
4. nalega, aby rząd Chin przestrzegał swych zobowiązań konstytucyjnych poprzez właściwe wspieranie 
tradycji kulturowych Kaszgaru i Regionu Autonomicznego Sinciang-Ujgur, na które silny wpływ wywiera 
tożsamość ujgurska; 

5. wzywa władze Chin do podjęcia dodatkowych środków w celu zapobiegania nielegalnemu handlowi 
i przemytowi, gdyż działalność taka przyczynia się do utraty dziedzictwa kulturowego cywilizacji chińskich; 

6. wzywa ministra kultury Chin, by dokonał przeglądu istniejących uregulowań i prawa dotyczącego 
ochrony obiektów dziedzictwa kulturowego w celu przystosowania go do zmieniającego się stylu życia 
mniejszościowych grup etnicznych, które niekiedy – nieświadome posiadanych skarbów – niewłaściwie je 
wykorzystują lub odmawiają ochrony swego dziedzictwa kulturowego; jest zdania, że należy wspierać 
przeprowadzenie na szczeblu krajowym kampanii informacyjnej na ten temat; 

7. domaga się, by rząd Chin ocenił możliwość włączenia miasta Kaszgar do wniosku złożonego wspólnie 
z Kazachstanem, Kirgistanem, Tadżykistanem i Uzbekistanem o wpisanie jedwabnego szlaku na listę dzie
dzictwa światowego UNESCO; 

8. wzywa rząd Chin do zaprzestania wszelkich dyskryminujących i represyjnych działań wobec ludności 
ujgurskiej i Hui oraz do przestrzegania ich podstawowego prawa do wolności ekspresji kulturalnej, mając na 
uwadze w szczególności postać Tursunjana Hezima, byłego nauczyciela historii, którego po tajnym procesie 
skazano na karę siedmiu lat pozbawienia wolności, a także innych działaczy skazanych w ostatnich 
miesiącach; 

9. wzywa Europejską Służbę Działań Zewnętrznych do opracowania dodatkowych działań w ramach 
europejskiego instrumentu na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie, tak aby chronić 
prawa człowieka i prawa kulturalne chińskich mniejszości etnicznych, religijnych i językowych; 

10. wzywa przedstawicieli UE i wiceprzewodniczącą Komisji/ wysoką przedstawiciel Unii do spraw 
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa do zintensyfikowania i pogłębienia rozmów na temat praw czło
wieka i praw mniejszości z Chińską Republiką Ludową, a także do takiego prowadzenia dialogu na temat 
praw człowieka, by był on skuteczniejszy i w większym stopniu ukierunkowany na wyniki; 

11. zobowiązuje swego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wiceprzewodniczącej 
Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, 
rządom i parlamentom państw członkowskich, sekretarzowi generalnemu ONZ, Radzie Praw Człowieka 
ONZ, UNESCO, Ogólnochińskiemu Zgromadzeniu Przedstawicieli Ludowych Chińskiej Republiki Ludowej (i 
jego stałemu komitetowi) oraz stałemu komitetowi regionalnej partii Regionu Autonomicznego Sinciang- 
Ujgur. 

Oświadczenie pisemne w sprawie ustanawiania europejskich statutów dla towa
rzystw wzajemnych, stowarzyszeń i fundacji 

P7_TA(2011)0101 

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie ustanawiania 
europejskich statutów dla towarzystw wzajemnych, stowarzyszeń i fundacji 

(2012/C 199 E/24) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając swoją rezolucję z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie gospodarki społecznej ( 1 ), 

— uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie przybliżenia jednolitego rynku 
konsumentom i obywatelom ( 2 ), 

— uwzględniając art. 123 Regulaminu,
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( 1 ) Dz.U. C 76 E z 25.3.2010, s. 16. 
( 2 ) Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0186. 

Czwartek, 10 marca 2011 r.



A. mając na uwadze, że bogactwo i równowaga społeczeństwa opiera się na jego różnorodności, jeżeli 
chodzi o przedsiębiorczość i mając na uwadze, że stowarzyszenia, towarzystwa wzajemne i fundacje 
przyczyniają się do tej różnorodności proponując odrębny model biznesowy oparty na podstawowych 
wartościach, a konkretnie solidarności, demokratycznym nadzorze i pierwszeństwie celów społecznych 
przez zyskiem, 

B. mając na uwadze, że podczas gdy, stowarzyszenia, towarzystwa wzajemne i fundacje rozwinęły się 
głównie w kontekście krajowym, powinny poprawić dostęp transgraniczny, aby zmaksymalizować swój 
potencjał przedsiębiorczości w UE, 

1. zauważa, że istnieje potrzeba stworzenia równych warunków, dzięki którym stowarzyszenia, towarzy
stwa wzajemne i fundacje otrzymają takie same środki i możliwości jak te, z których mogą korzystać inne 
zorganizowane struktury prawne, przez co ich organizacja i działalność uzyska wymiar europejski; 

2. wzywa Komisję do podjęcia odpowiednich kroków w celu przedstawienia wniosków dotyczących 
europejskiego statutu stowarzyszeń, towarzystw wzajemnych i fundacji, w celu zaproponowania analizy 
wykonalności i oceny oddziaływania statutów stowarzyszeń i towarzystw wzajemnych, oraz w celu dokoń
czenia oceny oddziaływania statutów fundacji, we właściwym czasie; 

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

( 1 ) Lista sygnatariuszy została opublikowana w załączniku 1 do protokołu obrad z dnia 10 marca 2011 r. 
(P7_PV(2011)03-10(ANN1)). 

Kolizje pojazdów ciężarowych 

P7_TA(2011)0102 

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie kolizji pojazdów 
ciężarowych 

(2012/C 199 E/25) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając art. 123 Regulaminu, 

A. mając na uwadze, że pojazdy ciężarowe stanowią 3 % wszystkich pojazdów w UE, ale że są one 
przyczyną 14 % wypadków ze skutkiem śmiertelnym, skutkujących śmiercią ponad 4 000 osób rocznie 
w 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej, 

B. mając na uwadze, że każdego roku w Europie z powodu tzw. „martwego pola” wokół pojazdów 
ciężarowych ginie mniej więcej 400 osób, w większości niechronionych użytkowników dróg, takich 
jak rowerzyści, motocykliści i piesi, 

C. mając na uwadze, że wielu z tych wypadków śmiertelnych można by uniknąć dzięki kompletnej 
instalacji lusterek lub coraz tańszych urządzeń typu kamera-monitor, aktywnych systemów ostrzegania, 
zaawansowanych systemów hamownia awaryjnego i systemów ostrzegania przed niezamierzoną 
zmianą pasa ruchu, 

D. mając na uwadze, że znaczne i niebezpieczne „martwe pole” wciąż istnieje wokół pojazdów ciężaro
wych pomimo bardziej rygorystycznych wymogów dotyczących widoczności ustanowionych w dyrek
tywach 2003/97/WE i 2007/38/WE w odniesieniu do odpowiednio nowo rejestrowanych i już zareje
strowanych pojazdów ciężarowych, 

E. mając na uwadze, że wymogi określone w 2007 r. są mniej restrykcyjne niż wymogi określone w 2003 
r. oraz że zostały one w niewystarczającym stopniu wdrożone przez państwa członkowskie pomimo 
dążeń UE do ograniczenia liczby śmiertelnych ofiar wypadków o połowę,
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Czwartek, 10 marca 2011 r.
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