
52.   stwierdza postęp prac w zakresie konwergencji i dostrzega niebezpieczeństwo, że zostaną uwzględnio
ne głównie uwarunkowania gospodarcze i związane z prawem spółek w dużych państwach trzecich, podczas 
gdy struktury UE będą odgrywać mniejszą rolę; 

53.   przyjmuje do wiadomości, że 20 czerwca 2007 r. SEC zaproponowała uznanie przedłożonych sprawoz
dań emitentów zagranicznych z pominięciem wymogu uzgadniania sprawozdań finansowych, jeżeli sporzą
dzono je na podstawie angielskiej wersji MSSF przyjętej przez RMSR; podkreśla, że celem jest, aby normy MSSF 
włączone przez UE do obowiązującego prawa zostały uznane przez SEC;

54.   z zadowoleniem przyjmuje postępy w pracach nad przyjęciem mapy drogowej UE-Stany Zjednoczone 
w dziedzinie rachunkowości oraz niedawny komunikat SEC dotyczący zezwolenia zagranicznym prywatnym 
emitentom na przekazywanie sprawozdań finansowych w  MSSF bez konieczności dostosowania do amery
kańskich GAPP; wyraża poparcie dla stanowiska Komisji przedstawionego w zarysie w piśmie Komisji do SEC 
z dnia 26 września 2007 r.;

55.   przypomina, że determinacja Unii Europejskiej, aby od początku 2005 r. zobowiązać wszystkie przed
siębiorstwa działające na rynkach kapitałowych do stosowania MSSF przy sporządzaniu sprawozdań skonso
lidowanych miała kluczowe znaczenie dla wzrostu zainteresowania MSSF na całym świecie; 

56.   przypomina, że prezydent Stanów Zjednoczonych, Przewodnicząca Rady Europejskiej i Przewodniczą
cy Komisji Europejskiej w dniu 30 kwietnia 2007 r. podpisali wspólne oświadczenie UE-Stany Zjednoczone 
na dorocznym spotkaniu na szczycie, które na temat sprawozdawczości finansowej zawiera następujący frag
ment: „Rynki finansowe. Działania mające na celu stworzenie nie później niż do 2009 r. warunków umożli
wiających uznawanie amerykańskich ogólnie przyjętych zasad rachunkowości  (GAAP) oraz 
międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej (MSSF) na obydwu obszarach gospodarczych 
z pominięciem wymogu uzgadniania sprawozdań finansowych”;

57.   przypomina o nierozstrzygniętej kwestii kompetencji w sprawie ostatecznej interpretacji norm MSSF po
między różnymi stosującymi je obszarami gospodarczymi, co niesie niebezpieczeństwo sprzecznej interpre
tacji; zwraca uwagę, że jedynie europejskie władze  i sądy mogą ustalać ostateczną interpretację europejskich 
norm MSSF i wzywa Komisję do zapewnienia, że nie ulegnie to zmianie; Komisja, we współpracy z państwa
mi członkowskimi  i  Parlamentem Europejskim, musi stworzyć system zapewniający jednolitą interpreta
cję  i stosowanie MSSF na terenie UE; 

* 

*  * 

58.   zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Komitetowi Euro
pejskich Organów Nadzoru nad Papierami Wartościowymi, Fundacji Komitetu Międzynarodowych Standar
dów Rachunkowości  i Radzie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. 

Zimbabwe

P6_TA(2008)0184

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie Zimbabwe

(2009/C 259 E/18)

Parlament Europejski,

— uwzględniając swoje rezolucje w  sprawie Zimbabwe z  dnia 16  grudnia  2004 r.

(1)  Dz.U. C 226 E z 15.9.2005, s. 358.

 (1), 7  lipca  2005 r.

(2)  Dz.U. C 157 E z 6.7.2006, s. 491.

 (2),
7 września 2006 r.

(3)  Dz.U. C 305 E z 14.12.2006, s. 263.

 (3) 26 kwietnia 2007 r.

(4)  Dz.U. C 74 E z 20.3.2008, s. 791.

 (4),
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Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.10.2009

Czwartek, 24 kwietnia 2008 r.

— uwzględniając wspólne stanowisko Rady 2008/135/WPZiB z dnia 18 lutego 2008 r.

(1)  Dz.U. L 43 z 19.2.2008, str. 39.

 (1) odnawiające do 
dnia 20 lutego 2009 r. środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe nałożone na mocy wspólnego 
stanowiska 2004/161/WPZiB, 

— uwzględniając nadzwyczajny szczyt Wspólnoty Rozwoju Afryki Południowej  (SADC), który odbył się 
w dniu 12 kwietnia 2008 r. w Lusace, 

— uwzględniając art. 115 ust. 5 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że wybory do Izby Zgromadzenia Zimbabwe, senatu Zimbabwe, wybory prezydenc
kie oraz wybory do władz lokalnych odbyły się w dniu 29 marca 2008 r.,

B. mając na uwadze, że wyniki wyborów prezydenckich nie zostały jeszcze ogłoszone, a pełne wyniki wy
borów do parlamentu Zimbabwe mają zostać dopiero ogłoszone,

C. mając na uwadze, że w  dniu 14  kwietnia  2008 r. Sąd Najwyższy Zimbabwe odrzucił pilny wniosek 
opozycyjnej grupy Ruchu na rzecz Demokratycznych Przemian w Zimbabwe wzywający komisję wy
borczą do ogłoszenia wyników wyborów prezydenckich,

D. mając na uwadze, że w dniu 12 kwietnia 2008 r. komisja wyborcza Zimbabwe zapowiedziała ponow
ne liczenie głosów w 23 okręgach wyborów prezydenckich, w których wynik został podważony przez 
rządzącą partię Zanu-PF,

