
13. wzywa do rozpoczęcia trójstronnego dialogu na szczeblu europejskim z uczestnictwem wszystkich 
zainteresowanych podmiotów (administracji publicznych, związków zawodowych i rybaków) w celu zara
dzenia strukturalnym problemom w sektorze rybołówstwa, które nie są wyłącznie odzwierciedleniem 
kryzysu związanego z cenami ropy, przy czym kwestią priorytetową powinny być warunki pracy rybaków; 

14. domaga się, by na kolejnym posiedzeniu rady ministrów odpowiedzialnych za rybołówstwo, które 
odbędzie się w czerwcu, kwestia ta została potraktowana priorytetowo, a także aby przyjęto niezbędne 
środki mające na celu rozwiązanie tego kryzysu; 

15. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz przedstawi
cielom europejskich organizacji sektora rybołówstwa. 

Przygotowanie szczytu UE/Rosja 

P6_TA(2008)0309 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie przygotowania szczytu 
UE-Rosja w Chanty-Mansyjsku (26-27 czerwca 2008 r.) 

(2009/C 286 E/09) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając umowę o partnerstwie i współpracy (PCA) między Wspólnotami Europejskimi i ich 
państwami członkowskimi z jednej strony a Federacją Rosyjską z drugiej strony ( 1 ), która weszła 
w życie w 1997 r. i wygasła w 2007 r., 

— uwzględniając decyzje Rady do Spraw Ogólnych z dnia 26 maja 2008 r. zatwierdzające wytyczne 
dotyczące negocjacji w sprawie porozumienia, które dostarczy nowych, szerokich ram dla stosunków 
UE-Rosja, 

— uwzględniając cel UE i Rosji określony we wspólnym oświadczeniu wydanym po zakończeniu szczytu 
w Sankt Petersburgu w dniu 31 maja 2003 r. i dotyczący utworzenia Wspólnej Przestrzeni Gospodar
czej, Wspólnej Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa I Sprawiedliwości, Wspólnej Przestrzeni Współ
pracy w dziedzinie bezpieczeństwa zewnętrznego oraz Wspólnej Przestrzeni Badań Naukowych 
i Edukacji z uwzględnieniem aspektów kulturalnych, 

— uwzględniając wcześniejsze rezolucje w sprawie stosunków UE z Rosją, a w szczególności swoją 
rezolucję z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie szczytu UE-Rosja ( 2 ) (20. szczyt UE/Rosja, który 
odbył się w Mafrze, Portugalia, w dniu 26 października 2007 r.), 

— uwzględniając konsultacje między UE a Rosją, a w szczególności ich siódmą rundę z dnia 17 kwietnia 
2008 r., która dotyczyła wolności mediów, wypowiedzi i zgromadzeń, szczególnie w świetle ostatnich 
wyborów parlamentarnych i prezydenckich, funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, praw osób 
należących do mniejszości, walki z rasizmem i ksenofobią, a także praw dziecka, 

— uwzględniając przygotowane przez Komisję sprawozdanie za 2007 r. dotyczące postępów w realizacji 
„wspólnych przestrzeni” UE-Rosja i opublikowane w marcu 2008 r., 

— uwzględniając wyniki ósmego posiedzenia Stałej Rady Partnerstwa UE-Rosja na rzecz Wolności, Bezpie
czeństwa i Sprawiedliwości, które odbyło się w Sankt Petersburgu w dniach 24-25 kwietnia 2008 r.,
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— uwzględniając oświadczenie przewodniczącego delegacji PE do Rady Partnerstwa i Współpracy UE- 
Rosja po wizycie grupy roboczej ds. stosunków UE-Rosja w Moskwie w dniach 17-18 marca 2008 r., 

— uwzględniając art. 103 ust. 4 Regulaminu, 

A. mając na uwadze, że w ostatnim dziesięcioleciu stosunki pomiędzy UE i Rosją stale się rozwijały, 
prowadząc do głębokiej i kompleksowej integracji gospodarczej i współzależności, która 
w najbliższej przyszłości bez wątpienia jeszcze wzrośnie, 

