
ac) uwzględnienia wagi zagwarantowania powszechnego dostępu do podstawowych usług oraz uwzględnie-
nie wagi prawa krajów do wprowadzania regulacji, a w związku z tym do ostrożnego postępowania
w negocjacjach w sprawie liberalizacji rynku usług zgodnie z art. V GATS w celu zagwarantowania
rzeczywistego postępu w zakresie zobowiązań podjętych w dziedzinie liberalizacji, co do których
panuje dotąd pełna zgodność i które są dotąd stosowane oraz uwzględnienie potrzeby jasnych
i przewidywalnych ram prawnych; powstrzymanie się od składania ofert lub przyjmowania propozycji
w dziedzinie zdrowia publicznego i edukacji;

ad) biorąc pod uwagę, że mechanizm rozstrzygania sporów zawarty w podobnych umowach handlowych,
które zostały już zawarte przez Wspólnotę i państwa trzecie, nie jest skutecznie wykorzystywany,
zwrócenia się do Komisji o zaproponowanie nowych pomysłów na rozwinięcie skuteczniejszego, dwu-
stronnego instrumentu rozstrzygania sporów;

ae) starannego rozważenia — w celu zapobieżenia sytuacji, w której coraz częstsze nakładanie się licznych
dwustronnych, regionalnych i wielostronnych zobowiązań i zbiorów zasad dotyczących liberalizacji
w Ameryce Łacińskiej skutkowało niezamierzonymi utrudnieniami w handlu i przepływie inwestycji
— potrzeby, zarówno ze strony UE, jak i Ameryki Łacińskiej dążenia, z zasady, do ostatecznego osiąg-
nięcia zbieżności różnych obowiązujących lub negocjowanych porozumień między dwoma regionami;

af) uwzględnienia w wytycznych dotyczących negocjacji promowania systemu prowadzącego do zwiększe-
nia liczby małych i średnich przedsiębiorstw jako zasadniczego elementu rozwoju gospodarczego, two-
rzenia miejsc pracy i dobrobytu społecznego; rozważenie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw —

jako sposobu zwalczania bezrobocia — poprzez instrument łatwiejszego dostępu do kredytów, jak
również opracowanie programów wsparcia przedsiębiorstw w zakresie innowacyjności;

ag) wyczerpującego informowania Parlamentu przez Komisję, w razie potrzeby w formie poufnej, zarówno
o projektowanych wytycznych dotyczących negocjacji, jak i o wytycznych ostatecznie zatwierdzonych;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego zalecenia Radzie oraz przedsta-
wienia go do wglądu Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich Unii Europejskiej
oraz Wspólnoty Andyjskiej.

P6_TA(2007)0081

Osoby zaginione na Cyprze

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie osób zaginionych na
Cyprze

Parlament Europejski,

— uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 kwietnia 1995 r. (1) w sprawie problemu osób zaginionych na
Cyprze,

— uwzględniając odpowiednie rezolucje Rady Bezpieczeństwa i Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie
Cypru oraz inicjatywy międzynarodowe podjęte w celu zbadania losu osób zaginionych na Cyprze,

— uwzględniając wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 10 maja 2001 r. (2) dotyczący
osób zaginionych na Cyprze,

— uwzględniając art. 103 ust. 2 Regulaminu,

(1) Dz.U. C 109 z 1.5.1995 r., str. 166.
(2) Cypr przeciwko Turcji, 25781/94, EHCR 2001-IV.
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A. mając na uwadze, że problem osób zaginionych (Grecy cypryjscy, Turcy cypryjscy, Grecy, Turcy i inni)
to kwestia wyłącznie humanitarna, związana z prawem rodzin do informacji o losie bliskich,

B. mając na uwadze, że głębokie dramaty i cierpienia rodzin osób zaginionych, od dziesięcioleci niemają-
cych informacji o losie bliskich, nie mogą trwać nadal i muszą się wreszcie zakończyć,

C. mając na uwadze, że pod egidą Sekretarza Generalnego ONZ reaktywowano Komitet ds. Osób Zaginio-
nych na Cyprze oraz dokonano postępów w sprawie ekshumacji i identyfikacji szczątków, choć postępy
te są powolne,

D. mając na uwadze, że Parlament Europejski z uznaniem obserwuje konstruktywną współpracę między
Grekami cypryjskimi i Turkami cypryjskimi, członkami Komitetu ds. Osób Zaginionych,

1. wzywa zainteresowane strony do szczerej i uczciwej współpracy na rzecz szybkiego zakończenia
odpowiednich dochodzeń w sprawie losu wszystkich osób zaginionych na Cyprze oraz do pełnego wdroże-
nia wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 10 maja 2001 r.;

2. wzywa zainteresowane strony i wszystkie osoby posiadające lub mogące posiadać jakiekolwiek infor-
macje lub dowody, płynące z wiedzy osobistej, archiwów, relacji z konfliktów lub rejestrów z miejsc prze-
trzymywania, do ich bezzwłocznego przekazania Komitetowi ds. Osób Zaginionych;

3. wzywa Radę i Komisję do aktywnego zajęcia się tym problemem, między innymi poprzez dostarczenie
finansowego wsparcia Komitetowi ds. Osób Zaginionych i podjęcia we współpracy z Sekretarzem General-
nym ONZ wszelkich działań niezbędnych, aby spowodować wykonanie wspomnianego wyroku Europej-
skiego Trybunału Praw Człowieka oraz odpowiednich rezolucji ONZ i Parlamentu Europejskiego;

4. wzywa do skierowania problemu do swojej właściwej komisji, tak aby w ścisłej współpracy z Komisją
śledziła ona rozwój wypadków w tej sprawie; wzywa do zwrócenia się z prośbą do tej komisji o składanie
okresowych sprawozdań, przy czym pierwsze z nich powinno zostać złożone w terminie sześciu miesięcy;

5. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Sekreta-
rzowi Generalnemu ONZ oraz rządom Cypru, Turcji, Grecji i Wielkiej Brytanii.

P6_TA(2007)0082

Polityka regionalna (wyspy oraz ograniczenia naturalne i gospodarcze)

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie wysp oraz ograniczeń
naturalnych i gospodarczych w kontekście polityki regionalnej (2006/2106(INI))

Parlament Europejski,

— uwzględniając rozporządzenia w sprawie funduszy strukturalnych w latach 2007-2013,

— uwzględniając decyzję Rady 2006/702/WE z dnia 6 października 2006 r. w sprawie strategicznych
wytycznych Wspólnoty dla spójności (1),

— uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej ze szczytu, który odbył się w Sewilli w dniach 21-22
czerwca 2002 r.,

— uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej ze szczytu w Brukseli w dniach 14 i 15 grudnia 2006 r.,

(1) Dz.U. L 291 z 21.10.2006 r., str. 11.
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