
44. zachęca państwa członkowskie do zaproponowania, wspólnie z placówkami szkolnictwa wyższego
i zawodowego, elastycznej organizacji nauczania, w szczególności z myślą o lepszym uwzględnieniu potrzeb
młodych mężczyzn i kobiet, którzy równolegle pracują lub spełniają obowiązki rodzinne i w celu uniknięcia
w ten sposób wczesnego porzucania przez nich nauki;

45. wzywa państwa członkowskie do włączenia placówek kształcenia, przedsiębiorstw, partnerów spo-
łecznych i innych oraz sektora publicznego do wspólnego partnerstwa w realizacji odnoszących sukcesy
programów szkolenia zawodowego;

Działania Unii Europejskiej

46. podkreśla, że podstawowym celem działań Unii Europejskiej jest promowanie konwergencji syste-
mów kształcenia w Unii Europejskiej w kierunku osiągnięcia wyższych standardów w zakresie wyników;

47. wierzy, że aby lepiej ukierunkować działania Unii Europejskiej konieczne byłoby rozwinięcie procesu
opartego na okresowych sprawozdaniach przedstawionych przez państwa członkowskie, a także na nieza-
leżnej weryfikacji w celu dokonania oceny wyników osiąganych przez systemy kształcenia i szkolenia w Unii
Europejskiej, zwracając szczególną uwagę na nabywanie przez uczniów podstawowych umiejętności oraz na
realizację celów związanych z równym dostępem do systemu;

48. zwraca się do Komisji o publikowanie regularnych sprawozdań na temat skuteczności i równego
dostępu do nauki w europejskich systemach kształcenia i szkolenia, aby monitorować postępy na drodze
do osiągnięcia wyższych standardów w zakresie wyników;

49. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji.

P6_TA(2007)0418

Moratorium na wykonywanie kary śmierci

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 września 2007 r. w sprawie powszechnego
moratorium na wykonywanie kary śmierci

Parlament Europejski,

— uwzględniając swoje rezolucje z dnia 1 lutego 2007 r. (1) i z dnia 26 kwietnia 2007 r. (2) w sprawie
włoskiej inicjatywy na rzecz powszechnego moratorium na wykonywanie kary śmierci,

— uwzględniając wytyczne z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie polityki UE wobec krajów trzecich
w zakresie kary śmierci,

— uwzględniając oświadczenie o zniesieniu kary śmierci przedstawione w dniu 19 grudnia 2006 r. na
forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ przez prezydencję UE i parafowane przez 85 państw ze wszyst-
kich regionów geograficznych świata,

— uwzględniając oświadczenie odczytane przez prezydencję UE w imieniu Unii Europejskiej na czwartej
sesji Rady Praw Człowieka ONZ w dniu 29 marca 2007 r.,

— uwzględniając poparcie dla moratorium wyrażone publicznie przez Sekretarza Generalnego ONZ pod-
czas jego niedawnej wizyty w Rzymie,

(1) Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0018.
(2) Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0166.
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— uwzględniając ustanowienie dnia 10 października corocznym Europejskim Dniem przeciwko Karze
Śmierci, poparte także przez Konferencję Przewodniczących w dniu 12 lipca 2007 r.,

— uwzględniając art. 2 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej (1),

— uwzględniając art. 103 ust. 4 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że apel o wprowadzenie powszechnego moratorium na wykonywanie kary śmierci
jest wyraźną decyzją polityczną zmierzającą do zniesienia kary śmierci we wszystkich krajach,

B. mając na uwadze, że w swoich rezolucjach z dnia 1 lutego 2007 r. i z dnia 26 kwietnia 2007 r.
Parlament Europejski wezwał prezydencję UE do pilnego przedłożenia rezolucji obecnemu Zgromadze-
niu Ogólnemu ONZ oraz do informowania Parlamentu o osiągniętych wynikach; mając na uwadze, że
obecnemu Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ nie przedłożono do tej pory żadnej rezolucji,

C. mając na uwadze, że oświadczenie o karze śmierci przedstawione przez Unię Europejską w dniu
19 grudnia 2006 r. na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ zostało do tej pory podpisane przez 95
państw ze wszystkich regionów geograficznych świata,

D. mając na uwadze, że prezydencja UE została upoważniona przez Radę do przygotowania i złożenia, we
współpracy z Włochami, dokumentu na temat międzynarodowego moratorium na wykonywanie kary
śmierci, który to dokument zostanie przesłany Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ,

1. przypomina prezydencji UE i państwom członkowskim, że głównym politycznym punktem rezolucji
musi być przyjęcie światowego moratorium jako zasadniczego kroku na drodze do zniesienia kary śmierci;

