
20.   wzywa Komisję do podjęcia kroków niezbędnych do uniknięcia zanieczyszczenia przestrzeni 
kosmicznej; 

21.   wzywa Komisję do opracowania analizy skutków turystyki kosmicznej oraz odnoszących się do niej, nie
zbędnych, odpowiednich ram obronności, bezpieczeństwa i ram prawnych; 

22.   wzywa Radę i Komisję do zapoczątkowania szeroko zakrojonych rozważań na temat badań kosmosu, 
określenia, jakie powinno być miejsce Europy w przyszłych światowych przedsięwzięciach badawczych oraz 
jakie fundusze należy przeznaczyć na ten cel; w tym kontekście wyraża chęć ścisłego włączenia się w zbliża
jącą się konferencję wysokiego szczebla na temat badań, zaproponowaną przez Komisję; 

23.   podkreśla, że badania kosmiczne mogą w istotny sposób zainspirować młodych Europejczyków do wy
boru kariery naukowej i  zawodów związanych z  techniką oraz do zwiększania potencjału badawczego 
w Europie; 

24.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Europej
skiej Agencji Kosmicznej, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz sekretarzowi generalnemu Or
ganizacji Narodów Zjednoczonych. 

Broń kasetowa

P6_TA(2008)0565

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z  dnia 20  listopada 2008  r. w  sprawie konwencji o  broni 
kasetowej

(2010/C 16 E/12)

Parlament Europejski,

— uwzględniając konwencję o broni kasetowej (CCM) przyjętą przez 107 krajów na konferencji dyploma
tycznej, która odbyła się w Dublinie w dniach 19-30 maja 2008 r., 

— uwzględniając oświadczenie sekretarza generalnego ONZ z dnia 30 maja 2008 r., w którym zachęcił pań
stwa do niezwłocznego podpisania i ratyfikacji tej ważnej umowy oraz stwierdził, że oczekuje na jej rych
łe wejście w życie, 

— uwzględniając swoja rezolucję z  dnia 25  października 2007  r. w  sprawie międzynarodowego traktatu 
o zakazie stosowania amunicji kasetowej

(1)  Dz.U. C 263 E z 16.10.2008, s. 648.

 (1) 

— uwzględniając art. 108 ust. 5 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że CCM zostanie otwarta do podpisu w  Oslo począwszy od dnia 3  grudnia 2008  r., 
a następnie w siedzibie ONZ w Nowym Jorku, i że wejdzie w życie pierwszego dnia po upływie sześciu 
miesięcy od ratyfikowania jej przez trzydzieste państwo,

B. mając na uwadze, że CCM zakaże stosowania, produkcji, składowania i przekazywania broni kasetowej 
jako całościowej kategorii broni,

C. mając na uwadze, że CCM zobowiąże państwa-strony konwencji do zniszczenia składów takiej broni,

D. mając na uwadze, że CCM ustanowi nowe humanitarne standardy pomocy ofiarom oraz zobowiąże pań
stwa do usunięcia niewybuchów broni kasetowej, które pozostały po konfliktach,
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1.   z zadowoleniem przyjmując prace społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza Koalicji przeciwko Broni Ka
setowej, nad położeniem kresu ludzkim cierpieniom spowodowanym bronią kasetową, 

2.   wzywa wszystkie państwa, żeby niezwłocznie podpisały, ratyfikowały i wdrożyły CCM; 

3.   wzywa wszystkie państwa, żeby na szczeblu krajowym podjęły starania i rozpoczęły wdrażanie CCM jesz
cze przed jego podpisaniem i ratyfikacją; 

4.   wzywa wszystkie państwa, żeby nie stosowały, nie składowały, nie produkowały, nie przekazywały, nie 
eksportowały broni kasetowej ani nie inwestowały w taką broń, zanim CCM wejdzie w życie; 

5.   wzywa wszystkie państwa członkowskie UE, które stosowały broń kasetową, żeby udzieliły pomocy lud
ności dotkniętej jej skutkami, oraz wzywa Komisję, żeby zwiększyła pomoc finansową, jakiej poprzez wszel
kie dostępne instrumenty udziela wspólnotom i jednostkom, które padły ofiarą niewybuchów broni kasetowej; 

6.   wzywa wszystkie państwa członkowskie UE, które stosowały broń kasetową, żeby zapewniły techniczną 
i  finansową pomoc w  usunięciu i  zniszczeniu niewybuchów broni kasetowej, oraz wzywa Komisję, żeby 
zwiększyła pomoc finansową na ten cel, jakiej udziela za pośrednictwem wszelkich dostępnych instrumentów; 

7.   wzywa państwa członkowskie UE, żeby nie podejmowały żadnych działań, które mogą prowadzić do 
omijania lub naruszania CCM i jej postanowień; w szczególności wzywa wszystkie państwa członkowskie UE, 
żeby nie przyjmowały, nie zatwierdzały ani następnie nie ratyfikowały ewentualnego protokołu do konwencji 
o  broni konwencjonalnej (CCW), który zezwoli na zastosowanie broni kasetowej, co pozostanie w  sprzecz
ności z zakazem takiej broni przewidzianym w art. 1 i 2 CCM; 

8.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Wysokiemu 
Przedstawicielowi ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw człon
kowskich UE, sekretarzowi generalnemu ONZ oraz Koalicji przeciwko Broni Kasetowej. 

Wczesne wykrywanie i wczesne leczenie HIV/AIDS

P6_TA(2008)0566

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20  listopada 2008 r. w sprawie wczesnego wykrywania 
i wczesnego leczenia HIV/AIDS

(2010/C 16 E/13)

Parlament Europejski,

— uwzględniając swoją rezolucję z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie zwalczania HIV/AIDS w Unii Euro
pejskiej i w państwach z nią sąsiadujących w latach 2006-2009

(1)  Dz.U. C 74 E z 20.3.2008, s. 348.

 (1), 

— uwzględniając deklarację z  Bremy z  dnia 13  marca 2007  r. zatytułowaną „Odpowiedzialność i  partner
stwo — razem przeciw HIV/AIDS”, 

— uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie HIV/AIDS: czas na działania

(2)  Dz.U. C 303 E z 13.12.2006, s. 871.

 (2), 

— uwzględniając swoją rezolucję z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie AIDS

(3)  Dz.U. C 316 E z 20.12.2006, s. 366.

 (3), 

— uwzględniając konkluzje Rady w sprawie zwalczania HIV/AIDS z dnia 6 czerwca 2005 r.,
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