B. mając na uwadze, że UE i Rosja, będąca członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ, ponoszą wspólną 
odpowiedzialność za stabilną sytuację i bezpieczeństwo na świecie oraz mając na uwadze, że ściślejsza 
współpraca oraz dobrosąsiedzkie stosunki między UE a Rosją mają szczególne znaczenie dla stabil
ności, bezpieczeństwa i dobrobytu w Europie, 

C. mając na uwadze, że zawarcie porozumienia o partnerstwie strategicznym pomiędzy UE i Rosją ma 
podstawowe znaczenie dla dalszego rozwoju i zacieśniania współpracy między dwoma partnerami, 

D. mając na uwadze, że należy jak najszybciej rozpocząć negocjacje w sprawie nowego porozumienia 
o partnerstwie strategicznym w oparciu o już dokonane postępy na drodze do ustanowienia czterech 
wspólnych obszarów polityki — wspólnej przestrzeni gospodarczej, przestrzeni wolności, bezpieczeń
stwa i sprawiedliwości, przestrzeni bezpieczeństwa zewnętrznego oraz przestrzeni badań naukowych, 
edukacji i kultury; mając na uwadze, że szybka realizacja tych czterech wspólnych przestrzeni powinna 
stanowić trzon negocjacji w sprawie nowego porozumienia o partnerstwie strategicznym, 

E. mając na uwadze, że po znaczących postępach w sprawie rosyjskiego embargo na import mięsa 
i innych produktów rolnych z Polski oraz zapewnieniach w sprawie zamknięcia gazociągu Drużba, 
postrzeganego przez Litwę jako polityczne działania odwetowe, ostatecznie osiągnięto porozumienie 
między państwami członkowskimi w sprawie finalizacji nowego mandatu negocjacyjnego dla nowej 
umowy zastępującej obecną umowę o partnerstwie i współpracy (UPiW), która wygasła z końcem 
ubiegłego roku, 

F. mając na uwadze, że w dniu 7 maja 2008 r. Dmitrij Miedwiediew został oficjalnie zaprzysiężony na 
prezydenta Federacji Rosyjskiej; mając na uwadze, że nowy prezydent mianował byłego prezydenta 
Władimira Putina premierem, a nominacja ta została zatwierdzona przez Dumę przeważającą większo 
ścią głosów, 

G. mając na uwadze, że zmiana przywództwa Rosji w wyniku zeszłorocznych wyborów do Dumy 
i wyborów prezydenckich na początku tego roku może nadać nowy impet stosunkom UE-Rosja, 
poprawie stosunków Rosji z niektórymi jej najbliższymi sąsiadami oraz rozwojowi demokracji 
i rządów prawa w Rosji, 

H. mając na uwadze, że nowy prezydent Rosji, Dmitrij Miedwiediew, potwierdził w przemówieniu inau
guracyjnym swoje zobowiązanie do ustanowienia dojrzałego i skutecznego systemu prawnego, będą
cego głównym warunkiem rozwoju gospodarczego i społecznego w Rosji, zwiększenia wpływu Rosji 
na wspólnotę międzynarodową oraz większego otwarcia Rosji na świat i ułatwienia dialogu na równych 
zasadach z innymi narodami, mając na uwadze, że pierwszym krokiem, jaki uczynił prezydent Mied
wiediew, była zapowiedź utworzenia Rady Antykorupcyjnej, której sam będzie przewodniczył, 

I. mając na uwadze, że przystąpienie Federacji Rosyjskiej do Światowej Organizacji Handlu (WTO) 
w znacznym stopniu przyczyniłoby się do dalszej poprawy stosunków gospodarczych między Rosją 
a Unią Europejską, pod warunkiem osiągnięcia pełnej zgodności z zobowiązaniami wynikającymi 
z członkostwa w WTO oraz pod warunkiem wprowadzenia w życie tych zobowiązań, 

