
8. wzywa Komisję, Radę, wysoką przedstawiciel UE i inne kraje partnerskie UE do rozszerzenia środków 
ograniczających przeciw białoruskiemu reżimowi, w tym przez nałożenie ukierunkowanych sankcji gospo
darczych, w szczególności przeciw przedsiębiorstwom państwowym; 

9. podkreśla, że w świetle utrzymujących się bezprecedensowych represji przeciw opozycji UE powinna 
znaleźć nowe sposoby, aby pomóc białoruskiemu społeczeństwu obywatelskiemu w podnoszeniu świado
mości obywateli, zapobieganiu całkowitej fragmentaryzacji opozycji politycznej i podtrzymaniu alternatywy 
politycznej wobec reżimu A. Łukaszenki; wzywa UE do utrzymania i zwiększenia pomocy udzielanej 
partiom opozycji demokratycznej, organizacjom społeczeństwa obywatelskiego i niezależnym mediom, 
np. za pośrednictwem europejskiego instrumentu na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na 
świecie; 

10. zaznacza, że potencjalne zaangażowanie UE na rzecz Białorusi będzie ściśle uzależnione od speł
nienia określonych warunków oraz uwarunkowane zaangażowaniem Białorusi na rzecz przestrzegania praw 
człowieka i praworządności, zgodnie ze wspólną deklaracją ze szczytu partnerstwa wschodniego, który 
odbył się w Pradze w dniu 7 maja 2009 r., podpisaną również przez rząd Białorusi; 

11. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wiceprzewodniczącej 
Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Radzie, Komisji, 
rządom i parlamentom państw członkowskich, Zgromadzeniom Parlamentarnym OBWE i Rady Europy 
oraz rządowi i parlamentowi Białorusi. 

„Cleanup in Europe” i „Let’s do it World 2012” 

P7_TA(2011)0245 

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie inicjatyw „Cleanup in 
Europe” i „Let’s do it World 2012” 

(2012/C 377 E/24) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając art. 123 Regulaminu, 

A. mając na uwadze, że przepisy UE w zakresie odpadów nie są ani właściwie wdrażane, ani egzekwo
wane, 

B. mając na uwadze, że brak poczucia społecznej odpowiedzialności i ograniczona wiedza na temat 
środowiska naturalnego są nadal problemem w wielu państwach członkowskich, 

C. mając na uwadze, że krajowe inicjatywy obywatelskie, które zostały podjęte w ramach ruchu „Let’s do 
it!”, cieszyły się od 2008 r. ogromnym zainteresowaniem wśród obywateli Estonii, Łotwy, Litwy, 
Portugalii, Słowenii i Rumunii i przyniosły wymierne efekty w postaci oznaczenia na mapach i usunięcie 
nielegalnych wysypisk śmieci, 

1. uważa, że inicjatywa „Let’s do it World!” opiera się na zasadzie dowolności i zachęca wszystkie kraje 
Europy do połączenia sił na rzecz największej zorganizowanej do tej pory akcji porządkowania świata przez 
jeden dzień w 2012 r.; 

2. zachęca polityków do aktywnego promowania takich inicjatyw, zaś obywateli do udziału w nich; 

3. wyraża przekonanie, że to skuteczne narzędzie należy szeroko promować w celu poszerzenia wiedzy 
i odpowiedzialności w zakresie zarządzania odpadami, by uzyskać jak najwyższy wskaźnik recyclingu;
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4. wzywa Komisję, by wszelkimi dostępnymi środkami wspierała tę inicjatywę oraz by uruchomiła stronę 
internetową, na której publikowane będą wszelkie dostępne dane w zakresie krajowych rejestrów odpadów 
oraz mapy określających lokalizację nielegalnych wysypisk śmieci; 

5. wzywa państwa członkowskie do podjęcia dodatkowych wysiłków w celu pełnego wdrożenia i egzek
wowania na swoim terenie obowiązujących w UE przepisów w zakresie odpadów; 

6. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego oświadczenia wraz z nazwiskami 
sygnatariuszy ( 1 ) Komisji, Radzie, a także rządom i parlamentom 27 państw członkowskich.
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( 1 ) Lista sygnatariuszy została opublikowana w załączniku 1 do protokołu obrad z dnia 12 maja 2011 r. 
(P7_PV(2011)05-12(ANN1)). 

Czwartek, 12 maja 2011 r.


	Cleanup in Europe i Let’s do it World 2012  P7_TA(2011)0245 Oświadczenie Parlamentu Europejskiego z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie inicjatyw Cleanup in Europe i Let’s do it World 2012  (2012/C 377 E/24)

