
31. aggodalmát fejezi ki azon kérdéssel kapcsolatban, hogy a kereskedés utáni szolgáltatásokat az általá-
nos érdekű szolgáltatások közé kell-e sorolni; annak biztosítására sürgeti a Bizottságot, hogy az azonos
szolgáltatást nyújtó valamennyi résztvevőt azonos módon szabályozzák;

32. úgy véli, hogy a központi elszámolási és kifizetési szolgáltatásokat nyújtóknak teljes mértékben figye-
lembe kell venniük a felhasználói érdekeket, és a lehető leginkább be kell vonniuk a felhasználókat a kon-
zultációba, illetve maximalizálniuk kell az árképzési struktúrák átláthatóságát, valamint biztosítaniuk kell,
hogy ne legyen kereszttámogatás a központi és azon szolgáltatásaik között, amelyeket más piaci részvevők-
kel, különösen letétkezelő bankokkal folytatott versenyben ajánlanak fel, mint az más iparágakban előfordul;
úgy véli, hogy a felhasználóknak csak azon szolgáltatásokért kell fizetni, amelyeket igénybe vesznek, és
egyértelmű, szabad választási lehetőséget kell biztosítani számukra abban a tekintetben, hogy hol vegyék
igénybe az ügyletükkel kapcsolatos banki szolgáltatásokat; úgy véli, hogy a kereskedelmi bankok pénzén
elszámolást végző értékpapír-kifizetési rendszereknek fel kell ajánlani az ügyfélnek a központi bank pénzén
történő kifizetés lehetőségét;

*
* *

33. utasítja Elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

P6_TA(2005)0302

Bulgária és Románia csatlakozási folyamata

Az Európai Parlament állásfoglalása Bulgária és Románia csatlakozási folyamatáról

Az Európai Parlament,

– tekintettel Bulgária és Románia 2005. április 25-én aláírt csatlakozási szerződésére,

– tekintettel arra, hogy a Bulgária és Románia által elért eredmények lehetővé tették a csatlakozási tárgya-
lások lezárását, valamint arra, hogy a Bizottság 2004. évi, az elért haladásról szóló jelentésében és az
Európai Parlament legutóbbi állásfoglalásaiban feltárt hiányosságok orvoslását a csatlakozási szerződés
aláírása előtt és azt követően is folytatni kell,

– tekintettel az Európai Parlament elnöke és az Európai Bizottság elnöke közötti levélváltásra a Parlament
teljes körű bevonásáról a csatlakozási szerződés bármely védzáradékának alkalmazásáról szóló döntésbe,

– tekintettel arra, hogy Bulgária és Románia 2007. január 1-jére, vagy – amennyiben a csatlakozási szer-
ződésben foglalt védzáradékokat kell alkalmazni – 2008. január 1-jére ütemezett európai uniós csatla-
kozása alatt a közösségi vívmányok tovább fejlődnek és módosulnak,

– tekintettel arra, hogy a Tanács és a Bizottság engedélyezi bolgár és román megfigyelők jelenlétét belső
eljárásaik egy része során, mely minimális biztosítékként garantálja a két ország számára, hogy legalább
értesülhessenek az őket érintő jogalkotási fejleményekről,

– tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (4) bekezdésére,

1. újra hangsúlyozza, hogy továbbra is szorosan figyelemmel fogja kísérni Bulgária és Románia csatlako-
zási folyamatát, és felkéri a Bizottságot, hogy rendszeresen tájékoztassa arról, hogy a bolgár és román
hatóságok milyen mértékben tartják be a csatlakozási szerződésben vállalt kötelezettségeket; hangsúlyozza,
hogy a csatlakozási szerződésekhez adott hozzájárulásának az volt a feltétele, hogy a Tanács és a Bizottság
teljes mértékben bevonja a Parlamentet a döntéshozatalba, amennyiben a csatlakozási szerződésben foglalt
védzáradékok alkalmazására kerülne sor Bulgária és Románia csatlakozásával összefüggésben;

2. hangsúlyozza, hogy az Európai Parlament a csatlakozási szerződés aláírása és az Európai Unióhoz
történő hivatalos csatlakozásuk közötti teljes időszakra a 10 új tagállamból parlamenti megfigyelőket hívott
meg;