J. mając na uwadze, że bezpieczeństwo dostaw energii jest jednym z największych wyzwań dla Europy 
oraz jedną z najważniejszych dziedzin współpracy z Rosją; mając na uwadze konieczność podjęcia 
wspólnych wysiłków w celu pełnego i efektywnego wykorzystania systemów przesyłu energii, zarówno 
tych już istniejących, jak i tych, które mają zostać utworzone, mając na uwadze, że silne uzależnienie 
UE od paliw kopalnych podważa rozwijanie zrównoważonego, spójnego i opartego na wartościach 
podejścia wobec Rosji,
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K. mając na uwadze, że Rosja włączyła niektóre z największych przedsiębiorstw energetycznych UE do 
udziału w ramach partnerstwa strategicznego w kilku czołowych projektach energetycznych lub zezwo
liła przedsiębiorstwom UE na nabywanie pewnej ograniczonej liczby strategicznych pakietów 
w rosyjskich przedsiębiorstwach; mając na uwadze, że przestrzeganie pewności prawnej i praw włas
ności jest kluczowe dla utrzymania dotychczasowego poziomu inwestycji zagranicznych w Rosji, 

L. mając na uwadze, że spory dotyczące warunków dostawy i przesyłu energii powinny zostać rozwiązane 
w ramach negocjacji, w sposób niedyskryminujący i przejrzysty, oraz że nie mogą być nigdy instru
mentem nacisku politycznego, wywieranego na państwa członkowskie UE lub kraje we wspólnym 
sąsiedztwie, 

M. mając na uwadze, że przyszłe porozumienie między UE a Federacją Rosyjską powinno zatem obej
mować zasady Traktatu Karty Energetycznej, 

N. mając na uwadze, że UE i Federacja Rosyjska mogłyby i powinny odegrać wspólnie aktywną rolę 
w ustanowieniu pokoju i stabilności na kontynencie europejskim, w szczególności we wspólnym 
sąsiedztwie, jak i w innych regionach świata, 

O. mając na uwadze, że UE i Federacja Rosyjska powinny w szczególności współpracować w celu osta
tecznego rozwiązania kwestii międzynarodowego statusu Kosowa oraz pokojowego rozstrzygnięcia 
wciąż trwających niebezpiecznych konfliktów w Abchazji i Południowej Osetii — regionach Gruzji, 
Górskim Karabachu i Naddniestrzu, 

P. mając na uwadze, że po decyzji władz rosyjskich dotyczącej nawiązania stosunków prawnych 
z separatystycznymi republikami Abchazją i Południową Osetią sytuacja w tych gruzińskich regionach 
ulega dalszemu pogorszeniu, co kwestionuje rolę sił rosyjskich jako neutralnych sił pokojowych 
i osłabia terytorialną integralność Gruzji, 

Q. mając na uwadze, że Rosja zawiesiła swoje członkostwo w Traktacie o konwencjonalnych siłach 
zbrojnych w Europie, oświadczając, że nie dopuści do inspekcji i weryfikacji swoich baz wojskowych 
przez kraje NATO i nie będzie już ograniczać ilości broni konwencjonalnej, 

R. mając na uwadze, że po spotkaniu z trojką ministerialną UE w dniu 29 kwietnia 2008 r. 
w Luksemburgu rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow potwierdził udział Rosji 
w operacji wojskowej UE w Czadzie i Republice Środkowoafrykańskiej (operacja EUFOR 
w Czadzie/RŚA rozpoczęta w dniu 28 stycznia 2008 r. ( 1 )), 

S. mając na uwadze, że poważny powód do niepokoju wciąż dają wydarzenia w Federacji Rosyjskiej 
w związku z poszanowaniem i ochroną praw człowieka oraz przestrzeganiem wspólnie uzgodnionych 
zasad, przepisów i procedur demokratycznych; mając na uwadze, że Federacja Rosyjska jest pełno
prawnym członkiem Rady Europy oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) 
i w związku z tym zobowiązała się do przestrzegania zasad demokracji i poszanowania podstawowych 
praw człowieka, 

T. mając na uwadze, że UE musi przemówić jednym głosem, okazać solidarność i jedność w stosunkach 
z Federacją Rosyjską oraz opierać te stosunki na wzajemnych interesach i wspólnych wartościach, 

