
ac) vegye figyelembe az alapvető szolgáltatásokhoz való általános hozzáférés és a nemzeti szabályozási
jogok garantálásának fontos szerepét, és ezért körültekintően járjon el a szolgáltatások kereskedelmének
liberalizálásáról a GATS V. cikkével összhangban folytatott tárgyalások során abból a célból, hogy a már
kialakított és megvalósított liberalizációs kötelezettségvállalások eredményesek legyenek, és a világos és
következetes szabályozási keret kialakítható legyen; tartózkodjon attól, hogy a közegészségügy és az
oktatás területén ajánlatokat tegyen vagy kérelmeket fogadjon el;

ad) kérje fel a Bizottságot arra, hogy mivel a Közösség és más harmadik országok között létrejött hasonló
kereskedelmi megállapodások keretében kialakított vitarendezési mechanizmusok a gyakorlatban kihasz-
nálatlanok maradtak, tegyen javaslatokat olyan hatékony vitarendezési eszköz kialakítására, amely meg-
könnyíti a döntést szabadkereskedelmi övezet hatálya alá tartozó bármely területen felmerülő konfliktu-
sok esetén;

ae) körültekintően vizsgálja meg annak szükségességét, hogy mind az EU, mind Latin-Amerika törekedjenek
a két térség közötti, hatályos vagy tárgyalás alatt lévő különböző megállapodások közötti egységességre
annak elkerülése érdekében, hogy a kétoldalú, regionális és többoldalú liberalizációs kötelezettségválla-
lások és szabályok bővülő csoportjai közötti egyre nagyobb átfedések a kereskedelem és a tőkemozgás
nem szándékolt akadályozását eredményezzék;

af) a tárgyalási iránymutatásokban szerepeltesse a kis- és középvállalkozások, mint a gazdasági fejlődés, a
munkahelyteremtés és a szociális jólét megteremtése alapvető elemeinek létrehozását megerősítő rend-
szer támogatását; hitellehetőségekkel fejleszteni kell a kis- és középvállalkozásokat a munkanélküliség
elleni küzdelem érdekében, valamint támogatási programokat kell kidolgozni az innováció területén
tevékenykedő vállalkozások részére;

ag) biztosítsa, hogy a Bizottság kimerítően tájékoztassa a Parlamentet – szükség esetén bizalmas formában –

egyrészt a tárgyalási iránymutatások tervezetéről, másrészt a véglegesen elfogadott tárgyalási iránymuta-
tásokról;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az ajánlást a Tanácsnak, és tájékoztatás céljából a Bizottságnak,
valamint a tagállamok és az Andok Közösség tagállamai kormányainak és parlamentjeinek.
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A Cipruson eltűnt személyek

Az Európai Parlament 2007. március 15-i állásfoglalása a Cipruson eltűnt személyekről

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Cipruson eltűnt személyek problémájáról szóló, 1995. április 6-i állásfoglalására (1),

– tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának és Közgyűlésének Ciprusról szóló állásfoglalásaira és a Cip-
ruson eltűnt személyek sorsának felderítésére tett nemzetközi kezdeményezésekre,

– tekintettel az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) a Cipruson eltűnt személyekkel kapcsolatban
2001. május 10-án hozott ítéletére (2),

– tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (2) bekezdésére,

(1) HL C 109., 1995.5.1., 166. o.
(2) Ciprus k. Törökország [GC] 25781/94, EJEB 2001-IV.
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A. mivel az eltűnt személyek (ciprusi görögök, ciprusi törökök, görögök, törökök és mások) problémája
kizárólag humanitárius probléma, amely e személyek hozzátartozóinak azon jogával függ össze, hogy
megtudhassák mi lett rokonaik sorsa;

B. mivel nem folytatódhat az eltűnt személyek családjainak szenvedése és gyötrelme, akik évtizedek óta
mit sem tudnak szeretteik sorsáról, és ennek végre véget kell vetni;

C. mivel Cipruson az Eltűnt Személyek Bizottsága (ESZB) az ENSZ főtitkár védnöksége alatt újrakezdte
működését, és bár a folyamat lassú, mégis haladás tapasztalható a holttestek kihantolása és földi marad-
ványok azonosítása terén;

D. mivel az Európai Parlament üdvözli az ESZB ciprusi görög és ciprusi török tagjai közötti konstruktív
együttműködést;

1. felkéri az érintett feleket, hogy komolyan és őszintén működjenek együtt a Cipruson eltűnt személyek
sorsának megfelelő kivizsgálásának gyors véghezvitelében, és teljes mértékben hajtsák végre az EJEB 2001.
május 10-i ítéletét;

2. felkéri az érintett feleket és mindazokat, akik bármilyen, személyes tudásból, archívumokból, harctéri
jelentésekből vagy fogva tartási intézmények feljegyzéseiből származó információval vagy bizonyítékkal ren-
delkeznek, hogy haladéktalanul bocsássák azt az ESZB rendelkezésére;

3. felkéri a Tanácsot és a Bizottságot, hogy aktívan foglalkozzon ezzel a problémával többek között az
ESZB-nek juttatott pénzügyi segítségnyújtás által, és az ENSZ főtitkárával együttműködésben tegyen meg
minden szükséges lépést a fent említett EJEB ítélet, illetve az ENSZ és az Európai Parlament állásfoglalásainak
végrehajtására;

4. felszólít arra, hogy az ügyet utalják vissza a megfelelő bizottságához, annak érdekében, hogy a Bizott-
sággal szorosan együttműködve nyomon lehessen követni az ügy további fejleményeit; kéri, hogy a bizott-
ságot kérjék fel rendszeres időközönként – először hat hónapon belül – jelentések elkészítésére;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az ENSZ főtitkárának,
valamint Ciprus, Törökország, Görögország és az Egyesült Királyság kormányának.
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Regionális politika (szigetek, természeti és gazdasági korlátok)

Az Európai Parlament 2007. március 15-i állásfoglalása a regionális politika vonatkozásában a szige-
tekről, valamint a természetes és gazdasági korlátokról (2006/2106(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a strukturális alapokat a 2007–2013 közötti időszakra szabályozó rendeletekre,

– tekintettel a kohézióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokról szóló, 2006. október 6-i
2006/702/EK tanácsi határozatra (1),

– tekintettel az Európai Tanács 2002. június 21–22-i sevillai ülésének következtetéseire,

– tekintettel az Európai Tanács 2006. december 14–15-i brüsszeli ülésének következtetéseire;

(1) HL L 291., 2006.10.21., 11. o.
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