowanej eksploatacji zasobów,

G. uwzględniając nasilenie konfliktu w ciągu kilku ostatnich tygodni, objawiające się strajkiem generalnym
w wielu regionach, strajkami głodowymi, strajkami w sektorach oświaty i ochrony zdrowia oraz dzie-
siątkami tysięcy demonstrantów na ulicach,

H. uwzględniając, że wobec fali protestów prezydent Mesa uzależnił swoją rezygnację od decyzji Kongresu
Narodowego i wezwał demonstrujące sektory społeczeństwa do umożliwienia Parlamentowi wzno-
wienia posiedzeń w celu przeprowadzenia obrad i podjęcia decyzji w sprawie przyszłości kraju,

1. ponawia nieugięte i zdecydowane poparcie dla systemu demokratycznego, państwa prawa i obowią-
zującego w Boliwii porządku konstytucyjnego i wyraża nadzieję, że rezygnacja prezydenta Mesy nie
spowoduje próżni władzy, która mogłaby zostać wykorzystana do zawrócenia kraju z drogi poszanowania
wartości demokratycznych i państwa prawa;

2. daje wyraz zaniepokojeniu wydarzeniami politycznymi i społecznymi mającymi miejsce w Boliwii, w
szczególności w La Paz, siedzibie władzy wykonawczej i ustawodawczej;

3. wyraża nadzieję na znalezienie konsensu w społeczeństwie boliwijskim w celu zapewnienia, aby
zasoby naturalne kraju, w szczególności zasoby energetyczne, przyczyniły się do rozwoju i dobrobytu
społecznego jego mieszkańców;

4. wzywa do kontynuowania wysiłków mających na celu pogłębienie i poszerzenie demokracji w Boliwii
oraz apeluje do Unii Europejskiej i jej Państw Członkowskich o odpowiednie wsparcie procesu demokra-
tycznego, w tym celu, aby kraj ten mógł wydobyć się z politycznych i gospodarczych tarapatów;
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5. wyraża przekonanie o konieczności wspierania dialogu, aby w sposób pokojowy i w ramach instytucji
demokratycznych i porządku konstytucyjnego Boliwii udało się przezwyciężyć kryzys i wzywa jedno-
cześnie do zachowania umiaru, tak aby osiągnąć konstruktywny dialog ze wszystkimi sektorami społeczeń-
stwa, który umożliwi powstanie klimatu zaufania i zrozumienia, niezbędnego dla przeprowadzenia w kraju
pokojowych przemian;

6. domaga się wysłania delegacji Parlamentu Europejskiego do Republiki Boliwii, aby przeanalizować
obecną sytuację na miejscu i zaproponować odpowiednią pomoc w celu wspierania demokratycznych i
pokojowych przemian i wyraża gotowość uczestniczenia jako obserwator w procesie wyborczym, jeżeli
zajdzie taka potrzeba;

7. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom
Państw Członkowskich, rządowi i Kongresowi Republiki Boliwii oraz Sekretarzowi Generalnemu OPA.
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Wolność prasy w Algierii

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wolności prasy w Algierii

Parlament Europejski,

— uwzględniając eurośródziemnomorski układ stowarzyszeniowy zawarty pomiędzy Unią Europejską a
Algierią dnia 21 kwietnia 2002 r.,

— uwzględniając sprawozdania Programu Narodów Zjednoczonych na rzecz Rozwoju (UNDP) z lat 2002,
2003 i 2004 w sprawie rozwoju społecznego w świecie arabskim,

— uwzględniając komunikat Komisji z 21 maja 2003 r. zatytułowany „Stworzenie nowego impulsu do
działań prowadzonych przez UE w dziedzinie praw człowieka i demokratyzacji we współpracy z part-
nerami europejskimi” (COM(2003)0294),

— uwzględniając komunikat Komisji z 11 marca 2003 r. zatytułowany „Rozszerzona Europa —
sąsiedztwo: nowe ramy dla stosunków z naszymi wschodnimi i południowymi sąsiadami”
COM(2003)0104),

— uwzględniając komunikat Komisji z 12 kwietnia 2005 r. zatytułowany „Dziesiąta rocznica zawiązania
partnerstwa eurośródziemnomorskiego: program roboczy z myślą o podjęciu wyzwań najbliższych
pięciu lat” (COM(2005)0139),

— uwzględniając swoją rezolucję z 28 kwietnia 2005 r. dotyczącą rocznego sprawozdania w sprawie
praw człowieka w świecie z rok 2004 i polityki UE w tej dziedzinie (1),

— uwzględniając rezolucję Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego dotyczącą kwestii
gospodarczych i finansowych, spraw socjalnych i oświaty, przyjętą w Kairze w dniu 15 marca 2005 r.,

— uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Algierii, a w szczególności rezolucję z
10 października 2002 r. w sprawie zawarcia układu stowarzyszeniowego z Algierią (2),

— uwzględniając art. 115 ust. 5 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że partnerstwo eurośródziemnomorskie ma na celu w szczególności utworzenie
strefy pokoju i stabilności opartej na przestrzeganiu praw człowieka, wolności podstawowych i
demokracji,

B. mając na uwadze, że Unia Europejska troszczy się o promowanie demokracji, dobrego rządzenia,
państwa prawa oraz o obronę całokształtu praw człowieka,
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