1. podkreśla, że nadchodzący szczyt będzie pierwszym szczytem UE-Rosja, w którym uczestniczyć 
będzie nowo wybrany prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew, i wyraża nadzieję, że spotkanie to doprowadzi 
do poprawy stosunków między UE a Rosją; 

2. potwierdza swoje przekonanie, że Rosja pozostaje ważnym partnerem w budowie współpracy strate
gicznej oraz że UE i Rosję łączą nie tylko interesy gospodarcze i handlowe, ale także dążenie do ścisłego 
współdziałania na arenie międzynarodowej oraz we wspólnym sąsiedztwie;
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3. podkreśla znaczenie jedności państw członkowskich UE w ich stosunkach z Rosją i wzywa państwa 
członkowskie, aby przedkładały długoterminowe korzyści ze wspólnego stanowiska w negocjacjach 
z Federacją Rosyjską nad ewentualne krótkoterminowe korzyści z umów dwustronnych w pojedynczych 
sprawach; 

4. wyraża poparcie dla koncepcji nadania przyszłym stosunkom z Rosją bardziej zaangażowanego 
charakteru, poprzez położenie stałego nacisku na dziedziny objęte czterema wspólnymi przestrzeniami 
oraz na konieczność zawarcia nowej umowy o partnerstwie i współpracy, a także poprzez skupienie się 
na konkretnej współpracy, wspólnych projektach i wykonaniu dotychczasowych zobowiązań i umów; 

5. wyraża zadowolenie, iż ostatecznie możliwe stało się przezwyciężenie trudności w osiągnięciu poro
zumienia w sprawie mandatu dotyczącego negocjacji z Federacją Rosyjską na temat nowego porozumienia 
o partnerstwie; 

6. wzywa Komisję, Radę i państwa członkowskie, aby wraz z rządem Federacji Rosyjskiej wykorzystały 
21. szczyt UE-Rosja w Chanty-Mansyjsku jako faktyczny nowy punkt wyjścia do dalszej intensyfikacji 
stosunków UE z Rosją, poczynając od negocjacji w sprawie nowej umowy o partnerstwie i współpracy 
i tworząc tym samym podstawę do dalszych konkretnych rezultatów w bliskiej przyszłości; 

7. z zadowoleniem przyjmuje odniesienia w przemówieniu inauguracyjnym nowego prezydenta Dmitrija 
Miedwiediewa do znaczenia praw obywatelskich oraz potwierdzenie jego publicznego wsparcia dla rządów 
prawa i znaczenia praw człowieka; oczekuje, że za tymi oświadczeniami pójdą czyny i że Rosja przepro
wadzi konieczne reformy, które utorują drogę pełnoprawnemu systemowi demokratycznemu; 

8. wyraża głębokie zaniepokojenie stale napływającymi sprawozdaniami rosyjskich i międzynarodowych 
organizacji praw człowieka w sprawie stosowania tortur i dopuszczania się do nieludzkich i poniżających 
czynów w więzieniach, na posterunkach policji oraz w tajnych ośrodkach przetrzymywania w Czeczenii; 
wyraża głębokie zaniepokojenie nasileniem się ataków na mniejszości etniczne, rasowe i religijne w Rosji; 

9. ponawia swój apel o nasilenie konsultacji UE-Rosja w kwestii praw człowieka z udziałem innych 
rosyjskich ministrów, nie tylko ministra spraw zagranicznych i przy pełnym zaangażowaniu Parlamentu 
Europejskiego na wszystkich szczeblach, tak aby stały się one bardziej skuteczne i zorientowane na osiąg
niecie konkretnych wyników; uważa w związku z tym, że organizowane przez Komisję przed oficjalnymi 
konsultacjami spotkania informacyjne, w których uczestniczą podmioty społeczeństwa obywatelskiego, 
stanowią ważne narzędzie, które powinno zostać należycie wzmocnione i uwzględnione przez władze 
rosyjskie w celu przekształcenia go w pełni legalne seminarium gromadzące pracowników naukowych, 
przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i urzędników reprezentujących obydwie strony; 