E. mając na uwadze, że w  związku z  ww. szczytem SADC w  Lusace Sekretarz Generalny ONZ, Ban Ki-
moon, wezwał do jak najszybszego ogłoszenia wyników wyborów prezydenckich, ostrzegając, że za
grożona jest istota demokracji w Afryce,

F. mając na uwadze, że SADC domaga się szybkiego sprawdzenia i ogłoszenia wyników wyborów zgod
nie z prawną procedurą,

G. mając na uwadze, że reżim ponownie zareagował przemocą wobec opozycji,

1.   nalega, aby przestrzegano demokratycznych aspiracji ludności Zimbabwe; wzywa tych, którzy pragną bu
dować przyszłość Zimbabwe, do współpracy z siłami na rzecz demokratycznych zmian; 

2.   wzywa komisję wyborczą Zimbabwe do natychmiastowego ogłoszenia wszystkich rzeczywistych wyni
ków wyborów, ponieważ opóźnienia powodują obecnie niepokój  i  spekulacje działające na szkodę poko
ju i politycznej stabilności kraju oraz jego demokratycznych perspektyw; 

3.   wyraża uznanie dla niezwykłej pracy Sieci Wsparcia Wyborów w Zimbabwe, organizacji pozarządowej, 
która rozmieściła tysiące obserwatorów na terenie kraju i ogłaszała prognozy wyborcze; 

4.   zdecydowanie zachęca rząd Zimbabwe, jako sygnatariusza traktatu SADC i protokołów do tego traktatu, 
aktu założycielskiego Unii Afrykańskiej oraz Afrykańskiej Karty Praw Człowieka i Narodów, a także Nowego 
Partnerstwa na rzecz Rozwoju Afryki, do przestrzegania jego własnych zobowiązań w zakresie zasad demo
kracji, praw człowieka i praworządności; 

5.   pochwala SADC za zwołanie nadzwyczajnego szczytu w  dniu 12  kwietnia  2008 r.  i  z  zadowoleniem 
przyjmuje komunikat przywódców szczytu, w  którym wzywają oni do szybkiego ogłoszenia wyników wy
borów prezydenckich;

6.   z  zadowoleniem przyjmuje przyznanie niedawno przez Afrykański Kongres Narodowy, rządzącą partię 
RPA, że Zimbabwe znalazło się obecnie w kryzysowej sytuacji, lecz wierzy, że doprowadzi to do pozytywne
go działania; 

7.   pilnie wzywa Unię Afrykańską do pośrednictwa przy szybkim  i  pozytywnym rozwiązaniu kryzysu 
w Zimbabwe; 
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8.   zdecydowanie potępia przemoc polityczną i naruszanie praw człowieka po wyborach, wymierzone prze
ciwko zwolennikom partii opozycyjnych; 

9.   ubolewa nad faktem zatrzymania w  ostatnich tygodniach kilkunastu zagranicznych dziennikarzy oraz 
wzywa do niezwłocznego zniesienia wszelkich ograniczeń wolności prasy i gromadzenia się oraz do zapew
nienia nieograniczonego wstępu zagranicznych agencji informacyjnych na terytorium Zimbabwe; wzywa rów
nież do natychmiastowego uwolnienia 36 obywateli zatrzymanych podczas pokojowego protestu przeciwko 
opóźnionemu ogłoszeniu wyników; 

10.   wyraża uznanie dla robotników portowych z  RPA, którzy odmówili rozładowania broni z  chińskiego 
statku towarowego An Yue Jiang, przeznaczonej dla sił bezpieczeństwa Zimbabwe; wzywa państwa należące 
do SADC do odmowy rozładunku An Yue Jiang w jakimkolwiek ich porcie; 

11.   wzywa chiński rząd do zaprzestania eksportu broni do Zimbabwe oraz do zażądania natychmiastowe
go powrotu An Yue Jiang na chińskie wody; 

12.   wzywa Radę do zapewnienia surowego stosowania istniejących restrykcyjnych środków przez wszyst
kie państwa członkowskie; 

13.   wzywa Radę  i  Komisję do szybszego opracowania pakietu środków, w  tym pilnej pomocy gospodar
czej, który zostanie wprowadzony niezwłocznie po demokratycznych przemianach w Zimbabwe, a także do 
koordynacji tych środków z szerzej rozumianą wspólnotą międzynarodową; 

14.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rzą
dom  i  parlamentom państw członkowskich, rządom państw grupy  G8, rządom oraz parlamentom Zimba
bwe  i  RPA, Sekretarzowi Generalnemu Brytyjskiej Wspólnoty Narodów, Sekretarzowi Generalnemu 
Organizacji Narodów Zjednoczonych, Przewodniczącym Komisji i Rady Wykonawczej Unii Afrykańskiej, Par
lamentowi Panafrykańskiemu, Sekretarzowi Generalnemu oraz rządom państw Wspólnoty Rozwoju Afryki 
Południowej. 

Prawa kobiet w Iranie

P6_TA(2008)0185

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie praw kobiet w Iranie

(2009/C 259 E/19)

Parlament Europejski,

— uwzględniając deklarację Rady z 25 lutego  2008 r. w  sprawie wniosku legislacyjnego w  sprawie prawa 
karnego w Iranie, 

— uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Iranu, zwłaszcza rezolucje dotyczące przestrzegania 
praw człowieka, w  szczególności rezolucje przyjęte w  dniach 25 października  2007 r.

(1)  Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0488.

 (1)
31 stycznia 2008 r.

(2)  Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0031.

 (2), 

— uwzględniając sprawozdanie

(3)  A6-0153/2008.

 (3) Komisji Spraw Zagranicznych w sprawie rocznego sprawozdania UE z za
kresu sytuacji praw człowieka na świecie w roku 2007 i polityki UE w tej dziedzinie,
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