
16. zwraca uwagę na fakt, że porozumienie z Dayton było ważnym narzędziem w niesieniu pokoju
w regionie, ale zdaje sobie sprawę, że nie stanowi ono już właściwych ram, także w odniesieniu do przyszłej
integracji z UE; wzywa zatem Radę i wszystkie zainteresowane strony do poparcia inicjatyw zmierzających
do przystosowania porozumienia do nowych warunków na drodze konsensusu; podkreśla, że wszyscy oby-
watele kraju, niezależnie od przynależności organizacyjnej czy etnicznej, muszą wziąć na siebie odpowie-
dzialność w dążeniu do nowego porządku konstytucyjnego i stworzenia stabilnego państwa dla wszystkich;

17. wyraża poważne zaniepokojenie sytuacją gospodarczą i społeczną; podkreśla, że rozwiązanie tej waż-
nej kwestii jest kluczem do stabilnego rozwoju w tym regionie; wzywa rządy i UE do uznania rozwoju
gospodarczego i społecznego za sprawę nadrzędną dla ludności tego regionu oraz do podjęcia właściwych
działań; kładzie nacisk na znaczenie wzmocnienia współpracy regionalnej i transgranicznej oraz pojednania
między narodami krajów zachodnich Bałkanów, jak również pomiędzy nimi a ich sąsiadami;

18. podkreśla znaczenie kierunków polityki pojednania oraz podkreśla ważną rolę władz religijnych,
mediów i systemów edukacyjnych w tym trudnym procesie, tak aby ludność cywilna wszystkich grup
etnicznych mogła przezwyciężyć napięcia przeszłości i rozpocząć wspólne, pokojowe i uczciwe życie na
rzecz trwałej stabilności i wzrostu gospodarczego; w tym względzie zwraca się z prośbą o rozważenie
ustanowienia komisji prawdy i pojednania w Bośni-Hercegowinie;

19. podkreśla, że nauka wyniesiona ze Srebrenicy i wojen w byłej Jugosławii musi posłużyć za podstawę
wzmocnienia unijnej wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa;

20. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji, rządom
Państw Członkowskich, rządowi i parlamentowi Bośni-Hercegowiny i jej jednostkom oraz rządom
i parlamentom krajów zachodnich Bałkanów.
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Stosunki pomiędzy Unią Europejską, Chinami i Tajwanem oraz bezpieczeństwo
na Dalekim Wschodzie

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie w sprawie stosunków pomiędzy UE, Chinami
i Tajwanem oraz bezpieczeństwa na Dalekim Wschodzie

Parlament Europejski,

— uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie w sprawie raportu rocznego Rady
dla Parlamentu Europejskiego dotyczącego głównych aspektów i podstawowych wyborów Wspólnej
Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wskazań finansowych dla budżetu ogólnego
Wspólnot Europejskich — 2003 r (1),

— uwzględniając swoją rezolucję z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie raportu rocznego dotyczącego
praw człowieka na świecie w roku 2004 oraz w sprawie polityki Unii Europejskiej w tym zakresie (2);

— uwzględniając komunikat Komisji „Europa a Azja: ramy strategiczne dla wzmocnionej współpracy”
(COM(2001)0469),

— uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 kwietnia 2000 r. w sprawie Tajwanu (3),

— uwzględniając art. 103 ust. 4 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że stosunki między Chinami a Tajwanem ulegają ciągłemu pogorszeniu w związku
z ostatnimi groźbami Chin wobec Tajwanu oraz z utrzymującym się rozmieszczeniem w południowych
prowincjach Chin setek rakiet wymierzonych w stronę Tajwanu,

B. mając na uwadze, powstałe napięcia w stosunkach między Japonią i Chinami spowodowane chińskimi
demonstracjami przeciwko interesom Japonii, jak również wzywaniem do bojkotu japońskich produk-
tów,

(1) Teksty Przyjęte, P6_TA(2005)0132.
(2) Teksty Przyjęte, P6_TA(2005)0150.
(3) Dz.U. C 40 z 7.2.2001, str. 428.
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C. podkreślając ponownie fakt, że w ostatnich latach Tajwan wyraził gotowość udzielenia wparcia tech-
nicznego i finansowego w ramach pomocy międzynarodowej oraz udziału w działaniach w zakresie
ochrony zdrowia wspieranych przez WHO,