10. podkreśla, że silne i niezależne społeczeństwo obywatelskie jest fundamentalnym i niezastąpionym 
elementem prawdziwej i dojrzałej demokracji; w związku z tym wyraża głębokie zaniepokojenie pogar
szającą się sytuacją obrońców praw człowieka i trudnościami napotykanymi przez organizacje pozarządowe 
zajmujące się promowaniem praw człowieka i ochrony środowiska oraz kwestiami ekologicznymi 
w związku z rejestrowaniem się i wykonywaniem swoich zadań; wyraża głębokie zaniepokojenie nowo 
przyjętymi zmianami w przepisach dotyczących ekstremizmu, co może mieć wpływ na swobodny przepływ 
informacji i doprowadzić władze rosyjskie do dalszego ograniczania swobody wyrażania się niezależnych 
dziennikarzy i oponentów politycznych; 

11. wzywa Federację Rosyjską, aby okazała przywiązanie do wspólnych wartości poprzez ratyfikację 
protokołu dodatkowego nr 14 do Europejskiej Konwencji Ochrony Praw Człowieka i Podstawowych 
Wolności, umożliwiając tym samym postęp istotnych reform w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, 
przytłoczonym dziesiątkami tysięcy zaległych spraw; wzywa władze Rosji do zastosowania się do wszyst
kich orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; 

12. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że szczyt UE-Rosja odbędzie się w centrum administracyjnym 
Chatny-Mansyjskiego Okręgu Autonomicznego; wzywa urzędujące przewodnictwo do wykorzystania 
szansy, jaką stwarza szczyt, po którym odbędzie się V światowy kongres ludów ugrofińskich, w celu 
omówienia trudności, jakie napotykają mniejszości ugrofińskie w Rosji w zakresie politycznej reprezentacji, 
a także ochrony i rozwoju ich kulturowej i językowej tożsamości;
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13. podkreśla ponadto wagę ustanowienia wspólnej przestrzeni gospodarczej (CES) oraz dalszego rozwi
jania celów, jakie przyjęto w ramach „mapy drogowej” CES, zwłaszcza w odniesieniu do utworzenia 
otwartego i zintegrowanego rynku między UE i Rosją; 

14. z zadowoleniem przyjmuje osiągnięte od ostatniego szczytu UE-Rosja w Mafrze postępy w zakresie 
przystąpienia Rosji do WTO, co stworzy równe warunki organizacjom gospodarczym obu stron i w dużym 
stopniu wesprze rosyjskie wysiłki na rzecz zbudowania nowoczesnej i zróżnicowanej gospodarki opartej na 
najnowszej technologii; wzywa Rosję do podjęcia niezbędnych kroków, aby usunąć pozostałe przeszkody 
w procesie akcesyjnym, zwłaszcza w dziedzinie podatków i ceł eksportowych, oraz aby umożliwić pełną 
zgodność ze zobowiązaniami wynikającymi z członkostwa w WTO oraz wprowadzić w życie te zobowią
zania, w następstwie czego UE powinna rozpocząć rozmowy o zawarciu umowy o wolnym handlu 
z Federacją Rosyjską; 

15. ponadto nalega na osiągnięcie wkrótce porozumienia w kwestii wysokości ceł eksportowych na 
surowe drewno eksportowane z Federacji Rosyjskiej do UE; wyraża ubolewanie, że Rosja nie dotrzymała 
swojego zobowiązania dotyczącego stopniowego znoszenia opłat za przeloty nad Syberią i wzywa Rosję do 
podpisania porozumienia osiągniętego w tej kwestii na szczycie w Samarze; 

16. podkreśla znaczenie poprawy klimatu dla inwestycji europejskich w Rosji, co można osiągnąć jedynie 
poprzez promocję i wprowadzanie niedyskryminujących i przejrzystych warunków prowadzenia działal
ności gospodarczej, zmniejszenie biurokracji i inwestycje dwustronne; wyraża zaniepokojenie brakiem 
przewidywalności w stosowaniu przepisów przez władze; 