2. wzywa prezydencję UE i państwa członkowskie do przedłożenia rezolucji w sprawie moratorium
podczas 62. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w ramach punktu dotyczącego „praw człowieka”, w celu
przyjęcia jej do końca 2007 roku; ponawia swój apel do prezydencji UE o włączenie jak największej liczby
państw w przedłożenie rezolucji;

3. wzywa prezydencję UE do zachęcania państw, które jeszcze nie podpisały i nie ratyfikowały Drugiego
Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, aby to uczyniły,
oraz do zachęcenia państw członkowskich, które nie są jeszcze sygnatariuszami Protokołu nr 13 do Euro-
pejskiej Konwencji Ochrony Praw Człowieka i Podstawowych Wolności dotyczącego kary śmierci do pod-
pisania go;

4. ponownie wyraża pełne poparcie dla ogłoszenia przez instytucje UE i państwa członkowskie wraz
z Radą Europy dnia 10 października corocznym Europejskim Dniem przeciwko Karze Śmierci; wyraża
ubolewanie z powodu braku jednomyślności w Radzie w tej kwestii i wzywa przyszły rząd polski do peł-
nego poparcia tej inicjatywy, będącej odzwierciedleniem podstawowych wartości Unii Europejskiej; wzywa
wszystkie instytucje i państwa członkowskie UE oraz Radę Europy do dalszego wspierania tego przedsięw-
zięcia i upoważnia swojego przewodniczącego do promowania tej inicjatywy politycznej;

(1) Dz.U. C 364 z 18.12.2000, str. 1.
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5. wzywa Radę i Komisję, aby wspierały formowanie regionalnych koalicji na rzecz moratorium
i zniesienia kary śmierci;

6. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom
i parlamentom państw członkowskich UE, Sekretarzowi Generalnemu ONZ, przewodniczącemu Zgroma-
dzenia Ogólnego ONZ oraz rządom państw członkowskich ONZ.

P6_TA(2007)0419

Czad i Republika Środkowoafrykańska

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 września 2007 r. w sprawie operacji EPBiO
w Czadzie i w Republice Środkowoafrykańskiej

Parlament Europejski,

— uwzględniając konflikt w Darfurze i jego szersze skutki w regionie, zwłaszcza we wschodniej części
Czadu i w północnej części Republiki Środkowoafrykańskiej,

— uwzględniając rezolucję 1706 (2006) Rady Bezpieczeństwa ONZ z dnia 31 sierpnia 2006 r., podkreś-
lającą, że aby uzyskać trwały pokój w Darfurze, należy rozwiązać regionalne aspekty problemów doty-
czących bezpieczeństwa,

— uwzględniając konkluzje z posiedzenia Rady ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych, które odbyło się
w dniach 23-24 lipca 2007 r., wzywające „właściwe organy do kontynuacji planów zmierzających do
ewentualnego podjęcia decyzji o operacji pomostowej, w ramach europejskiej polityki bezpieczeństwa
i obrony (EPBiO), jako wsparcia wielowymiarowej obecności ONZ we wschodnim Czadzie i na północ-
nym wschodzie Republiki Środkowoafrykańskiej w celu poprawy bezpieczeństwa na tych obszarach”,

— uwzględniając rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ 1769 (2007) z dnia 31 lipca 2007 r. ustanawiającą,
początkowo na 12 miesięcy, połączoną operację ONZ i Unii Afrykańskiej w Darfurze (UNAMID),

— uwzględniając sprawozdanie Sekretarza Generalnego ONZ w sprawie Czadu z dnia 10 sierpnia 2007 r.,
zalecające rozmieszczenie międzynarodowych sił we wschodnim Czadzie i na północnym wschodzie
Republiki Środkowoafrykańskiej, w celu poprawy bezpieczeństwa uchodźców i wysiedleńców, ułatwie-
nia dostarczania pomocy humanitarnej i stworzenia warunków dla odbudowy i rozwoju na tych obsza-
rach,

— uwzględniając spotkanie w sprawie pokoju w Darfurze, które odbyło się w Aruszy w dniach od 3 do
6 sierpnia 2007 r.,

— uwzględniając podpisanie przez czadyjskie partie polityczne, rządzące i należące do opozycji, porozu-
mienia politycznego mającego na celu wzmocnienie procesu demokratycznego w Czadzie, które to
wydarzenie miało miejsce w Ndżamenie w dniu 13 sierpnia 2007 r. w obecności przedstawicieli spo-
łeczności międzynarodowej oraz prezydenta Czadu Idrissa Deby Itno,

— uwzględniając oświadczenie przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa ONZ z dnia 27 sierpnia 2007 r.,
potwierdzające gotowość Rady Bezpieczeństwa ONZ do ustanowienia misji ONZ w Czadzie
i przyjmujące z zadowoleniem zamiar zapewnienia przez Unię Europejską wsparcia w postaci misji
wojskowej w ramach europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony,
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