
35. ubolewa nad faktem, że organom wyborczym nie udało się rozwiać obaw obywateli BiH, którzy 
podczas wojny opuścili kraj, lecz mimo to pragną wykonywać swoje prawo do głosowania; uważa, że 
rozwiązanie należy znaleźć we współpracy z sąsiednimi krajami, aby umożliwić tym obywatelom zareje
strowanie się; 

36. jest zdania, że ostatecznym celem zarówno dla wspólnoty międzynarodowej, jak i przywódców 
lokalnych powinno pozostać zamknięcie Biura Wysokiego Przedstawiciela przy jednoczesnym umocnieniu 
roli Specjalnego Przedstawiciela UE; dlatego wzywa przywódców politycznych do wypełnienia swoich 
obowiązków w tym zakresie i do dołożenia starań na rzecz osiągnięcia pięciu celów i dwóch warunków 
określonych przez Radę ds. Zaprowadzenia Pokoju, aby w oparciu o konsensus zastąpić Wysokiego Przed
stawiciela Specjalnym Przedstawicielem UE; 

37. wyraża niezadowolenie w szczególności z powodu braku postępów w finalizacji porozumienia 
w sprawie dystryktu Brczko; ostrzega przywódców politycznych Bośni i Hercegowiny, że orzeczenie sądu 
arbitrażowego w sprawie statusu Brczko jest ostateczne i nie może być kwestionowane; 

38. wzywa również polityków BiH do dostrzeżenia konieczności rozsądnego podziału własności między 
państwo a organy innych szczebli, co jest jednym z celów zamknięcia Biura Wysokiego Przedstawiciela; 
wzywa ich do podjęcia poważnych negocjacji w celu rozwiązania tej od dawna istniejącej kwestii; przypo
mina, że należy przyznać państwu środki niezbędne dla wypełnienia jego zadań; 

39. przypomina przedstawicielom wspólnoty międzynarodowej, że ich rozmówcami w Bośni 
i Hercegowinie są instytucje tego kraju, a nie przywódcy głównych partii politycznych; dlatego też uważa, 
że instytucje BiH powinny uczestniczyć w procesie reform, jakich ma dokonać ten kraj, i stać się głównymi 
podmiotami tego procesu; 

40. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom 
państw członkowskich, rządowi Bośni i Hercegowiny oraz Wysokiemu Przedstawicielowi/Specjalnemu 
Przedstawicielowi dla Bośni i Hercegowiny. 

Upamiętnienie Hołodomoru, głodu wywołanego sztucznie na Ukrainie (1932- 
1933) 

P6_TA(2008)0523 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2008 r. w sprawie upamiętnienia 
Wielkiego Głodu sztucznie wywołanego na Ukrainie w latach 1932-1933 

(2010/C 15 E/16) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, 

— uwzględniając Europejską konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, 

— uwzględniając Konwencję ONZ w sprawie zapobiegania zbrodniom ludobójstwa i karania ich, 

— uwzględniając wspólne oświadczenie w sprawie 70. rocznicy Wielkiego Głodu na Ukrainie, złożone na 
58. posiedzeniu plenarnym Zgromadzenia Ogólnego ONZ, które poparły 63 państwa, w tym wszystkie 
25 (ówczesnych) państw członkowskich UE,
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— uwzględniając ukraińską ustawę w sprawie Wielkiego Głodu na Ukrainie w latach 1932-1933, przyjętą 
w dniu 28 listopada 2006 r., 

— uwzględniając oświadczenie przewodniczącego Parlamentu Europejskiego złożone w dniu 21 listopada 
2007 r., będące sygnałem do upamiętnienia 75. rocznicy Wielkiego Głodu na Ukrainie, 

— uwzględniając oświadczenie końcowe oraz zalecenia dziewiątego posiedzenia Komisji Współpracy Parla
mentarnej UE-Ukraina, przyjęte w dniu 27 lutego 2008 r., 

— uwzględniając art. 103 ust. 4 Regulaminu, 

A. mając na uwadze, że poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności stanowią fundamentalne 
zasady na których opiera się UE, 

B. mając na uwadze, że w rozumieniu Konwencji ONZ w sprawie zapobiegania zbrodniom ludobójstwa 
i karania ich, ludobójstwem jest którykolwiek z następujących czynów, dokonany w zamiarze znisz
czenia w całości lub w części grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych: zabójstwo 
członków grupy, spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia psychicznego 
członków grupy, rozmyślne stworzenie dla członków grupy warunków życia obliczonych na spowo
dowanie ich całkowitego lub częściowego wyniszczenia fizycznego, stosowanie środków mających na 
celu uniemożliwienie narodzin w obrębie grupy, przymusowe przekazywanie dzieci członków grupy 
innej grupie, 

C. mając na uwadze, że Wielki Głód z lat 1932-1933, który przyniósł śmierć milionom Ukraińców, został 
cynicznie i okrutnie zaplanowany przez reżim stalinowski w celu narzucenia siłą polityki kolektywizacji 
rolnictwa w ZSRR wbrew woli mieszkańców ukraińskich wsi, 

D. mając na uwadze, że upamiętnianie zbrodni przeciwko ludzkości w historii Europy może pomóc 
uniknąć powtórzenia się podobnych zbrodni w przyszłości, 

E. mając na uwadze, że integracja europejska opiera się na gotowości do zamknięcia tragicznego rozdziału 
historii XX wieku oraz uznaniu że pogodzenie się z trudną historią nie oznacza zbiorowego poczucia 
winy, tylko tworzy solidny fundament budowania europejskiej przyszłości, opartej na wspólnych warto 
ściach i wzajemnej współzależności, 

1. składa następujące oświadczenie na ręce mieszkańców Ukrainy, a szczególnie żyjących świadków 
Wielkiego Głodu oraz rodzin i krewnych ofiar: 

a) uznaje Wielki Głód, sztucznie wywołany na Ukrainie w latach 1932-1933, za wstrząsającą zbrodnię 
przeciwko ludności Ukrainy i przeciwko ludzkości; 

b) zdecydowanie potępia działania wymierzone w ukraińskie chłopstwo, które doprowadziły do masowej 
zagłady oraz do pogwałcenia praw człowieka i podstawowych wolności; 

c) składa wyrazy współczucia ludności Ukrainy, której dotknęła ta tragedia, i oddaje hołd pamięci zmarłych 
w wyniku sztucznie wywołanej klęski głodu w latach 1932-1933; 

d) wzywa kraje powstałe w wyniku rozpadu Związku Radzieckiego, by umożliwiły kompleksowe zbadanie 
archiwów dotyczących Wielkiego Głodu na Ukrainie z lat 1932-1933 w celu odsłonięcia i pełnego 
zbadania wszystkich jej przyczyn i konsekwencji; 

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządowi 
i parlamentowi Ukrainy, Sekretarzowi Generalnemu ONZ, Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Bezpie
czeństwa i Współpracy w Europie i Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy.
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