
f) skuteczne i terminowe działania przeciwko tym państwom członkowskim, które nie przedkładają spra
wozdań lub nie realizują swoich obowiązków przeprowadzania kontroli i inspekcji; 

g) stworzenie skoordynowanej europejskiej sieci dobrostanu zwierząt, która w oparciu o doświadczenia 
zdobyte w projekcie pilotażowym X/2012 wesprze kampanie informacyjne i edukacyjne, oceni wymogi 
w zakresie dobrostanu zwierząt na podstawie najnowszej wiedzy naukowej poddanej ocenie środowiska 
naukowego oraz skoordynuje unijny system wstępnego badania nowych technologii w zgodzie z istnie
jącymi programami wspieranymi przez Komisję, jej agencje i komitety; 

h) strukturę przepisów sektorowych opartych na podstawach naukowych oraz środków nielegislacyjnych; 

i) klauzulę rewizji umożliwiającą regularne dostosowywanie przepisów ramowych do nowych odkryć 
naukowych, przy jednoczesnym poszanowaniu konieczności zagwarantowania pewności prawa 
i uwzględnieniu okresu trwałości poczynionych inwestycji; 

* 

* * 

69. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji. 

Ustanowienie unijnych ram prawnych dotyczących ochrony zwierząt domowych 
i bezpańskich 

P7_TA(2012)0291 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie ustanowienia ram prawnych 
UE dotyczących ochrony zwierząt domowych i bezpańskich (2012/2670(RSP)) 

(2013/C 349 E/08) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając znaczną liczbę petycji, w których obywatele UE domagają się ustanowienia ram prawnych 
UE dotyczących ochrony zwierząt domowych i bezpańskich (1613/2010, 1274/2011, 1321/2011, 
1377/2011, 1412/2011 i inne), 

— uwzględniając Europejską Konwencję o ochronie zwierząt domowych (CETS No.125), 

— uwzględniając art. 202 ust. 2 Regulaminu, 

A. mając na uwadze, że art. 13 TFUE stanowi, że Unia i państwa członkowskie w pełni uwzględniają 
wymagania w zakresie dobrostanu zwierząt jako istot zdolnych do odczuwania; 

B. mając na uwadze, że nie istnieją żadne przepisy UE w zakresie ochrony zwierząt domowych i bezpań
skich, mimo że populację zwierząt domowych w UE szacuje się na ponad sto milionów; 

C. mając na uwadze, że Europejska konwencja o ochronie zwierząt domowych nie została podpisana 
przez wszystkie państwa członkowskie; 

D. mając na uwadze, że w wielu państwach członkowskich zwierzęta domowe i bezpańskie padają ofiarą 
maltretowania i okrucieństwa oraz że składający petycje przywołują głównie państwa członkowskie 
z południowych i wschodnich rejonów Europy;
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1. wzywa Unię Europejską i państwa członkowskie do ratyfikacji Europejskiej konwencji o ochronie 
praw zwierząt domowych i transpozycji jej postanowień do krajowych systemów prawnych; 

2. wzywa Komisję do przedstawienia ram prawnych UE dotyczących ochrony zwierząt domowych 
i bezpańskich, w tym: 

— przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt, 

— strategii postępowania z bezpańskimi zwierzętami, w tym programów szczepień i sterylizacji, 

— środków promowania odpowiedzialnego posiadania zwierząt, 

— zakazu funkcjonowania nielicencjonowanych hoteli i schronisk dla zwierząt, 

— zakazu zabijania bezpańskich zwierząt bez wskazań medycznych, 

— szkolnych programów informacyjnych i edukacyjnych na temat dobrostanu zwierząt, 

— surowych sankcji nakładanych na państwa członkowskie, które nie będą przestrzegać przepisów; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji. 

Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej (28-29 czerwca 2012 r.) 

P7_TA(2012)0292 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie posiedzenia Rady 
Europejskiej w czerwcu 2012 r. (2011/2923(RSP)) 

(2013/C 349 E/09) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając nieformalne posiedzenie Rady Europejskiej w dniu 23 maja 2012 r., 

— uwzględniając posiedzenie Rady Europejskiej w dniach 28-29 czerwca 2012 r., 

— uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu PE, 

1. z zadowoleniem przyjmuje konkretne kroki podjęte przez Radę Europejską z myślą o stawieniu czoła 
kryzysowi strefy euro i uznanie przez nią konieczności reakcji obejmującej zarówno konsolidację fiskalną, 
jak i wzrost gospodarczy; jest przekonany, że szczyt odzwierciedla podejście Rady Europejskiej do wyzwań 
stojących przed Europą, mające na celu bardziej zrównoważony, skuteczny pod względem ekonomicznym 
i sprawiedliwy społecznie program antykryzysowy; 

2. podkreśla znaczenie porozumienia państw strefy euro w sprawie ważnych i konkretnych środków 
w celu przełamania błędnego koła, jakie tworzą banki i dług państwowy, oraz zmniejszenia rozpiętości 
między stopami oprocentowania długu państwowego w strefie euro; w związku z tym z zadowoleniem 
przyjmuje fakt, że istniejące instrumenty EFSF/ESM mogą zostać wykorzystane w sposób elastyczny 
i skuteczny w przypadku państw członkowskich respektujących skierowane do nich zalecenia i ich inne 
zobowiązania, w tym w ramach europejskiego semestru oraz paktu stabilności i wzrostu;
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