17. przyjmuje z zadowoleniem wzmożony dialog UE-Rosja w kwestiach energetycznych i w sprawie 
ochrony środowiska naturalnego; podkreśla znaczenie importu energii dla gospodarki krajów europejskich, 
oznaczającego potencjalną możliwość dalszej wymiany handlowej i współpracy gospodarczej między UE 
i Rosją; podkreśla, że podstawę takiej współpracy powinna stanowić zasada współzależności oraz przejrzys
tości, wraz z równym dostępem do rynku, infrastruktury i inwestycji; z zadowoleniem przyjmuje przystą
pienie Rosji do Protokołu z Kioto i podkreśla potrzebę pełnego wsparcia Rosji dla obowiązujących po 
podpisaniu Protokołu celów związanych ze zmianami klimatycznymi wzywa Radę i Komisję do zadbania 
o uwzględnienie w nowej umowie o partnerstwie i współpracy między UE i Rosją zasad wyrażonych 
w Traktacie Karty Energetycznej, w załączonym do niego protokole w sprawie tranzytu oraz we wnioskach 
ze szczytu G8, między innymi dalszej współpracy w dziedzinie efektywności energetycznej, redukcji emisji 
CO 2 oraz energii odnawialnej, w tym wykorzystywania bio-energii; zwraca uwagę, że zasady te powinny 
być zastosowane do dużych projektów z zakresu infrastruktury energetycznej; apeluje, aby UE w tych 
trudnych kwestiach energetycznych rozmawiała z Rosją jednym głosem; wzywa partnerów dialogu UE- 
Rosja w sprawie energetyki do zbadania możliwości fakturowania dostaw rosyjskiej energii do UE w euro 
w celu uniezależnienia się od waluty krajów trzecich; 

18. wyraża zaniepokojenie stanem bezpieczeństwa sektora nuklearnego w Federacji Rosyjskiej, jej 
planami eksportu technologii i materiałów nuklearnych do innych krajów oraz związanym z tym zagro 
żeniem bezpieczeństwa i ryzykiem proliferacji; 

19. wzywa Federację Rosyjską do wspierania rozwoju przemysłu energii odnawialnej w sposób przyjazny 
dla środowiska i trwały; wzywa Federację Rosyjską do zagwarantowania właściwych norm środowiskowych 
przy wszystkich projektach związanych z ropą naftową i gazem, powstających lub planowanych na jej 
terytorium; 

20. przyjmuje z zadowoleniem postępy UE i Rosji we wdrażaniu wspólnej przestrzeni wolności, bezpie
czeństwa i sprawiedliwości, jak dotąd koncentrujących się głównie na wdrażaniu ułatwień wizowych 
i umów o readmisji, które okazały się znaczącym krokiem w kierunku ruchu bezwizowego 
w perspektywie długoterminowej; wzywa do dalszej współpracy w kwestii nielegalnej imigracji, poprawy 
kontroli dokumentów tożsamości oraz do lepszej wymiany informacji na temat terroryzmu i przestępczości 
zorganizowanej; podkreśla, że Rada i Komisja muszą dopilnować, aby Rosja wypełniła wszystkie warunki 
wynikające z wszelkich wynegocjowanych umów w sprawie zlikwidowania wiz po obydwu stronach, tak 
aby zapobiec wszelkiemu naruszaniu bezpieczeństwa w Europie; 

21. zauważa, że Rosja, która w ubiegłym roku zmieniła zasady wizowe i wstrzymała wydawanie rocz
nych wielokrotnych wiz biznesowych, z których wcześniej korzystało wielu pracowników europejskich, 
może stanąć w obliczu odpływu menedżerów i pracowników z UE, chyba że zmieni nowe zasady 
i ograniczy kosztowną biurokrację związaną z otrzymaniem wiz i pozwoleń na pracę;
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22. z zadowoleniem przyjmuje poprawę współpracy między UE a Rosją w przestrzeni kosmicznej 
w ramach trójstronnego dialogu w sprawie przestrzeni kosmicznej, rozpoczętego w marcu 2006 r. między 
Komisją, Europejską Agencją Kosmiczną i Roskosmos (Rosyjską Agencją Kosmiczną) i obejmującego apli
kacje kosmiczne (nawigacja satelitarna, obserwacja Ziemi i komunikacja satelitarna), dostęp do przestrzeni 
kosmicznej (wyrzutnie i przyszłe systemy transportu kosmicznego), astronautykę i rozwój technologii 
kosmicznej; zwraca uwagę, że współpracę w przestrzeni kosmicznej określono jako sektor priorytetowy 
w ramach wspólnej przestrzeni gospodarczej; 

