
Ryby jako wspólne dobro 

P7_TA(2012)0129 

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie ryb jako wspólnego 
dobra 

(2013/C 258 E/05) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając art. 117 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z roku 1982, który 
stanowi, że „wszystkie państwa członkowskie mają obowiązek podjęcia lub współdziałania z innymi 
państwami w podejmowaniu (…) środków koniecznych dla zachowania zasobów morza pełnego”, 

— uwzględniając porozumienie z roku 1993 o wspieraniu przestrzegania przez statki rybackie międzyna
rodowych środków ochrony i zarządzania na pełnym morzu oraz Kodeks odpowiedzialnego rybołów
stwa FAO z 1995 r., 

— uwzględniając art. 123 Regulaminu, 

A. mając na uwadze, że średnie spożycie ryb na świecie osiągnęło rekordowy poziom 17 kg na osobę 
rocznie, a także mając na uwadze, że w przypadku ponad 3 miliardów osób źródłem 15 % spożywa
nego białka są ryby; 

B. mając na uwadze, że zrównoważony rozwój rybołówstwa na świecie to warunek wstępny ochrony 
zasobów rybnych i dostępu przyszłych pokoleń do tych bezcennych zasobów morskich, oraz mając na 
uwadze, że skupienie prawa własności do zasobów rybnych w prywatnych rękach pociąga za sobą 
poważne negatywne skutki; 

C. mając na uwadze, że istnieje konieczność podjęcia globalnych działań na rzecz ochrony tych zasobów 
i zadbania o to, by były postrzegane jako dobro wspólne, przy jednoczesnym zapewnieniu sprawied
liwego podziału odnośnych zbiorowych korzyści; 

1. zwraca się do Komisji o promowanie działań legislacyjnych na szczeblu unijnym i państw członkow
skich w zakresie znaczenia ryb jako światowego dobra wspólnego, o wdrożenie środków koniecznych do 
ochrony zasobów morskich, o zapewnienie dostępu do tych zasobów i zrównoważonego ich wykorzy
stywania – dzięki międzynarodowej koordynacji – oraz o przeprowadzenie kampanii informacyjnej adre
sowanej do obywateli UE; 

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

( 1 ) Lista sygnatariuszy jest opublikowana w załączniku 1 do protokołu z dnia 18 kwietnia 2012 r. (P7_PV(2012)04- 
18(ANN1)). 

Dzieci cierpiące na zespół Downa 

P7_TA(2012)0130 

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie dzieci cierpiących na 
zespół Downa 

(2013/C 258 E/06) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając art. 123 Regulaminu,
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A. mając na uwadze, że szacuje się, iż prawdopodobieństwo narodzin dziecka z zespołem Downa wynosi 
1 na 600-1 000; 

B. mając na uwadze, że zespół Downa stanowi najczęstszą genetyczną przyczynę zaburzeń w nauce; 

C. mając na uwadze, że wady wrodzone stanowią jedną z głównych przyczyn śmiertelności wśród dzieci 
oraz długotrwałej niepełnosprawności, a dzieci z zespołem Downa mogą mieć liczne wady wrodzone, 
z których najczęściej występującą jest wada serca; 

D. mając na uwadze, że art. 26 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej stanowi, że „Unia uznaje 
i szanuje prawo osób niepełnosprawnych do korzystania ze środków mających zapewnić im samo
dzielność, integrację społeczną i zawodową oraz udział w życiu społeczności”; 

E. mając na uwadze, że Unia Europejska ratyfikowała Konwencję praw osób niepełnosprawnych ONZ, na 
mocy której ustanowione są minimalne powszechne normy ochrony i gwarantowania szeregu praw 
obywatelskich, politycznych, społecznych i ekonomicznych; 

1. zwraca się do Komisji, Rady i państw członkowskich o: 

— przyczynianie się do włączenia społecznego dzieci cierpiących na zespół Downa poprzez kampanię 
uwrażliwiania na szczeblach krajowym i europejskim; 

— wspieranie paneuropejskich badań w dziedzinie leczenia tego rodzaju schorzeń; 

— opracowanie europejskiej strategii na rzecz ochrony praw dzieci z Unii Europejskiej, które cierpią na 
zespół Downa; 

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

PL C 258 E/52 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 7.9.2013 

( 1 ) Lista sygnatariuszy jest opublikowana w załączniku 2 do protokołu z dnia 18 kwietnia 2012 r. (P7_PV(2012)04- 
18(ANN2)). 

Środa, 18 kwietnia 2012 r.
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