
― podjęcia reform politycznych i instytucjonalnych prowadzących do demokracji i państwa prawa, zaczy-
nając od umożliwienia wprowadzenia systemu wielopartyjnego i zapewnienia przedstawicielom wszyst-
kich nurtów myślowych prawa do wyrażania swoich poglądów;

― stosowania strategii rozwoju systemu prawnego zgodnie z zaleceniami sformułowanymi przez Komisję
Praw Człowieka ONZ oraz z przepisami Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych;

― położenia kresu wszelkim formom represji członków Zjednoczonego Buddyjskiego Kościoła w Wietna-
mie i oficjalnego uznania jego istnienia, jak również innych nieuznawanych w kraju kościołów;

― uwolnienia wszystkich wietnamskich więźniów politycznych i więźniów sumienia przetrzymywanych z
powodu legalnego i pokojowego korzystania z ich praw do wolności opinii, swobody wypowiedzi,
wolności prasy i religii, w szczególności Thicha Huyena Quanga oraz Thicha Quanga Do, którzy są
uważani przez Narody Zjednoczone za ofiary arbitralnego uwięzienia (1);

― zapewnienia pełnego korzystania z praw podstawowych zapisanych w konstytucji Wietnamu oraz w
Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, w szczególności poprzez umożliwienie
tworzenia prawdziwie wolnej prasy;

― zapewnienia bezpiecznej repatriacji, w ramach porozumienia Kambodża-Wietnam-UNHCR, górali, któ-
rzy uciekli z Wietnamu, oraz umożliwienia UNHCR i międzynarodowym organizacjom pozarządowym
odpowiedniego nadzorowania sytuacji powracających uchodźców.

KWESTIE OGÓLNE

8. popiera projekty, które mają być finansowane przez Komisję, mające na celu promowanie rozwoju
dziennikarstwa i wspieranie programów budowania potencjału w Zgromadzeniu Narodowym w Laosie, jak
również, w Wietnamie, działalności wynikającej z prac grupy roboczej ds. rozwoju instytucjonalnego,
reformy administracyjnej, zarządzania i praw człowieka;

9. wzywa Radę i Komisję do pełnego włączenia Parlamentu do prac grup roboczych ds. rozwoju instytu-
cjonalnego, reformy administracyjnej, zarządzania i praw człowieka UE-Wietnam i UE-Laos;

10. wzywa Radę i Komisję do przeprowadzenia szczegółowej oceny polityk implementacyjnych prowa-
dzonych w Kambodży, Laosie i Wietnamie od czasu podpisania porozumień o stowarzyszeniu i współpracy,
pamiętając o art. 1 tych porozumień, który przypomina, że poszanowanie dla demokratycznych zasad i
podstawowych praw jest najistotniejszym elementem tych porozumień oraz do poinformowania Parlamentu
o jej wynikach;

*
* *

11. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Sekreta-
rzowi Generalnemu Narodów Zjednoczonych oraz rządom i parlamentom Laosu, Wietnamu i Kambodży.

(1) Grupa Robocza ds. Arbitralnych Uwięzień, Opinia 18/2005, 26 maja 2005 r.

P6_TA(2005)0463

Olimpijskie zawieszenie broni

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie olimpijskiego zawieszenia broni na czas Zimowych
Igrzysk Olimpijskich w Turynie w 2006 r.

Parlament Europejski,

— uwzględniając swoją rezolucję z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie olimpijskiego zawieszenia broni (1),

— uwzględniając rezolucję przyjętą jednomyślnie przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2003 r.,
zatytułowaną „Budowanie pokojowego i lepszego świata poprzez sport i wartości olimpijskie”,

(1) Dz.U. C 103 E z 29.4.2004, str. 816.
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— uwzględniając wyrażony w Deklaracji Milenijnej apel o przestrzeganie zawieszenia broni na czas igrzysk
olimpijskich,

— uwzględniając wspólną deklarację wydaną w lipcu 2005 r. przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski
(MKOl), komitet organizacyjny Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Turynie oraz władze włoskie, popie-
rającą olimpijskie zawieszenie broni, bezpieczeństwo igrzysk i szeroki program wydarzeń pozwalają-
cych obywatelom całego świata na rozważania nad olimpijskim zawieszeniem broni i na promowanie
jego wartości,

— uwzględniając art. 108 ust. 5 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że XX Zimowe Igrzyska Olimpijskie i Paraolimpijskie odbędą się w Europie, w Tury-
nie, w dniach 10-26 lutego 2006 r.,

B. mając na uwadze, że idea olimpijskiego zawieszenia broni (ekecheiria) sięga dawnej tradycji helleńskiej, a
mianowicie zaprzestania wszelkich wrogich działań na czas igrzysk olimpijskich,

C. mając na uwadze, że w naszych czasach zawieszenie broni na czas igrzysk jest wyrazem woli ludzkości
budowania świata w oparciu o zasady uczciwej rywalizacji, humanizmu, braterstwa i tolerancji, stano-
wiąc tym samym pomost między starożytną tradycją i wielkimi wyzwaniami współczesnego świata,
takimi jak utrzymanie pokoju na świecie, dialog pomiędzy różnymi kulturami, zrozumienie i współ-
praca pomiędzy narodami,

D. mając na uwadze, że olimpijskie zawieszenie broni jest symbolizowane przez gołębia pokoju na tle
tradycyjnego ognia olimpijskiego, przy czym gołąb reprezentuje jeden z ideałów ruchu olimpijskiego,
jakim jest wykorzystanie sportu dla budowy pokojowego i lepszego świata, a ogień symbolizuje ciepło,
jakie olimpizm przynosi całemu światu,

E. mając na uwadze, że igrzyska olimpijskie, zimowe igrzyska olimpijskie i paraolimpijskie, z udziałem
młodych ludzi, jako pionierów w tym zakresie, podtrzymują wartości sportowe i odzwierciedlają
ducha spuścizny, jaką stanowi nasz dorobek kulturalny i nasza cywilizacja, a także mając na uwadze
fakt, że olimpijskie zawieszenie broni jest wzorem poszanowania ideału pokojowej koegzystencji naro-
dów.

