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52.   megállapítja, hogy a közelítésre irányuló munkák haladnak előre és veszélyt lát abban, hogy különösen 
a nagy harmadik országok gazdasági és társasági jogi keretfeltételeit veszik figyelembe, és az európai keretek 
kevésbé jelentős szerepet töltenek be; 

53.   tudomásul veszi, hogy a SEC 2007. június 20-én javaslatot terjesztett elő annak érdekében, hogy a kül
földi kibocsátók beszámolóit egyeztetési kötelezettség nélkül engedélyezzék, amennyiben azok az IASB által 
elfogadott IFRS angol változta alapján készültek; hangsúlyozza, hogy az a cél, hogy az EU által a hatályos jogba 
átültetett IFRS-szabványokat a SEC ismerje el;

54.   üdvözli  az EU–Egyesült Államok számviteli útiterv terén elért előhaladást és az SEC közelmúltban tett 
bejelentését, amely szerint külföldi magánkibocsátók is benyújthatják pénzügyi beszámolóikat az IFRS kere
tében az US GAAP-pal való egyeztetés nélkül; támogatja a Bizottság által a 2007. szeptember 26-i SEC-hez 
intézett levelében vázolt megközelítést;

55.   emlékeztet, hogy az Unió eltökéltsége arra, hogy valamennyi nyilvánosan működő társaságot 2005 ele
jétől a konszolidált kimutatások készítésekor az IFRS alkalmazására kötelezze, kulcsfontosságú az IFRS iránti 
világméretű érdeklődés erősödéséhez; 

56.   emlékeztet arra, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke, az Európai Tanács soros elnöke és az Euró
pai Bizottság elnöke 2007. április 30-án az éves csúcstalálkozót követően aláírtak egy közös EU–USA nyilat
kozatot, amely a pénzügyi beszámoló-készítés kérdésében az alábbiakat tartalmazza: „Pénzügyi piacok. 
Az USA általánosan elfogadott számviteli elveinek és a nemzetközi pénzügyi beszámolási szabványok 2009-ig 
vagy lehetőleg még előbb mindkét jogrendszerben egyeztetés nélküli elismerhetőségére vonatkozó feltételek 
előmozdítása, illetve annak biztosítására való törekvés.”;

57.   emlékeztet az IFRS-szabványok végleges értelmezésére vonatkozó különböző joghatósági hatáskörök 
közötti kompetenciák még nem tisztázott kérdésére, amely magában rejti az ellentmondásos értelmezés veszé
lyét; utal rá, hogy csak az európai hatóságok és bíróságok végezhetik el az európai IFRS-szabványok végleges 
értelmezését és felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy ez így is maradjon; a Bizottságnak a tagálla
mokkal és az Európai Parlamenttel együttműködve olyan rendszert kell kidolgoznia, amely garantálja az IFRS-
nek az EU-n belüli egységes értelmezését és alkalmazását; 

* 

*  * 

58.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a CESR-nek, az IASCF-
nek és az IASB-nek. 

Zimbabwe
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Az Európai Parlament 2008. április 24-i állásfoglalása Zimbabwéről

(2009/C 259 E/18)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Zimbabwéről szóló, 2004. december 16-i

(1)  HL C 226. E, 2005.9.15., 358. o.

 (1), 2005. július 7-i

(2)  HL C 157. E, 2006.7.6., 491. o.

 (2), 2006. szeptember 7-i

(3)  HL C 305. E, 2006.12.14., 263. o.

 (3) és
2007. április 26-i

(4)  HL C 74. E, 2008.3.20., 791. o.

 (4) korábbi állásfoglalásaira,

UH.92.01.9002

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:226E:0358:0358:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:157E:0491:0491:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:305E:0263:0263:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:074E:0791:0791:HU:PDF


Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.10.29.

2008. április 24., csütörtök

– tekintettel a Tanácsnak a 2004/161/KKBP közös álláspontban Zimbabwéval szemben elfogadott korlá
tozó intézkedéseket 2009. február 20-ig megújító, 2008. február 18-i, 2008/135/KKBP

(1)  HL L 43., 2008.2.19., 39. o.

 (1) közös 
álláspontjára, 

– tekintettel a 2008. április 12-én, Lusakában megrendezett Dél-afrikai Fejlesztési Közösség (SADC) orszá
gainak rendkívüli csúcstalálkozójára, 

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

A. mivel a zimbabwei képviselőház, a szenátus, az elnök és a helyi önkormányzati szervek választása 2008. 
március 29-én lezajlott;

B. mivel az elnökválasztás eredményeit még nem hirdették ki, és a zimbabwei parlamenti választások tel
jes eredményét még nem hirdették ki;

C. mivel 2008. április 14-én Zimbabwe Legfelsőbb Bírósága visszautasította az ellenzéki Demokratikus 
Változásért Mozgalom sürgős kérelmét, amely arra irányult, hogy a zimbabwei Választási Bizottság hir
desse ki az elnökválasztás eredményeit;

D. mivel 2008. április 12-én a zimbabwei Választási Bizottság bejelentette, hogy 23 elnökválasztási kerü
letben újraszámolják szavazatokat, mivel ezekben a választókerületekben a hatalmon lévő Zanu-PF párt 
megkérdőjelezte az eredményt;

E. mivel Ban Ki Mun, az ENSZ főtitkára a fent említett Lusakában megrendezett SADC országainak csúcs
találkozója alkalmából kérte az elnökválasztás eredményeinek mielőbbi nyilvánosságra hozatalát, figyel
meztetve arra, hogy maga az afrikai demokrácia fogalma forog veszélyben;

