
5. domaga się, aby władze tunezyjskie pozwoliły Tunezyjskiej Lidze Praw Człowieka i Związkowi Dzien-
nikarzy w Tunezji, jak również Stowarzyszeniu Sędziów w Tunezji, na swobodne prowadzenie swojej
działalności i przeprowadzenie swoich kongresów;

6. wyraża zaniepokojenie ze względu na brak postępu w przyznawaniu funduszy wspólnotowych
mających zapewnić wsparcie finansowe projektom wdrożonym przez Tunezyjską Ligę Praw Człowieka, jak
również projektowi IMED (Instytut Śródziemnomorski) i AFTURD (Stowarzyszenie Kobiet Tunezyjskich na
rzecz Badań i Rozwoju) dotyczącemu pozytywnych działań na rzecz praw obywatelskich kobiet i równo-
uprawnienia w krajach Maghrebu, projektowi „Santé Sud”, a także projektowi modernizacji sądownictwa;

7. wzywa rząd Tunezji do bezzwłocznego uwolnienia środków wspólnotowych przeznaczonych na
wyżej wymienione projekty i do szybkiego dojścia do porozumienia w zakresie modernizacji sądownictwa;

8. wzywa Radę i Komisję do podjęcia działań mających na celu poprawę zarządzania projektami w
ramach programu MEDA i Europejskiej Inicjatywy na rzecz Demokracji i Praw Człowieka oraz zwraca się
z usilną prośbą do Komisji o opracowanie działań, jakie należy podjąć w przypadku braku jakiegokolwiek
postępu w uwolnieniu środków;

9. nalega, aby Rada i Komisja zintensyfikowały dialog polityczny z Tunezją, oparty na zrozumieniu i
wzajemnym poszanowaniu i mający na celu promowanie demokracji, poszanowania praw człowieka,
państwa prawa i dobrego zarządzania, domagając się, aby utworzona podkomisja UE-Tunezja ds. praw
człowieka stała się w pełni operacyjna w celu omówienia wszystkich kwestii związanych z sytuacją w
zakresie praw człowieka, a zwłaszcza poszczególnych przypadków;

10. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji, rządom
i parlamentom Państw Członkowskich oraz rządowi i parlamentowi Tunezji.

P6_TA(2005)0369

Wojwodina

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie obrony wieloetniczności w Wojwodinie

Parlament Europejski,

— uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 września 2004 r. w sprawie prześladowań mniejszości w
Wojwodinie (1),

— uwzględniając sprawozdanie z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie misji rozpoznawczej przeprowadzonej
przez delegację ad hoc w Wojwodinie i Belgradzie,

— uwzględniając komunikat Komisji z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie gotowości Serbii i Czarnogóry
do negocjacji Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu z Unią Europejską (COM(2005)0476),

— uwzględniając art. 115 ust. 5 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że UE i jej Państwa Członkowskie promują demokratyzację i poszanowanie praw
człowieka i mniejszości w Republice Serbii oraz państwie związkowym Serbii i Czarnogóry,

B. mając na uwadze, że siły polityczne i społeczeństwo obywatelskie nadal sygnalizują przypadki łamania
praw człowieka i mniejszości w Wojwodinie, w tym prześladowanie i napaść fizyczną na osoby niena-
leżące do serbskiej wspólnoty etnicznej oraz groźby wobec politycznych przywódców węgierskiej
wspólnoty etnicznej,
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C. mając na uwadze, że w minionych latach centralnym i lokalnym władzom Serbii nie udało się poprawić
sytuacji w zakresie poszanowania praw człowieka i mniejszości ani postawić przed obliczem wymiaru
sprawiedliwości sprawców aktów przemocy i prześladowań,

D. mając na uwadze, że jego rezolucja z dnia 16 września 2004 r. oraz jego misja rozpoznawcza wywarły
pozytywny wpływ na sytuację w Wojwodinie,