23. wzywa Federację Rosyjską do udziału w procesie budowy europejskich infrastruktur badawczych 
wspieranych przez programy ramowe Wspólnoty Europejskiej; uważa, że taka zachęta umożliwiłaby 
skuteczne wykorzystanie i dalszy rozwój bogatych rosyjskich zasobów ludzkich i finansowych 
w dziedzinie badań naukowych, rozwoju i innowacji z korzyścią zarówno dla Europy, jak i dla Rosji; 

24. apeluje do rządów Rosji i Stanów Zjednoczonych o zintensyfikowanie rozmów w sprawie kwestii 
obrony i bezpieczeństwa, które bezpośrednio lub pośrednio dotyczą państw członkowskich UE; wzywa 
rządy obu państw do pełnego zaangażowania w te rozmowy UE i jej państw członkowskich i do powstrzy
mania się od wszelkich kroków i decyzji, które mogłyby zostać uznane za zagrożenie dla pokoju 
i stabilności na kontynencie europejskim; 

25. wzywa rząd rosyjski — wraz z Unią Europejską i pozostałymi krajami będącymi członkami grupy 
kontaktowej ds. Kosowa — do pozytywnego zaangażowania się w poszukiwania trwałego, politycznego 
rozwiązania dla przyszłości Kosowa i dla dalszego umacniania stabilności w regionie Bałkanów Zachodnich; 

26. wzywa Rosję do niesprzeciwiania się wysłaniu misji UE zaprowadzającej praworządność w Kosowie 
(EULEX-KOSOWO ( 1 )) oraz pełnego poparcia OBWE i potwierdzenia jej mandatu w celu umożliwienia 
pełnego wdrożenia wszelkich gwarancji przewidzianych w konstytucji Kosowa oraz zobowiązań podjętych 
przez władze Kosowa w odniesieniu do decentralizacji instytucji i ochrony społeczności mniejszościowych, 
a także spuścizny kulturowej i architektonicznej; 

27. wzywa Radę i Komisję do wspólnych inicjatyw wraz z rosyjskim rządem, mających na celu poprawę 
bezpieczeństwa i stabilności we wspólnym sąsiedztwie, zwłaszcza przy pomocy pogłębionego dialogu 
w sprawie ustanowienia demokracji na Białorusi oraz wspólnych wysiłków na rzecz ostatecznego rozwią
zania konfliktów w Abchazji, Południowej Osetii, Górskim Karabachu i Nddniestrzu; 

28. wyraża poważne zaniepokojenie decyzją Rosji o ustanowieniu ściślejszych związków z gruzińskimi 
regionami: Abchazją i Osetią Południową oraz ponawia swoje pełne poparcie dla terytorialnej integralności 
Gruzji; wzywa Rosję do powstrzymania się od jakichkolwiek dalszych działań, które mogłyby nasilić 
napięcia oraz do podjęcia kroków na rzecz poprawy stosunków z Gruzją; ma nadzieję, że ostatnie spotkanie 
w Sankt Petersburgu pomiędzy prezydentami Miedwiediewem i Saakaszwilim doprowadzi do poprawy 
rosyjsko-gruzińskich stosunków; 

29. zwraca się do urzędującego przewodnictwa o poruszenie podczas szczytu UE-Rosja kwestii zestrze
lenia przez rosyjskie lotnictwo gruzińskich samolotów bezzałogowych, a także niedawnego znacznego 
zwiększenia liczebności rosyjskich wojsk w Abchazji, a także do większego zaangażowania UE w proces 
rozwiązania konfliktu; 

30. wzywa UE oraz Rosję, jako członka Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz „Kwartetu”, do kontynuowania 
wysiłków na rzecz postępów w bliskowschodnim procesie pokojowym; podkreśla także potrzebę dalszej 
współpracy z Rosją w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia i wzywa obie strony 
do wzięcia na siebie odpowiedzialności, szczególnie w zakresie północnokoreańskich i irańskich kwestii 
jądrowych; 