1. wyraża uznanie dla grupy roboczej Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. sportu w służbie rozwoju
i budowania pokoju, która poprzez swoje konkretne działania na całym świecie odzwierciedla ideał olimpij-
skiego zawieszenia broni;

2. z zadowoleniem przyjmuje próby Organizacji Narodów Zjednoczonych podejmowane dla uzyskania
zawieszenia broni w regionach objętych wojną i wzywa strony konfliktów do przestrzegania zawieszenia
broni podczas trwania igrzysk olimpijskich;

3. wzywa Komisję do uwydatnienia potencjału sportu w swoich działaniach na rzecz rozwoju i utrzyma-
nia pokoju, jak również w realizacji Celów Milenijnych;

4. wyraża uznanie dla działań Międzynarodowej Fundacji na rzecz olimpijskiego zawieszenia broni i
uważa, że Unia Europejska powinna wziąć w nich aktywny udział;

5. zwraca się do Rady o wezwanie wszystkich Państw Członkowskich, państw przystępujących, kandydu-
jących i sąsiadujących, a także wszystkich krajów biorących udział w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich i
Paraolimpijskich w Turynie, do poszanowania i przestrzegania zawieszenia broni na czas Olimpiady oraz do
jego przedłużenia po Igrzyskach;

6. wzywa Radę i Komisję do wsparcia MKOI w jego wysiłkach na rzecz promowania pokoju i zrozumie-
nia poprzez sport;

7. przypomina Radzie o jej zobowiązaniu do rozważenia tej kwestii co dwa lata oraz do potwierdzenia
jej poparcia dla olimpijskiego zawieszenia broni na czas olimpiady w Turynie w 2006 r.;

8. wzywa Radę i Komisję do przyczynienia się do przestrzegania zawieszenia broni na czas Igrzysk
Olimpijskich w Turynie poprzez zorganizowanie specjalnej uroczystości, która mogłaby się odbyć w Parla-
mencie;

9. zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia przestrzegania olimpijskiego zawie-
szenia broni i zapewnienia pokoju na świecie;
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10. wzywa Radę i Komisję do wysłania delegacji do Turynu na ceremonie otwarcia i zamknięcia Zimo-
wych Igrzysk Olimpijskich 2006;

11. wzywa Radę i Komisję do zachęcenia MKOI i komitetu organizacyjnego olimpiady w Turynie do
wyrażenia zgody, aby flaga UE była widoczna w ramach oznakowań wprowadzonych przez organizatorów
z okazji igrzysk i w samych obiektach sportowych, w których rozegrają się zawody;

12. uważa, że olimpijskie zawieszenie broni jest czymś więcej niż wezwaniem do okresowego zawiesze-
nia konfliktów i, z tego punktu widzenia, z zadowoleniem przyjmuje edukacyjne i międzywyznaniowe
inicjatywy podejmowane w Turynie, Jerozolimie i Sarajewie;

13. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom
Państw Członkowskich i krajów uczestniczących w igrzyskach olimpijskich i paraolimpijskich w Turynie, jak
również Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Przewodniczącemu Między-
narodowego Komitetu Olimpijskiego.

P6_TA(2005)0464

Rozwój i sport

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie rozwoju i sportu

Parlament Europejski,

— uwzględniając Rezolucję nr 58/5 przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 17 listopada 2003
r. zatytułowaną „Sport jako sposób promocji edukacji, zdrowia, rozwoju i pokoju”,

— uwzględniając Konwencję praw dziecka ONZ z 1989 r.,

— uwzględniając Deklarację z Magglingen z dnia 18 lutego 2003 r., wydaną przez Międzynarodową Kon-
ferencję Sportu i Rozwoju,

— uwzględniając sprawozdanie z Konferencji „Next Step”, która odbyła się w dniach 13-14 listopada 2003
r. w Amsterdamie,

— uwzględniając art. 108 ust. 5 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że rok 2005 jest Międzynarodowym Rokiem Sportu i Wychowania Fizycznego ONZ;

B. mając na uwadze, że jednym z celów tego Międzynarodowego Roku jest stworzenie odpowiednich
warunków do powstawania większej liczby programów i projektów związanych ze sportem;

C. mając na uwadze, że projekty dotyczące wychowania fizycznego i sportu mogą przyczynić się do
osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju, zwłaszcza w dziedzinach takich, jak zdrowie, edukacja, mobil-
ność społeczna, równouprawnienie płci, środowisko i pokój na świecie;

D. mając na uwadze, że sport może odgrywać pozytywną rolę w integracji i spójności społecznej, dialogu
międzykulturowym, świadomości ekologicznej oraz reintegracji dzieci w warunkach pokonfliktowych,
na przykład dzieci-żołnierzy;

E. mając na uwadze, że opracowywane projekty dotyczące sportu łączą niskie koszty z szerokim oddzia-
ływaniem;

F. mając na uwadze, że zgodnie z Konwencją praw dziecka dzieci mają prawo do zabawy;
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