
2. podkreśla, że adopcje powinny leżeć w gestii organów rządowych i organizacji nienastawionych na
zysk;

3. zwraca się do Republiki Gwatemali o przyjęcie specyficznych przepisów prawnych dotyczących przy-
sposobienia oraz stosowanie Konwencji haskiej o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienie
międzynarodowego, a także o podjęcie odpowiednich środków, aby adopcje międzynarodowe nie przynosiły
zysku;

4. nalega, aby ministerstwo spraw wewnętrznych ścigało sieci przestępcze, które prowadzą handel
dziećmi;

5. zwraca się o realizację ogólnego planu priorytetowych działań na rzecz dzieci i nastolatków
w Ameryce Łacińskiej, uwzględniającego środki podjęte przez UNICEF;

6. zwraca się do rządku Gwatemali o promowanie niezbędnych działań w celu położenia kresu bezkar-
ności morderców kobiet oraz o aktywne popieranie poszanowania praw kobiet;

7. zwraca się do rządku Gwatemali o udzielenie wsparcia dla działań Prokuratora ds. Praw Człowieka, o
uznanie prawowitości zadań obrońców praw człowieka i zapewnienie im ochrony, oraz o przeprowadzenie
śledztwa w sprawie niedawnych najść na siedziby organizacji społecznych;

8. przyjmuje z zadowoleniem oświadczenia prezydenta Bergera o zniesieniu kary śmierci, mając na uwa-
dze, że w chwili obecnej 35 osób jest skazanych na tę karę oraz zwraca się do Kongresu Gwatemali o
wprowadzenie niezbędnych reform, aby usunąć karę śmierci z gwatemalskiego porządku prawnego; zwraca
się o wdrożenie działań zapobiegających linczom;

9. przyjmuje z zadowoleniem inicjatywę rządu Gwatemali mającą na celu udzielenie wsparcia dla powo-
łania Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka i gratuluje rządowi i kongresowi ratyfikacji
odpowiedniej Konwencji;

10. zwraca się do władz o jak najszerszą współpracę, tak aby Biuro to mogło w pełni wykonywać swoje
zadania obserwacyjne i doradcze; zwraca się do Komisji Europejskiej o udzielenie wsparcia gospodarczego
i politycznego w celu ułatwienia wykonania wymienionych zadań;

11. ponawia zalecenie dla Komisji sformułowane w swojej wyżej wymienionej rezolucji z dnia
10 kwietnia 2003 r., aby w przyszłej strategii Unii Europejskiej wobec Gwatemali na lata 2007-2013 okreś-
lono spójność społeczną, prawo do żywności, rozwój wsi i reformy systemu własności i użytkowania
z ziemi jako głównych punktów przyszłej polityki współpracy europejskiej; uważa, że polityka ta powinna
także kłaść nacisk na wykorzenienie nielegalnych adopcji, poparcie dla praw człowieka, położenie kresu
bezkarności i poszanowanie ludności tubylczej oraz ochronę i promowanie praw kobiet i nieletnich;

12. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Sekreta-
rzowi Generalnemu ONZ, Wysokiemu Przedstawicielowi ONZ ds. Praw Człowieka oraz rządowi
i parlamentowi Gwatemali.

P6_TA(2005)0305

Etiopia

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie praw człowieka w Etiopii

Parlament Europejski,

— uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Etiopii,

— uwzględniając art. 115 ust. 5 Regulaminu,

A. mając na uwadze gwałtowne represje wobec protestacyjnych demonstracji w dniu 8 czerwca 2005 r.,
będących następstwem odroczenia ogłoszenia ostatecznych wyników wyborów powszechnych z dnia
15 maja 2005 r., w wyniku których zginęło 36 osób, ponad 100 zostało rannych, a tysiące areszto-
wano,

B. mając na uwadze, że zgodnie z etiopskim prawem każda aresztowana osoba musi zostać postawiona
przed sądem w ciągu 48 godzin,