31. wzywa Rosję do ponownego rozważenia jednostronnego zawieszenia przestrzegania postanowień 
Traktatu o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie oraz do obrania drogi negocjacji w celu ochrony 
swoich uzasadnionych interesów i uniknięcia osłabienia tego traktatu; wzywa członków NATO do ratyfikacji 
zmienionej wersji traktatu z 1999 r.;
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32. przyjmuje z zadowoleniem decyzję Rosji o wsparciu UE w prowadzonej przez nią operacji poko
jowej w Czadzie i Republice Środkowoafrykańskiej oraz popiera oświadczenie rosyjskiego ministra spraw 
zagranicznych Siergieja Ławrowa i wysokiego przedstawiciela UE Javiera Solany, w myśl którego współpraca 
Rosji i UE w zakresie zarządzania kryzysowego nie będzie ograniczać się do udziału Rosji w wyżej 
wymienionej operacji EUFOR Czad/RŚA, a obie strony są gotowe do podpisania w tej sprawie umowy 
ramowej opartej na „sprawiedliwym partnerstwie i współpracy”; 

33. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom 
i parlamentom państw członkowskich i Federacji Rosyjskiej, a także Radzie Europy oraz Organizacji Bezpie
czeństwa i Współpracy w Europie. 

Przyszłość sektora hodowli owiec i kóz w Europie 

P6_TA(2008)0310 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie przyszłości sektora 
hodowli owiec i kóz w Europie (2007/2192(INI)) 

(2009/C 286 E/10) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając analizę „Przyszłość sektora mięsa baraniego i koziego w Europie” zleconą przez Parla
ment Europejski, 

— mając na uwadze swoje stanowisko z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 21/2004 w sprawie daty wprowadzenia 
elektronicznej identyfikacji owiec i kóz ( 1 ), 

— uwzględniając art. 45 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A6-0196/2008), 

A. mając na uwadze, że hodowla owiec i kóz w Unii stanowi ważną tradycyjną działalność rolniczą 
zapewniającą utrzymanie tysiącom producentów i dostarczającą produktów wyjątkowej jakości i o 
szczególnych właściwościach, a także produktów pochodnych, przyczyniając się tym samym do 
podkreślenia znaczenia swojego wkładu społeczno-ekonomicznego na obszarach wiejskich Unii, 

B. mając na uwadze, że hodowla owiec i kóz, w tym hodowla tradycyjnych ras, odgrywa istotną rolę 
w ochronie środowiska naturalnego, między innymi poprzez utrzymywanie najmniej żyznych 
obszarów oraz zachowanie krajobrazów i ochronę wrażliwych ekosystemów, mając na uwadze, że 
obszary naturalne takie jak Dehesa zachowały się przez wieki dzięki hodowli owiec i kóz; mając 
ponadto na uwadze, że zwyczaje żywieniowe tych zwierząt, w których wypasanie odgrywa zasadniczą 
rolę, pomagają w utrzymaniu różnorodności biologicznej flory, chronią dziką faunę i oczyszczają 
obszary naturalne poprzez usuwanie suchej materii roślinnej, co jest kluczowym czynnikiem zapobie
gania pożarom w krajach śródziemnomorskich, 

C. mając na uwadze, że w sektorach hodowli owiec i kóz w Unii, które skoncentrowane są na obszarach 
najmniej uprzywilejowanych, obserwuje się znaczny spadek produkcji i porzucanie tej działalności 
gospodarczej przez dużą liczbę producentów, a także całkowitą nieskuteczność w zakresie przyciągania 
młodych hodowców owiec i kóz do tego sektora, 

D. mając na uwadze, że choroba niebieskiego języka, która panuje teraz w Europie, jest bardzo groźna 
z uwagi na czas jej trwania, rozprzestrzenianie się, rozpowszechnienie się różnych serotypów choroby 
w strefach dotychczas nienaruszonych i poważne konsekwencje społeczno-gospodarcze wynikające 
z ograniczeń dla przepływu zwierząt i dla handlu,
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