D. mając na uwadze, że piąte spotkanie Azja — Europa (V szczyt ASEM), które odbyło się w Hanoi
w dniach 7 — 9 października 2004 r. i siódma Konferencja Ministrów Spraw Zagranicznych państw
ASEM, która odbyła się w dniach 6 — 7 maja 2005 r. w Kioto pozwalają mieć nadzieję, że dojdzie do
dalszego zacieśnienia procesu ASEM na wszystkich poziomach, w tym na poziomie współpracy parla-
mentarnej Azja — Europa w celu wzmocnienia pokoju i stabilizacji na Dalekim Wschodzie,

E. dostrzegając, że wobec rozkwitu stosunków handlowych i gospodarczych między Europą a Dalekim
Wschodem pokój i bezpieczeństwo w tym regionie mają coraz większe znaczenie dla UE,

1. ubolewa z powodu napięć między różnymi państwami na Dalekim Wschodzie oraz wyraża gotowość
poparcia wszelkich starań mających na celu wsparcie pokoju i stabilizacji na Dalekim Wschodzie;

2. podkreśla, że podstawowe zasady wielopartyjnej demokracji, rządy prawa i poszanowanie uniwersal-
nych praw człowieka są warunkiem wstępnym zapewnienia długotrwałego pokoju i stabilizacji na Dalekim
Wschodzie;

3. wzywa Chiny i Tajwan do zbudowania wzajemnego zaufania i poszanowania oraz dążenia do znale-
zienia wspólnej płaszczyzny porozumienia ponad dzielącymi je różnicami w celu stworzenia niezbędnych
podstaw politycznych dla pokojowego i trwałego rozwoju wzajemnych stosunków oraz do podjęcia dialogu
na temat tych stosunków, do rozwinięcia wymiany i współpracy gospodarczej, a w szczególności do utwo-
rzenia „trzech kanałów bezpośredniej łączności” między Chinami a Tajwanem (pocztowego, transportowego
i handlowego);

4. zwraca uwagę, że jakiekolwiek porozumienie między Chinami a Tajwanem musi opierać się na pod-
stawach możliwych do zaakceptowania przez obydwie strony; wyraża opinię, że ich przyszłe stosunki zależą
od chęci obydwu stron do wykazania się elastycznością; popiera osiągnięcia Tajwanu w zakresie stworzenia
w pełni demokratycznego systemu, pluralizmu społecznego, poszanowania praw człowieka i rządów prawa
oraz jest zadania, że konieczne jest poszanowanie i uwzględnienie woli i poparcia wyrażonego przez 23
miliony obywateli na Tajwanie, w świetle oczekiwanego pokojowego rozwiązania przyjętego przez strony;

5. sprzeciwia się prawu antysecesyjnemu, ponieważ jest ono niezgodne z prawem międzynarodowym
i stanowi narządzie, które nie może doprowadzić do skutecznego „pokojowego zjednoczenia”, do którego
dążenie zadeklarowano, i jako takie, spowodowało zachwianie kruchej równowagi w zakresie bezpieczeń-
stwa na Dalekim Wschodzie;

6. zdecydowanie zaleca Radze i Komisji utrzymanie embarga na handel bronią do czasu osiągnięcia
poprawy w zakresie ochrony praw człowieka w Chinach oraz w stosunkach między Chinami a Tajwanem,
jak również do czasu, gdy kodeks postępowania UE w zakresie handlu bronią nabierze mocy prawnej;

7. wzywa Chiny do stopniowego wdrażania uniwersalnych praw człowieka, a w szczególności do ratyfi-
kowania Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych;

8. z zadowoleniem przyjmuje podjęcie na nowo pierwszej sesji czwartej rundy rozmów w ramach dia-
logu chińsko-tybetańskiego, która odbyła się w Bernie (Szwajcaria) w dniach od 30 czerwca do 1 lipca
2005, i zachęca do jego kontynuacji;

9. wzywa do zapewnienia lepszej reprezentacji Tajwanu w organizacjach międzynarodowych i ponownie
wzywa Komisję i Państwa Członkowskie do poparcia starań Tajwanu o uzyskanie statusu obserwatora
w Światowej Organizacji Zdrowia;