C. mając na uwadze, że do chwili obecnej nie pojawiały się żadne większe incydenty w związku
z wyborami, a wiara Etiopczyków w demokrację przejawiała się uczestnictwem w wyborach w dniu
15 maja 2005 r. blisko 90% obywateli uprawnionych do głosowania,
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D. mając na uwadze, że do Komisji Wyborczej wniesiono 299 skarg w sprawie oszustw, w związku
z czym postanowiła ona otworzyć dochodzenie w 135 okręgach wyborczych,

E. mając na uwadze, że w następstwie tych dochodzeń w niektórych okręgach wyborczych Komisja może
nakazać ponowne przeliczenie głosów lub przeprowadzenie nowych wyborów,

F. mając na uwadze, że ostateczne ogłoszenie wyników, zapowiedziane początkowo na dzień 8 czerwca
2005 r., a następnie na dzień 8 lipca 2005 r., będzie musiało zostać ponownie odroczone,
w oczekiwaniu na wynik rozpatrzenia skarg,

G. mając na uwadze, że głosowanie w wyborach na 23 posłów dla regionu Somali ma mieć miejsce
w sierpniu 2005 r.,

H. mając na uwadze, że rząd oraz partie opozycyjne w wydanym wspólnie w dniu 10 czerwca 2005 r.
oświadczeniu podjęły się „poszukiwać rozwiązania wszystkich problemów przy użyciu zgodnych
z prawem i pokojowych środków”,

I. mając na uwadze, że polityczna stabilność Etiopii jest sprawą kluczową dla wszystkich państw z Rogu
Afryki,

1. potępia gwałtowne represje wobec cywili, przywódców opozycji i ich zwolenników, a także zabójstwo
co najmniej 36 osób;

2. przekazuje wyrazy współczucia i w pełni solidaryzuje się z obywatelami Etiopii oraz składa kondolen-
cje rodzinom ofiar;

3. wyraża nadzieję, że bezstronna komisja śledcza będzie mogła wskazać odpowiedzialnych za tragiczny
rozwój wydarzeń w dniu 8 czerwca 2005 r. oraz że osoby te zostaną doprowadzone przed wymiar spra-
wiedliwości;

4. wzywa do uwolnienia dziennikarzy i innych bezpodstawnie przetrzymywanych osób, a w odniesieniu
do aresztowanych domaga się traktowania ich w sposób ściśle zgodny z etiopskim prawem i etiopską kon-
stytucją oraz międzynarodowym prawem dotyczącym praw człowieka;

5. z zadowoleniem przyjmuje uwolnienie około 4000 aresztowanych, jak i rządowe oświadczenie, zgod-
nie z którym więźniowie przebywający w wojskowym obozie Ziway będą mieli od chwili obecnej możli-
wość kontaktu z rodziną oraz dostęp do Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża; w tym kontekś-
cie podkreśla kluczową rolę, jaką ma do odegrania ten Komitet w pomaganiu więźniom i badaniu stanu
przestrzegania praw człowieka w więzieniach;

6. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że opozycyjne grupy i międzynarodowi obserwatorzy mogą być
obecni przy rozpatrywaniu skarg wyborczych, w celu doprowadzenia do ustalenia niekwestionowanych
wyników;

7. nalega na ścisłe przestrzeganie porozumienia z dnia 10 czerwca 2005 r., zawartego pomiędzy rządem
i partiami opozycyjnymi i wyraża nadzieję, że Unia Europejska będzie nadal przyczyniała się do pokojo-
wego i demokratycznego rozwiązania etiopskiego kryzysu politycznego, w szczególności poprzez udostęp-
nianie obserwatorów uczestniczących w procesie rozpatrywania protestów wyborczych;

8. wzywa Unię oraz wspólnotę międzynarodową do utrzymania czujności i podjęcia wszelkich działań
przyczyniających się do osiągnięcia pokojowego rozwiązania obecnych sporów oraz niedopuszczenia do
wstrzymania procesu demokratyzacji w Etiopii;

9. wzywa rząd Etiopii do natychmiastowego zniesienia zakazu rozpowszechniania informacji o działal-
ności i poglądach opozycji w mediach i domaga się szybkiego przyjęcia kodeksu postępowania dla prasy,
przygotowanego w porozumieniu ze środkami masowego przekazu;

10. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji i rządowi
Etiopii.
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