F. mivel a SADC gyors vizsgálatot és a választási eredmények nyilvánosságra hozatalát kérte a tisztességes 
jogi eljárásnak megfelelően;

G. mivel a rezsim újból erőszakhoz folyamodott az ellenzékkel szemben;

1.   Ragaszkodik ahhoz, hogy a zimbabwei nép demokratikus követelését tiszteletben tartsák; sürgeti mind
azokat, akik részt kívánnak venni Zimbabwe jövőjében, hogy működjenek együtt a demokratikus változásra 
törekvő erőkkel; 

2.   felhívja a zimbabwei Választási Bizottságot, hogy azonnal hozza nyilvánosságra az összes eredeti válasz
tási eredményt, mivel a késlekedések a békére, a politikai stabilitásra és Zimbabwe demokratikus törekvéseire 
rossz hatással lévő aggodalomra és feltételezésekre adnak okot; 

3.   elismerően nyilatkozik a ZESN (Zimbabwei Választásokat Támogató Hálózat) nevű nem kormányzati szer
vezet hatalmas munkájáról, amely megfigyelők ezreit alkalmazta országszerte, és nyilvánosságra hozta válasz
tási előrejelzéseit; 

4.   határozottan támogatja a zimbabwei kormányt abban, hogy teljesítse a SADC-szerződés és jegyzőköny
vei, az Afrikai Unió alapokmánya, továbbá az emberi jogok és a népek jogainak afrikai chartája aláírójaként 
vállalt, a demokratikus elvekre, az emberi jogokra és a jogállamiságra vonatkozó kötelezettségeit; 

5.   elismerően nyilatkozik a SADC 2008. április 12-re összehívott rendkívüli csúcstalálkozójáról, és üdvözli 
a csúcstalálkozó vezetőinek közleményét, amelyben az elnökválasztás eredményeinek gyors nyilvánosságra 
hozatalát kérik;

6.   üdvözli, hogy a dél-afrikai kormánypárt, az Afrikai Nemzeti Kongresszus (ANC) nemrég elismerte, hogy 
Zimbabwe „krízishelyzetbe” került, és bízik abban, hogy ez pozitív intézkedésekhez vezet;

7.   sürgős felhívást intéz az Afrikai Unióhoz, hogy vesse be minden befolyását a zimbabwei válság gyors és 
pozitív megoldása érdekében; 
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8.   határozottan elítéli a választások után az ellenzéki pártok támogatói ellen irányuló politikai erőszakot és 
az emberi jogok megsértését; 

9.   sajnálkozását fejezi ki tucatnyi külföldi újságíró elmúlt hetekben történt letartóztatása miatt, és a sajtó- és 
gyülekezési szabadság minden korlátozásának azonnali megszüntetését kéri, továbbá a külföldi hírügynöksé
gek Zimbabwéba való szabad belépését, valamint azon 36 letartóztatott állampolgár azonnali szabadlábra 
helyezését, akiket egy, az eredmények késedelmes nyilvánosságra hozatala miatt megtartott békés tüntetés 
alkalmával tartóztattak le; 

10.   elismerően nyilatkozik azokról a dél-afrikai dokkmunkásokról, akik visszautasították, hogy az An Jüe 
Csiang kínai teherhajón szállított, a zimbabwei biztonsági erőknek szánt fegyverszállítmányt kirakodják; fel
hívja az összes SADC-országot, hogy minden kikötőjükben utasítsák vissza az An Jüe Csiang szállítmányának 
kirakodását; 

11.   felhívja a kínai kormányt, hogy szüntesse meg a Zimbabwéba irányuló fegyverexportot, és azonnal hívja 
vissza az An Jüe Csiang hajót a kínai vizekre; 

12.   felhívja a Tanácsot annak biztosítására, hogy az összes tagállam szigorúan alkalmazza a hatályban lévő 
korlátozó intézkedéseket; 

13.   felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy gyorsítsák fel azon intézkedéscsomag előkészítését, beleértve a 
sürgős gazdasági segítségnyújtást is, amelynek foganatosítására a zimbabwei demokratikus átalakulással azon
nal sort kerítenek, és arra, hogy hangolják össze ezeket az intézkedéseket a szélesebb nemzetközi közösséggel; 

14.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormá
nyainak és parlamentjeinek, a G8-országok kormányainak, Zimbabwe és Dél-Afrika kormányainak és parla
mentjeinek, a Brit Nemzetközösség főtitkárának, az Egyesült Nemzetek főtitkárának, az Afrikai Unió bizottsága 
és végrehajtó tanácsa elnökeinek, a Pánafrikai Parlamentnek, valamint a Dél-afrikai Fejlesztési Közösség főtit
kárának és kormányainak. 

A nők jogai Iránban
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Az Európai Parlament 2008. április 24-i állásfoglalása a nők jogairól Iránban

(2009/C 259 E/19)

Az Európai Parlament,

– tekintettel az iráni büntetőjogra vonatkozó jogalkotási javaslatról szóló, 2008. február 25-i tanácsi 
nyilatkozatra, 

– tekintettel az Iránról, nevezetesen az emberi jogok kérdéséről szóló korábbi állásfoglalásaira, és különö
sen a 2007. október 25-i

(1)  Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0488.

 (1) és 2008. január 31-i

(2)  Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0031.

 (2) állásfoglalására, 

– tekintettel Külügyi Bizottságának az emberi jogok világbeli helyzetéről szóló éves EU jelentésről és az EU 
ezzel kapcsolatos politikájáról szóló jelentésére

(3)  A6-0153/2008.

 (3),

UH.92.01.9002


