
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.