3. rámutat, hogy noha a megfigyelők jelenléte a valódi befolyás tekintetében korlátozott volt, mégis lehe-
tővé tette a csatlakozó országok demokratikusan megválasztott parlamenti képviselői számára, nemcsak,
hogy megismerkedjenek az Európai Parlament eljárásaival, de azt is, hogy közelről követhessék a közösségi
jogszabályok elfogadását;
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4. hangsúlyozza, hogy az Elnökök Értekezlete határozatának megfelelően megfigyelők érkezése a bolgár
és román parlamentből hozzájárulhat az Európai Unióhoz való sikeres csatlakozás további előkészítéséhez és
különösen annak biztosításához, hogy teljesítsék a tárgyalások során vállalt kötelezettségeket;

5. támogatja ezért az Elnökök Értekezletének 2005. június 9-i határozatát, melyben felkéri Bulgária és
Románia parlamentjét, hogy nevezzenek ki parlamenti megfigyelőket, akiket 2005. szeptember 26-tól az
említett országok hivatalos csatlakozásáig üléseire meghív;

6. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint Bulgária és
Románia kormányainak.

P6_TA(2005)0303

Zimbabwe

Az Európai Parlament állásfoglalása Zimbabwéről

Az Európai Parlament,

– tekintettel a zimbabwei helyzetről szóló korábbi állásfoglalásaira, köztük a legutóbbi, 2004. december
16-i állásfoglalására (1),

– tekintettel a Tanácsnak a Mugabe-rendszer elleni szankciók megújításáról és a 2004/161/KKBP közös
álláspont kiterjesztéséről szóló, 2005. február 21-i 2005/146/KKBP közös álláspontjára (2), és a Bizott-
ságnak az egyes, Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 314/2004/EK tanácsi rende-
letet módosító 2005. június 15-i 898/2005/EK rendeletére (3),

– tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére,

A. mivel 2005. május 19-én a Mugabe-rendszer a „nagytakarítási hadművelet” (Operation Drive Out Rub-
bish) keretében a Hararében, Bulawayóban és más városi területeken lévő otthonok ezreinek brutális
lerombolásával olyan mértékben fokozta a zimbabwei nép elnyomását, hogy az ENSZ becslése szerint
több mint 200 000 ember maradt hajlék és megélhetés nélkül, és mivel a kilakoltatottak közül sokan a
Mukluvisi folyó partjain élnek, betegségek terjedéséhez vezető körülmények között;

B. mivel a Mugabéhez hű erők megszilárdították hatalmukat a 2005. március 31-i szabálytalan parlamenti
választásokon, amelyeket elnyomással és megfélemlítéssel tettek tönkre és nem teljesítették a nemzetkö-
zileg elfogadott demokratikus előírásokat;

C. mivel a G8-vezetők 2005. július 6–8-án találkoznak Gleneagles-ben, és a G8 brit elnöksége az Afriká-
nak nyújtandó segítséget napirendjének legfontosabb pontjává tette; mivel a Live8-kampány további
figyelmet irányított Afrika problémáira, beleértve a felelősségteljes kormányzási igényt;

D. mivel 2005. május 24-én az EU fejlesztési miniszterei megállapodtak arról, hogy az EU által nyújtott
támogatást 2010-re a bruttó nemzeti jövedelem 0,56%-ára emelik annak érdekében, hogy 2015-re elér-
jék a 0,7%-ot a millenniumi fejlesztési célok előmozdítása során; mivel becslések szerint a növekedés
2010-ig évente további 20 milliárd eurót tesz ki;

E. mivel a támogatás Afrikában csak keveset tud elérni a felelősségteljes kormányzás, a jogállamiság és az
emberi jogok tiszteletben tartása nélkül, és az afrikai kormányok hozzáállása a zimbabwei fejlemények-
hez lényeges mutatója az ezen értékek iránti elkötelezettségüknek;

F. mivel Zimbabwénak korábban sikeres gazdasága volt, élelmiszert exportált más afrikai országokba és
abban a helyzetben volt, hogy támogatni tudta gyengébb szomszédjait a nehézségeik leküzdésében, de
most Zimbabwe csődbe jutott állam, lakosainak milliói vannak ráutalva a nemzetközi közösség élelmi-
szersegélyére;

(1) Elfogadott szövegek, P6_TA(2004)0112.
(2) HL L 49., 2005.2.22., 30. o.
(3) HL L 153., 2005.6.16., 9. o.
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