
8. wzywa Komisję, aby w ścisłej współpracy z Parlamentem Europejskim skutecznie wykorzystywała 
nowy instrument demokracji i praw człowieka w celu wspierania demokracji i poszanowania praw czło
wieka w Iranie, w tym praw osób należących do mniejszości; 

9. zdecydowanie potępia stosowanie kary śmierci w Iranie i wzywa irańskie władze, by zgodnie z rezolu
cjami Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 62/149 i 63/168 wprowadziły moratorium na wykonywanie kary 
śmierci do czasu jej całkowitego zniesienia; nalega, by rząd zakazał egzekucji małoletnich i złagodził 
wszystkie kary śmierci orzeczone obecnie wobec małoletnich; 

10. ponownie potwierdza swoją gotowość do zaangażowania się w dialog na temat praw człowieka 
z Iranem na wszystkich szczeblach, na podstawie wartości zapisanych w karcie i konwencjach ONZ; 

11. wzywa irańskie władze, by wykazały się pełnym zaangażowaniem we współpracę ze społecznością 
międzynarodową w celu poprawy sytuacji praw człowieka w Iranie; podkreśla konieczność podjęcia zobo
wiązań w ramach Rady Praw Człowieka ONZ i mechanizmów ONZ dotyczących praw człowieka; 

12. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wice
przewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, sekreta
rzowi generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, Radzie Praw Człowieka, urzędowi Najwyższego 
Przywódcy oraz rządowi i parlamentowi Islamskiej Republiki Iranu. 

Europejski tydzień podnoszenia stanu świadomości na temat zatrzymania akcji 
serca 

P7_TA(2012)0266 

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie ustanowienia 
europejskiego tygodnia podnoszenia stanu świadomości na temat zatrzymania akcji serca 

(2013/C 332 E/22) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając art. 123 Regulaminu, 

A. mając na uwadze, że co roku dochodzi do około 400 000 przypadków pozaszpitalnego nagłego 
zatrzymania akcji serca, w których szanse na przeżycie ocenia się na mniej niż 10 %; 

B. mając na uwadze, że przeżywalność wielu z pozoru zdrowych osób zależy od resuscytacji krążeniowo- 
oddechowej (CPR) wykonywanej przez świadków zdarzenia w połączeniu z wczesną defibrylacją, mając 
również na uwadze, że interwencja w czasie 3-4 minut od utraty przytomności może zwiększyć szanse 
na przeżycie o ponad 50 %; 

C. mając na uwadze, że w Europie programy dostępu do automatycznych defibrylatorów zewnętrznych 
(AED) są realizowane tylko częściowo; 

1. wzywa Komisję i Radę do: 

— przyjęcia publicznych programów dotyczących umieszczania automatycznych defibrylatorów zewnętrz
nych w miejscach publicznych oraz prowadzenia odpowiednich szkoleń we wszystkich państwach 
członkowskich, 

— dostosowania ustawodawstwa w celu ułatwienia wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej 
i defibrylacji przez osoby nieposiadające wykształcenia medycznego, 

— systematycznego gromadzenia informacji zwrotnych i danych dotyczących działań następczych, a także 
zarządzania jakością w każdym programie;
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2. wzywa Komisję i państwa członkowskie do ustanowienia europejskiego tygodnia podnoszenia świa
domości na temat zatrzymania akcji serca, aby podnieść poziom świadomości i wiedzy ogółu społeczeń
stwa, lekarzy i pracowników służby zdrowia; 

3. wzywa Komisję do wspierania państw członkowskich w przyjmowaniu i stosowaniu krajowych stra
tegii dotyczących równego dostępu do wysokiej jakości CPR; 

4. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wprowadzenia na terenie całej UE zharmonizowanych 
przepisów mających na celu zapewnienie zwolnienia od odpowiedzialności osób niosących pierwszą pomoc 
w przypadku nagłego zagrożenia zatrzymania akcji serca, które nie mają wykształcenia medycznego; 

5. zobowiązuje przewodniczącego Komisji do przekazania niniejszego oświadczenia wraz z nazwiskami 
sygnatariusz ( 1 ) y Radzie, Komisji i parlamentom państw członkowskich.
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( 1 ) Lista sygnatariuszy jest opublikowana w załączniku 1 do protokołu z dnia 14 czerwca 2012 r. (P7_PV(2012)06- 
14(ANN1)). 

Czwartek, 14 czerwca 2012 r.
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