
2. podkreśla, że długa europejska tradycja wolontariatu jest nieodzownym elementem naszej wspólnej 
tożsamości europejskiej; 

3. podkreśla, że Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej wniesie wartość dodaną na rzecz 
obywateli europejskich poprzez wspieranie ich aktywnego udziału oraz sprzyjanie zwiększeniu spójności 
społeczeństwa; 

4. wzywa Parlament Europejski i Radę do ustalenia zasad i procedur funkcjonowania Korpusu w obliczu 
katastrof oraz o jego bezzwłoczne ustanowienie; 

5. uważa, że głównymi elementami działalności wolontariackiej powinno być znalezienie i wybór wolon
tariuszy, a także ich szkolenie i odpowiednie rozmieszczenie; 

6. podkreśla, że działalność wolontariacka powinna być uzależniona od zapotrzebowania i powinna 
opierać się na potrzebach oraz że nadrzędne znaczenie powinno mieć bezpieczeństwo; 

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

( 1 ) Lista sygnatariuszy jest opublikowana w załączniku 1 do protokołu z dnia 29 września 2011 r. (P7_PV(2011)09- 
29(ANN1)). 

Cywilni inwalidzi wojenni 

P7_TA(2011)0433 

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie cywilnych 
inwalidów wojennych 

(2013/C 56 E/17) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając program sztokholmski przyjęty przez Radę Europejską w grudniu 2009 r., 

— uwzględniając art. 123 Regulaminu, 

A. mając na uwadze, że Unia Europejska od dawna propaguje pokój na świecie oraz zapobieganie 
stosowaniu min lądowych, 

B. mając na uwadze, że cywilni inwalidzi wojenni, ofiary min lądowych i innych rodzajów pozostawionej 
broni oraz ofiary terroryzmu zarówno w państwach członkowskich, jak i w państwach kandydujących 
stale borykają się z trudnościami zdrowotnymi i społeczno-ekonomicznymi, którymi należy się zająć 
w sposób całościowy i skoordynowany, 

1. uważa, że Europa powinna dać przykład reszcie świata poprzez uznanie i zaspokojenie długotermi
nowych potrzeb ofiar ataków terrorystycznych i cywilnych inwalidów wojennych oraz nadanie im specjal
nego statusu, 

2. wzywa Komisję do podjęcia odpowiednich działań w celu zapewnienia tego, że bieżące potrzeby 
medyczne i społeczne cywilnych inwalidów wojennych oraz ofiar terroryzmu zostaną zaspokojone w UE 
w sposób niedyskryminujący, tak aby pomóc tym ludziom godnie żyć w ich własnym otoczeniu, 

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

PL 26.2.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 56 E/123 

( 1 ) Lista sygnatariuszy jest opublikowana w załączniku 2 do protokołu z dnia 29 września 2011 r. (P7_PV(2011)09- 
29(ANN2)). 

Czwartek, 29 września 2011 r.
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