10. wyraża głębokie zaniepokojenie faktem, że Korea Północna zadeklarowała 10 lutego 2005 r., że
posiada broń nuklearną i zawiesiła na czas nieokreślony swój udział w rozmowach sześciostronnych na
temat swojego programu jądrowego;

11. zwraca się do Korei Północnej o ponowne przystąpienie do Układu o nierozprzestrzenianiu broni
jądrowej, o cofnięcie decyzji o wycofaniu się z rozmów sześciostronnych i o umożliwienie ponownego
podjęcia negocjacji w celu znalezienia pokojowego rozwiązania kryzysu na Półwyspie Koreańskim;
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12. wzywa Radę i Komisję do zaproponowania wsparcia finansowego dla dostaw paliw ciężkich w celu
zaspokojenia najpilniejszych potrzeb Korei Północnej w zakresie energii w związku z potwierdzonym
zamknięciem reaktora w Jongbion; przyjmuje z zadowoleniem udział UE w Koreańskiej Organizacji Roz-
woju Energetycznego (KEDO); wyraża ubolewanie z powodu zablokowania kandydatury Charlesa Kartmana
na stanowisko przewodniczącego KEDO; zwraca się do Komisji i Rady o podjęcie niezbędnych kroków
zmierzających do zapewnienia pełnego udziału UE w przyszłych rozmowach sześciostronnych;

13. wzywa rządy Japonii, Chin i Półwyspu Koreańskiego do zaprzestania wzajemnych wrogich działań,
do ułatwienia dialogu między narodami na poziomie oficjalnym i nieoficjalnym w celu wzajemnego zrozu-
mienia historii oraz ostatecznego pojednania rządów i narodów, stanowiącego istotną podstawę pokoju
i stabilizacji na Dalekim Wschodzie;

14. przyjmuje do wiadomości zrozumiałe dążenie Japonii do zmiany konstytucji uchwalonej po II wojnie
światowej oraz dostrzega symboliczne znaczenie zobowiązania do niepodejmowania ofensywnych działań
zbrojnych;

15. wzywa wszystkie państwa na Dalekim Wschodzie do zawierania umów dwustronnych w celu roz-
wiązania nierozstrzygniętych dotąd sporów terytorialnych w tym regionie, a szczególnie do:

a) zwrotu Japonii „terytoriów północnych”, które pod koniec II wojny światowej okupowane były przez
ówczesny Związek Radziecki, a które obecnie są okupowane przez Rosję;

b) zakończenia sporu pomiędzy Koreą Południową a Japonią o wyspy Dokdo/ Takeshima;

c) zakończenia sporu pomiędzy Japonią a Tajwanem o Senkaku–Daioyutai;

16. wzywa wszystkie państwa na Dalekim Wschodzie, aby sześćdziesiąt lat po II wojnie światowej dążyły
do pojednania oraz do utworzenia systemu wzajemnego zrozumienia i współpracy w celu zapewnienia
długotrwałego pokoju i stabilizacji na Dalekim Wschodzie i deklaruje gotowość do wspierania takich wysił-
ków;

17. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom
i parlamentom Państw Członkowskich, Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych
oraz rządom i parlamentom państw, o których mowa w niniejszej rezolucji.

P6_TA(2005)0298

Świat bez min

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie świata wolnego od min

Parlament Europejski,

— uwzględniając i potwierdzając swe poprzednie rezolucje na temat min lądowych, amunicji kasetowej
oraz niewybuchów,

— uwzględniając wspólnotową strategię działań na lata 2005-2007,

— uwzględniając sprawozdanie delegacji ad hoc Parlamentu Europejskiego na „Pierwszą Konferencję Rewi-
zyjną Państw Stron Konwencji w sprawie zakazu użycia, składowania, produkcji i przekazywania lądo-
wych min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu” jaka odbyła się w Kenii, w Nairobi, w dniach
28 listopada — 3 grudnia 2004 r.,

— uwzględniając art. 103 ust. 4 Regulaminu,

A. uzwględniając swą gotowość do tego, aby przyczynić się do świata prawdziwie wolnego o d min, jak
wyrażono to na przesłuchaniu w dniu 16 czerwca 2005 r. jakie miało miejsce na posiedzeniu Komisji
Rozwoju i Handlu Zagranicznego,
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