
2. docenia ciągłe starania władz Egiptu o weryfikację informacji pochodzących ze sprawozdań publiko
wanych przez Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Uchodźców, które dotyczą grupy ok. 250 Erytrej
czyków przetrzymywanych w charakterze zakładników na półwyspie Synaj przez przemytników dopusz
czających się tym samym pogwałcenia praw krajowych i praw człowieka; 

3. podkreśla, że granica na pustyni Synaj stała się szlakiem przemytniczym dla afrykańskich migrantów 
poszukujących pracy; tysiące Erytrejczyków uciekają co roku z kraju, a wielu z nich kieruje się do Izraela; 

4. przypomina, że w sierpniu siedem osób zginęło w starciach z przemytnikami niedaleko granicy 
z Izraelem, po tym jak afrykańscy migranci przetrzymywani przez przemytników chwycili za broń pory
waczy, aby podjąć próbę ucieczki; 

5. zwraca uwagę, że w listopadzie Izrael rozpoczął wzdłuż granicy prace nad ogrodzeniem długości 250 
km, które ma powstrzymać napływ nielegalnych migrantów; 

6. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki Egiptu w zakresie zwalczania przemytu ludzi, a zwłaszcza powo 
łanie w 2007 r. krajowego komitetu koordynującego zwalczanie przemytu ludzi i działania prewencyjne, jak 
również fakt, iż Egipt wezwał wszystkie kraje do podjęcia działań w celu rozwiązania problemu, jakim jest 
przestępczy proceder przemytu ludzi na całym świecie, a także w celu poszanowania odnośnego prawa 
krajowego; 

7. docenia nieustanne zaangażowanie Egiptu na rzecz wypełnienia zobowiązań wynikających z umów 
międzynarodowych, a zwłaszcza z konwencji w sprawie uchodźców z 1951 r.; 

8. przyznaje, że zgodnie z definicją Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Uchodźców każdego 
uchodźcę, który popełnia czyny bezpośrednio lub pośrednio zagrażające bezpieczeństwu i niepodległości 
kraju przyjmującego, należy traktować jak zagrożenie bezpieczeństwa narodowego tegoż kraju; 

9. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wysokiej przedstawiciel 
i wiceprzewodniczącej, Radzie i Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich, rządowi Egiptu, 
sekretarzowi generalnemu ONZ i Radzie Praw Człowieka ONZ. 

Wsparcia dla zaostrzenia wydanego przez Unię Europejską zakazu odcinania 
płetw rekinom 

P7_TA(2010)0497 

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie wsparcia dla 
zaostrzenia wydanego przez Unię Europejską zakazu odcinania płetw rekinom 

(2012/C 169 E/18) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając art. 123 Regulaminu, 

A. mając na uwadze, że odcinanie płetw to marnotrawna praktyka polegająca obcinaniu płetw rekinom 
i wyrzucaniu tuszy rekinów do morza, którą napędza wysoki popyt na przysmak, zupę z płetwy rekina, 

B. mając na uwadze, że proceder ten powoduje ogromny spadek liczebności wolno rosnącej populacji 
rekina, 

C. mając na uwadze, że jednej trzeciej gatunku rekina europejskiego grozi wyginięcie, 

D. mając na uwadze, że wprowadzony przez UE zakaz obcinania płetw rekinom jest najłagodniejszy na 
całym świecie i obejmuje odstępstwa dotyczące wyładowywania osobno płetw i tuszy rekina, a także 
nadmierny stosunek wagi płetw do tuszy,
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E. mając na uwadze, że Komisja rozważa szereg możliwości zmiany zakazu (rozporządzenie (WE) 
nr 1185/2003), 

F. mając na uwadze, że w 2006 r. Parlament zwrócił się do Komisji z wnioskiem o wypełnienie luk 
prawnych w zakazie obcinania płetw rekinom, 

G. mając na uwadze, że większość naukowców, a także Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Jej 
Zasobów (IUCN) zalecają, aby rekiny były wyładowywane z płetwami naturalnie przytwierdzonymi do 
tuszy, 

H. mając na uwadze, że Kostaryka opowiedziała się w ONZ za metodą „ naturalnie przytwierdzonych 
płetw”, która znajduje szerokie zastosowanie w rybołówstwie Ameryki Środkowej i Północnej, 

1. wzywa Komisję do przedstawienia wniosku w sprawie wprowadzenia zakazu odcinania płetw rekinom 
na pokładach statków do czasu drugiej rocznicy wspólnotowego programu działania dotyczącego rekinów 
(luty 2011 r.); 

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego oświadczenia wraz z nazwiskami 
sygnatariuszy ( 1 ) Komisji. 

( 1 ) Lista sygnatariuszy została opublikowana w załączniku 1 do protokółu z dnia 16 grudnia 2010 r. (P7_PV(2010)12- 
16(ANN1)). 

Większe wsparcie Unii Europejskiej dla sportów uprawianych na poziomie 
podstawowym 

P7_TA(2010)0498 

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie większego wsparcia 
Unii Europejskiej dla sportów uprawianych na poziomie podstawowym 

(2012/C 169 E/19) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając art. 165 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

— uwzględniając art. 123 Regulaminu, 

A. mając na uwadze, że sport został jedną z nowych kompetencji UE, 

B. mając na uwadze, że sport jest istotnym czynnikiem wpływającym na spójność społeczną oraz że 
przyczynia się on do osiągnięcia wielu celów polityki, takich jak promowanie zdrowia, edukacja, 
integracja społeczna, zwalczanie dyskryminacji, promowanie kultury oraz ograniczanie przestępczości 
i walka z uzależnieniem od narkotyków, 

C. mając na uwadze, że znaczna większość Europejczyków, którzy uprawiają sport i rekreacyjną aktyw
ność fizyczną, robi to na poziomie podstawowym, 

D. mając na uwadze, że kryzys gospodarczy i presja na ograniczenie wydatków rządowych mogą mieć 
poważne konsekwencje dla finansowania sportów uprawianych na poziomie podstawowym, 

1. apeluje do Komisji i państw członkowskich o propagowanie sportu dla wszystkich, o wzmacnianie 
edukacyjnej i integracyjnej roli sportu, przy zwróceniu szczególnej uwagi na zbyt słabo reprezentowane 
grupy, do których należą kobiety, osoby starsze i osoby niepełnosprawne; 

2. apeluje do państw członkowskich o zagwarantowanie, że sport uprawiany na poziomie podstawowym 
nie będzie podlegał znaczącym cięciom budżetowym w czasach kryzysu;
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