
6. ponawia swój apel o zniesienie stanu wyjątkowego w Syrii, wprowadzonego ponad 40 lat temu; 

7. dostrzega w potencjalnym podpisaniu umowy stowarzyszeniowej prawdziwą szansę na położenie 
kresu obecnym pogwałceniom praw człowieka i wzmocnienie procesu reform w Syrii; wzywa Radę 
i Komisję do pełnego wykorzystania tego istotnego środka nacisku przez przyjęcie dwustronnego planu 
działań na rzecz praw człowieka i demokracji, jasno określającego konkretne zmiany w dziedzinie praw 
człowieka, których wprowadzenia Parlament oczekuje od władz syryjskich; 

8. podkreśla, że zgodnie z art. 218 TFUE Parlament powinien być w pełni informowany o wszystkich 
etapach negocjacji dotyczących umów międzynarodowych; w związku z tym wzywa Komisję do przed
stawienia Parlamentowi sprawozdania ze stanu rozmów z władzami syryjskimi na temat podpisania umowy 
stowarzyszeniowej; 

9. z zadowoleniem przyjmuje kontynuację dialogu między Unią Europejską a Syrią i ma nadzieję, że 
trwające starania doprowadzą do poprawy nie tylko sytuacji gospodarczej i społecznej w Syrii, co już 
nastąpiło, ale także sytuacji politycznej oraz w dziedzinie praw człowieka; 

10. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wice
przewodniczącej Komisji/Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa 
oraz rządowi i parlamentowi Syryjskiej Republiki Arabskiej. 

Brak przejrzystego procesu i potencjalnie budzącej zastrzeżenia treści 
w odniesieniu do umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami 
podrobionymi (ACTA) 

P7_TA(2010)0317 

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie braku przejrzystego 
procesu i potencjalnie budzącej zastrzeżenia treści w odniesieniu do umowy handlowej dotyczącej 

zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA) 

(2011/C 308 E/17) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając art. 123 Regulaminu, 

A. mając na uwadze trwające negocjacje w sprawie umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towa
rami podrobionymi (ACTA), 

B. mając na uwadze rolę Parlamentu Europejskiego jako współdecydującego w sprawach handlowych i jego 
dostęp do dokumentów negocjacyjnych gwarantowane traktatem lizbońskim, 

1. uważa, że proponowana umowa nie powinna pośrednio nakładać obowiązku ujednolicenia unijnego 
prawa autorskiego, prawa patentowego ani prawa znaków towarowych; należy przestrzegać zasady pomoc
niczości; 

2. oświadcza, że Komisja powinna niezwłocznie upublicznić wszystkie dokumenty odnoszące się do 
prowadzonych negocjacji; 

3. jest zdania, że proponowana umowa nie powinna nakładać ograniczeń na rzetelny proces sądowy ani 
osłabiać praw podstawowych takich jak wolność słowa i prawo do prywatności; 

4. podkreśla, że w przypadku istnienia środków cywilnych oceny zagrożeń gospodarczych i zagrożeń dla 
innowacyjności należy dokonywać przed wprowadzeniem sankcji karnych;
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5. uważa, że usługodawcy internetowi nie powinni ponosić odpowiedzialności za dane przekazywane lub 
przechowywane w ramach świadczonych przez nich usług w stopniu, w jakim oznaczałoby to uprzednie 
kontrolowanie lub filtrowanie danych; 

6. zauważa, że wszelkie środki zmierzające do zwiększenia uprawnień w zakresie kontroli granicznej 
i konfiskaty towarów nie powinny ograniczać powszechnego dostępu do legalnych, niedrogich 
i bezpiecznych leków; 

7. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego oświadczenia wraz z nazwiskami 
sygnatariuszy ( 1 ) Komisji, Radzie i parlamentom państw członkowskich. 

( 1 ) Lista sygnatariuszy jest opublikowana w załączniku 1 do protokołu posiedzenia z dnia 9 września 2010 r. 
(P7_PV(2010)09-09(ANN1)). 

Wprowadzenie europejskiego roku walki z przemocą wobec kobiet 

P7_TA(2010)0318 

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia 
europejskiego roku walki z przemocą wobec kobiet 

(2011/C 308 E/18) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając art. 123 Regulaminu, 

A. mając na uwadze, że pojęcie „przemoc wobec kobiet” należy rozumieć jako wszelkie akty przemocy 
związane z przynależnością do danej płci, w wyniku których kobiety doznają lub mogą doznawać 
krzywdy fizycznej, płciowej bądź psychologicznej lub cierpienia, w tym również groźby dokonania 
takich aktów, przymus lub arbitralne pozbawienie wolności, mające miejsce tak w życiu publicznym, 
jak i prywatnym, 

B. mając na uwadze, że przemoc wobec kobiet jest główną przeszkodą dla równości kobiet i mężczyzn, 
a także najbardziej powszechnym naruszeniem praw człowieka, wykraczającym poza granice geogra
ficzne, gospodarcze, kulturowe czy społeczne, 

C. mając na uwadze, że stanowi ona niezwykle istotny problem w Unii, gdzie przemocy fizycznej 
w dorosłym życiu doświadcza od 20 do 25 % kobiet, a ponad 10 % pada ofiarą przemocy seksualnej, 

D. mając na uwadze, że Parlament niejednokrotnie wzywał do wprowadzenia europejskiego roku walki 
z przemocą wobec kobiet, np. przy okazji przyjmowania rezolucji w sprawie równości kobiet 
i mężczyzn w 2009 r., 

1. kładzie nacisk na to, że zwalczanie przemocy wobec kobiet jest niezbędne w celu osiągnięcia równości 
kobiet i mężczyzn; 

2. wzywa Komisję do wprowadzenia w ciągu najbliższych pięciu lat europejskiego roku walki 
z przemocą wobec kobiet; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania Komisji niniejszego oświadczenia wraz 
z nazwiskami sygnatariuszy ( 1 ).
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( 1 ) Lista sygnatariuszy jest opublikowana w załączniku 2 do protokołu posiedzenia z dnia 9 września 2010 r. 
(P7_PV(2010)09-09(ANN2)). 

Czwartek, 9 września 2010 r.