E. mając na uwadze, że nie poczyniono faktycznego postępu w odwróceniu pogarszającej się sytuacji
mniejszości narodowych i etnicznych w Wojwodinie, przez co zagrożona została ich przyszłość w
regionie, ani w ułatwieniu ich udziału w dziedzinie edukacji oraz ich reprezentacji w administracji
publicznej, sądownictwie i siłach policji oraz gwarantując równy dostęp do sądów i instytucji państwo-
wych opartych na rządach prawa i równe traktowanie w tych sądach i instytucjach,

F. mając na uwadze, że rząd Serbii nie zdołał powołać dwóch komisji zajmujących się odpowiednio incy-
dentami o podłożu etnicznym i stosunkami etnicznymi w ogólności, pomimo deklaracji V. Kostunicy z
września 2004 r.,

G. mając na uwadze, że państwo związkowe Serbii i Czarnogóry jest związane międzynarodowymi i euro-
pejskimi konwencjami praw człowieka i musi zagwarantować ich pełne wdrożenie jako warunek
dalszego postępu na drodze integracji z Unią Europejską,

1. wyraża głębokie zaniepokojenie powtarzającymi się przypadkami łamania praw człowieka oraz
brakiem ładu i porządku publicznego w prowincji Wojwodina;

2. wzywa władze Republiki Serbskiej oraz państwa związkowego Serbii i Czarnogóry do uznania tych
aktów przemocy za czyny przestępcze stanowiące naruszenie obowiązującego prawa oraz podkreśla
znaczenie natychmiastowych i skutecznych działań, tak aby nie pozostawiać podobnych wydarzeń bez
środków zaradczych i zapobiegać im w przyszłości;

3. zamierza kontynuować monitorowanie sytuacji w Wojwodinie, zwłaszcza w odniesieniu do treści i
zasad Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu oraz zwraca się o regularne konsultacje z Komisją i Radą w
trakcie tej procedury;

4. popiera inicjatywę podjętą przez swoją międzyparlamentarną delegację ds. stosunków z państwami
Europy Południowo-Wschodniej w sprawie publicznego przesłuchania na temat mniejszości i sytuacji poli-
tycznej w Wojwodinie;

5. potwierdza chęć wykorzystania swoich uprawnień budżetowych do pomocy i nacisku na Serbię-Czar-
nogórę w celu promowania poszanowania podstawowych praw człowieka i wolności, w tym praw mniej-
szości;

6. wzywa władze w Republice Serbii oraz państwie związkowym Serbii i Czarnogóry do przywrócenia
Wojwodinie autonomii, którą cieszyła się ona do 1990 r., oraz do przywrócenia regionalnemu parlamen-
towi Wojwodiny realnych uprawnień w dziedzinie oświaty i mediów w celu umożliwienia mu tworzenia
odpowiedniej polityki w tym wieloetnicznym regionie;

7. wzywa Komisję, Radę oraz Wysokiego Przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpie-
czeństwa do ścisłego monitorowania rozwoju wypadków w Wojwodinie, ze zwróceniem baczniejszej
uwagi na znaczne zagrożenie dla bezpieczeństwa, jakie stanowi prześladowanie mniejszości w Wojwodinie,
oraz wzywa do wysłania do prowincji obserwatorów UE;

8. przypomina rządowi państwa związkowego Serbii i Czarnogóry oraz rządowi Serbii, że zasady
wolności, demokracja oraz poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności, główne elementy, na
których opiera się Proces Stabilizacji i Stowarzyszenia, oraz rządów prawa są warunkami wstępnymi do
zgody Parlamentu Europejskiego na zawarcie Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu i do jakiegokolwiek
przyszłego partnerstwa z Unią Europejską w ogólności;

9. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Wysokiemu Przed-
stawicielowi ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, Komisji, rządowi Serbii oraz państwa
związkowego Serbii i Czarnogóry, a także władzom Wojwodiny.
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