
Artykuł 4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia

W imieniu Rady Europejskiej
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK 2

Projekt oświadczenia dotyczącego art. 2 protokołu nr 10 w sprawie postanowień przejściowych (Tytuł 1:
Postanowienia dotyczące parlamentu europejskiego)

Bez uszczerbku dla decyzji Rady Europejskiej ustanawiającej skład Parlamentu Europejskiego na kadencję
2009-2014, konferencja zwraca się do Parlamentu o przedstawienie, zgodnie z art. 190 ust. 1 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, projektu dotyczącego wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego w
powszechnych i bezpośrednich wyborach, który precyzyjniej definiuje pojęcie „obywatele” zgodnie z art.
9a ust. 2 Traktatu u Unii Europejskiej. Projekt ten powinien zostać przygotowany w odpowiednim czasie
przed następnymi wyborami w 2014 r.

P6_TA(2007)0430

Sytuacja humanitarna w Strefie Gazy

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie sytuacji humanitar-
nej w Strefie Gazy

Parlament Europejski,

— uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Bliskiego Wschodu, w szczególności rezolucję z
dnia 2 lutego 2006 r. sprawie wyniku wyborów w Palestynie oraz sytuacji w Jerozolimie Wschodniej (1),
rezolucję z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie kryzysu humanitarnego na terytorium palestyńskim i roli
UE (2) oraz rezolucję z dnia 7 września 2006 r. w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie (3), rezolucję z
dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie sytuacji w Strefie Gazy (4), rezolucję z dnia 21 czerwca 2007 r. w
sprawie programu MEDA i wsparcia finansowego dla Palestyny: oceny, realizacji i kontroli (5) oraz z
dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie Bliskiego Wschodu (6),

— uwzględniając rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 242 (1967) i 338 (1973),

— uwzględniając oświadczenie Kwartetu Bliskowschodniego z dnia 23 września 2007 r.,

— uwzględniając wnioski Rady ds. Stosunków Zewnętrznych obradującej w dniach 23 i 24 lipca 2007 r.,

— uwzględniając deklarację Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka z dnia 21 września 2007 r. w
sprawie Bliskiego Wschodu,

— uwzględniając art. 103 ust. 2 Regulaminu,

(1) Dz.U. C 288 E z 25.11.2006, str. 79.
(2) Dz.U. C 298 E z 8.12.2006, str. 223.
(3) Dz.U. C 305 E z 14.12.2006, str. 236.
(4) Dz.U. C 314 E z 21.12.2006, str. 324.
(5) Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0277.
(6) Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0350.
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Czwartek, 11 października 2007 r.


