
Ustanowienie maksymalnego 8-godzinnego czasu transportu zwierząt przezna
czonych do uboju w Unii Europejskiej 

P7_TA(2012)0096 

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia 
maksymalnego 8-godzinnego czasu transportu zwierząt przeznaczonych do uboju w Unii 

Europejskiej 

(2013/C 251 E/23) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając art. 13 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

— uwzględniając rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie oceny planu 
działania dotyczącego dobrostanu zwierząt na lata 2006-2010 ( 1 ), 

— uwzględniając art. 123 Regulaminu, 

A. mając na uwadze, że w preambule rozporządzenia (WE) nr 1/2005 stwierdza się, iż „długotrwały 
transport zwierząt, w tym zwierząt przeznaczonych do uboju, powinien być w jak największym stopniu 
ograniczony”, lecz nadal zezwala się na bardzo długi transport pod względem odległości i czasu trwania, 
który powoduje u zwierząt dotkliwy niepokój, cierpienie, a nawet śmierć podczas transportu, 

1. zwraca uwagę, że petycję 8hours.eu wzywającą do ustanowienia maksymalnego 8-godzinnego czasu 
transportu zwierząt przeznaczonych do uboju popiera niemal milion Europejczyków; 

2. wzywa Komisję i Radę do dokonania przeglądu rozporządzenia (WE) nr 1/2005, aby ustanowić 
maksymalny 8-godzinny czas transportu zwierząt przeznaczonych do uboju; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego oświadczenia, wraz z nazwiskami 
sygnatariuszy ( 2 ), Komisji i rządom państw członkowskich. 

___________ 
( 1 ) Dz.U. C 81 E z 15.3.2011, s. 25 
( 2 ) Lista sygnatariuszy jest opublikowana w załączniku 2 do protokołu z dnia 15 marca 2012 r. (P7_PV(2012)03- 

15(ANN2)). 

Wprowadzenie do systemów oświaty w Unii Europejskiej programu „Szachy 
w szkole” 

P7_TA(2012)0097 

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia do 
systemów oświaty w Unii Europejskiej programu „Szachy w szkole” 

(2013/C 251 E/24) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając art. 6 i 165 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

— uwzględniając art. 123 Regulaminu, 

A. mając na uwadze, że art. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi, iż sport należy do 
dziedzin, w których „Unia ma kompetencje do prowadzenia działań mających na celu wspieranie, 
koordynowanie lub uzupełnianie działań państw członkowskich”;
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B. mając na uwadze, że szachy są grą dostępną dla dzieci z każdej grupy społecznej, mogą przyczyniać 
się do osiągnięcia spójności społecznej i realizacji celów politycznych takich jak integracja społeczna, 
zwalczanie dyskryminacji, zmniejszenie wskaźnika przestępczości czy nawet walka z różnymi rodza
jami uzależnień; 

C. mając na uwadze, że bez względu na wiek dziecka szachy mogą poprawić jego koncentrację, zwięk
szyć cierpliwość i wytrwałość, a także rozwinąć zmysł twórczy, intuicję, pamięć oraz umiejętności 
analitycznego myślenia i podejmowania decyzji; mając na uwadze, że gra w szachy uczy też determi
nacji, motywacji i sportowego zachowania; 

1. wzywa Komisję i państwa członkowskie, by dążyły do wprowadzenia do systemów oświaty państw 
członkowskich programu „Szachy w szkole”; 

2. apeluje do Komisji, by w następnym komunikacie dotyczącym sportu poświęciła należną uwagę 
programowi „Szachy w szkole” i zapewniła jego dostateczne finansowanie począwszy od 2012 r.; 

3. zwraca się do Komisji o wzięcie pod uwagę wyników wszelkich badań nad wpływem tego programu 
na rozwój dziecka; 

4. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszego oświadczenia, wraz z nazwiskami sygna
tariuszy ( 1 ), Komisji oraz parlamentom państw członkowskich.

PL 31.8.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 251 E/117 

( 1 ) Lista sygnatariuszy jest opublikowana w załączniku 3 do protokołu z dnia 15 marca 2012 r. (P7_PV(2012)03- 
15(ANN3)). 

Czwartek, 15 marca 2012 r.
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