
6. wzywa w związku z tym ChRL, aby położyła kres umowie z Koreą Północną z 1986 r. w sprawie 
repatriacji uchodźców, i przyjmuje z zadowoleniem ostatnie doniesienia, że zamiarem Chin może być 
zmiana kierunku polityki; przypomina, że obywateli północnokoreańskich uznaje się za pełnoprawnych 
obywateli Republiki Korei, i wzywa ChRL do zagwarantowania im bezpiecznego przejazdu do Korei 
Południowej lub innych krajów trzecich; 

7. apeluje do chińskich władz, aby traktowały północnokoreańskich uciekinierów jako uchodźców „sur 
place”, wydały zgodę na dostęp UNHCR do uchodźców z Korei Północnej, tak aby określić ich status 
i pomóc w ich bezpiecznym przesiedleniu, aby uwolniły wszystkich obecnie przetrzymywanych uchodźców, 
aby nie uznawały za przestępców osób, które próbują pomagać uchodźcom z pobudek humanitarnych, 
i aby przyznały kobietom z Korei Północnej, których małżonkowie są obywatelami Chin, status rezydenta; 

8. wzywa także Chiny do zaprzestania współpracy z północnokoreańskimi agentami służb bezpieczeń
stwa w tropieniu uchodźców z Korei Północnej w celu ich aresztowania; wzywa natomiast ChRL, aby 
zezwoliła organizacjom pozarządowym i charytatywnym na dostęp humanitarny do północnokoreańskich 
uchodźców i osób ubiegających się o azyl w Chinach, w tym na dostawy żywności, opiekę medyczną, 
edukację oraz usługi prawne i inne; 

9. wzywa wiceprzewodniczącą Komisji/wysoką przedstawiciel oraz Komisję do podnoszenia kwestii praw 
człowieka w KRLD i sytuacji północnokoreańskich uchodźców w ChRL podczas wszystkich rozmów UE- 
Chiny na wysokim szczeblu oraz w ramach dialogu UE-Chiny dotyczącego praw człowieka; 

10. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wiceprzewodniczącej 
Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, państwom człon
kowskim, Radzie, Komisji, rządowi Republiki Korei, rządowi Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej 
oraz rządowi Chińskiej Republiki Ludowej, wysokiemu komisarzowi Organizacji Narodów Zjednoczonych 
do spraw uchodźców, wysokiej komisarz Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. praw człowieka, specjal
nemu sprawozdawcy ONZ ds. praw człowieka w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej oraz 
sekretarzowi generalnemu ONZ. 

Stałe i zwiększonego wsparcie na rzecz szczepień w krajach rozwijających się 

P7_TA(2012)0230 

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie stałego i zwiększonego 
wsparcia na rzecz szczepień w krajach rozwijających się 

(2013/C 264 E/17) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając art. 123 Regulaminu, 

A. mając na uwadze, że choroby, którym można zapobiegać poprzez szczepienia, w tym zapalenie 
wątroby, odra, choroby pneumokokowe, biegunka rotawirusowa, polio i żółta febra, stanowią główną 
przyczynę zgonów wśród dzieci w krajach rozwijających się; 

B. mając na uwadze, że powszechne występowanie chorób jest przeszkodą w dążeniu do trwałego 
rozwoju społeczno-gospodarczego; 

C. mając na uwadze, iż wiadomo, że choroby, którym można zapobiegać poprzez szczepienia, dotykają 
w odmienny sposób kobiety i mężczyzn;
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D. mając na uwadze, że kobiety stanowią połowę światowej populacji, w związku z czym rozwój i zapew
nienie dobrego stanu zdrowia ludności nie zostaną osiągnięte, jeżeli ich głos nie zostanie wysłuchany; 

E. mając na uwadze, że podstawowa opieka medyczna – szpitale, lekarze, pielęgniarki, sprzęt medyczny 
itp. – jest niezmiernie istotna i nie powinna być zaniedbywana; 

F. mając na uwadze, że Światowy Sojusz na rzecz Szczepionek i Szczepień (GAVI) został uznany za 
bardzo skuteczne narzędzie w dążeniu do realizacji celów rozwojowych i humanitarnych; 

G. mając na uwadze, że w ostatnim dziesięcioleciu GAVI dokonał znacznych postępów w ratowaniu 
istnień ludzkich i upowszechnianiu szczepień w najuboższych krajach, i mając na uwadze, że w wyniku 
jego działań zaszczepionych zostało dodatkowo 288 milionów dzieci i że udało się zapobiec ponad 
pięciu milionom zgonów; 

H. mając na uwadze, że mimo tych postępów 1,7 miliona dzieci umiera każdego roku na choroby, 
którym można zapobiegać poprzez szczepienia; 

1. wyraża uznanie dla Komisji za to, że w latach 2003-2012 udzieliła GAVI wsparcia za pośrednictwem 
instrumentu finansowania współpracy na rzecz rozwoju i Europejskiego Funduszu Rozwoju; 

2. nawołuje Komisję, by w swojej działalności prowadzonej na zewnątrz UE w przyszłości nadal anga 
żowała się na rzecz zmniejszenia liczby zgonów, których można uniknąć dzięki szczepieniom; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego oświadczenia wraz z nazwiskami 
sygnatariuszy ( 1 ) parlamentom państw członkowskich.
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( 1 ) Lista sygnatariuszy jest opublikowana w załączniku 1 do protokołu z dnia 24 maja 2012 r. (P7_PV-(2012)05- 
24(ANN1)) 

Czwartek, 24 maja 2012 r.
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