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14.

utrzymuje, i| rozpowszechnianie wydarzeD kulturalnych krajów pochodzenia imigrantów, szczególnie

dziki systemom o[wiatowym krajów przyjmuj5cych, powinno by7 przedmiotem specjalnej uwagi UE, czy
to w ramach celów polityki zewntrznej i polityki s5siedztwa, czy programów wspólnotowych w dziedzinie
kultury, o[wiaty, mBodzie|y lub

15.

[rodków

masowego przekazu;

nalega aby wBadze lokalne PaDstw CzBonkowskich wziBy pod uwag ten projekt podczas wyboru

projektów twiningowych;

*
*
16.

*

zobowi5zuje swojego Przewodnicz5cego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie Komisji, jak rów-

nie| rz5dom oraz parlamentom PaDstw CzBonkowskich.

P6_TA(2005)0386

Cyrk, cz[7 skBadowa kultury
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie nowych wyzwaD stoj5cych przed cyrkiem, stanowi5cym cz[7 kultury europejskiej (2004/2266 (INI))
Parlament Europejski,




uwzgldniaj5c swoj5 rezolucj z dnia 16 marca 1984 r. w sprawie edukacji szkolnej dzieci, których
rodzice nie maj5 staBego miejsca zamieszkania ( ),
1

uwzgldniaj5c rezolucj Rady oraz Ministrów Edukacji zgromadzonych w Radzie z dn. 22 maja 1989 r.
w sprawie opieki szkolnej nad dzie7mi pracowników

|eglugi [ródl5dowej,

cyrku i wBa[cicieli bud jar-

2

marcznych ( ),




uwzgldniaj5c rezolucj Rady oraz Ministrów Edukacji zgromadzonych w Radzie z dnia 22 maja 1989
r. w sprawie opieki szkolnej nad dzie7mi pracowników cygaDskich i przemieszczaj5cych si ( ),
3

uwzgldniaj5c sprawozdania Komisji w sprawie wykonania

[rodków

przyjtych w rezolucji Rady oraz

Ministrów Edukacji zgromadzonych w Radzie z dnia 22 maja 1989 r. (COM(1996)0494 oraz COM
(1996)0495),





uwzgldniaj5c rozporz5dzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony
4

gatunków dzikiej fauny i f lory w drodze regulacji handlu nimi ( ),
uwzgldniaj5c dyrektyw Rady 1999/22/WE z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie trzymania dzikich
zwierz5t w ogrodach zoologicznych ( ),
5

uwzgldniaj5c rozporz5dzenie Rady (WE) nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r. wymieniaj5ce paDstwa
trzecie, których obywatele musz5 posiada7 wizy podczas przekraczania granic zewntrznych oraz te,
których obywatele s5 zwolnieni z tego wymogu ( ),
6



uwzgldniaj5c rozporz5dzenie Komisji (WE) nr 1808/2001 z dnia 30 sierpnia 2001 r. ( ) ustanawiaj5ce
7

szczegóBowe zasady dotycz5ce wykonania rozporz5dzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony
gatunków dzikiej fauny i f lory w drodze regulacji handlu nimi,




uwzgldniaj5c art. 45 Regulaminu,
uwzgldniaj5c sprawozdanie Komisji Kultury i Edukacji (A6-0237/2005),

1

Dz.U. C 104 z 16.4.1984, str. 144.

( )

2

Dz.U. C 153 z 21.6.1989, str. 1.

3

Dz.U. C 153 z 21.6.1989, str. 3.

4

Dz.U. L 61 z 3.3.1997, str. 1.

( )

5

Dz.U. L 94 z 9.4.1999, str. 24.

6

Dz.U. L 81 z 21.3.2001, str. 1.

7

Dz.U. L 250 z 19.9.2001, str. 1.

( )

( )
( )

( )
( )
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A.

maj5c na uwadze, i| wikszo[7 kulturowych, edukacyjnych, technicznych i prawnych aspektów dziaBalno[ci cyrków jest uregulowana na poziomie PaDstw CzBonkowskich, a nie na poziomie wspólnotowym,

B.

maj5c na uwadze, i| z reguBy nie istniej5 szczególne ustawy reguluj5ce zagadnienia zwi5zane z cyrkiem,
zatem cyrk podlega zazwyczaj prawodawstwu innych dziedzin, takich jak edukacja, rozrywka, infrastruktura, transport, wyposa|enie, arty[ci, przemieszczanie si, zgromadzenia publiczne, ochrona przeciwpo|arowa i ochrona zwierz5t,

C.

maj5c na uwadze, i| cecha charakterystyczna cyrku, jak5 jest transgraniczne przemieszczanie si, uwidacznia konieczno[7 rozpatrzenia sytuacji cyrku z europejskiego punktu widzenia oraz rozwa|enia
wprowadzenia

D.

[rodków

maj5c na uwadze,

|e

w tym zakresie na poziomie unijnym,

przemieszczanie si cyrków powoduje trudno[ci w edukacji dzieci osób wdruj5-

cych wymagaj5cej staBej obecno[ci w szkole, oraz

|e

nale|y równie| tworzy7 odpowiednie warunki

i wspiera7 o[rodki szkolenia zawodowego cyrkowców, co uzasadnia konieczno[7 wprowadzenia

[rod-

ków ogólnoeuropejskich,

E.

maj5c na uwadze,

|e

integracja tych dzieci oraz ich wB5czenie do europejskiego

|ycia

spoBecznego

i zawodowego powinny zosta7 zapewnione w skuteczny sposób,

F.

maj5c na uwadze, i| po|5dane byBoby uznanie klasycznego cyrku,

B5cznie

z wystpami zwierz5t, za

cz[7 kultury europejskiej.

Uznanie cyrku za cz

[7

kultury europejskiej

wzywa Komisj do podjcia konkretnych dziaBaD zmierzaj5cych do uznania cyrku za cz[7 kultury

1.

europejskiej;

wzywa te PaDstwa CzBonkowskie, które jeszcze tego nie uczyniBy, do uznania cyrku za cz[7 kultury

2.

europejskiej.

Edukacja szkolna i szkolenie zawodowe

wzywa Komisj do sporz5dzenia w PaDstwach CzBonkowskich sprawozdania dotycz5cego edukacji

3.

szkolnej dzieci nale|5cych do spoBeczno[ci przemieszczaj5cych si, które byBoby aktualizacj5 wy|ej wymienionego sprawozdania z 1996 r. w sprawie wykonania

[rodków

przyjtych w rezolucji Rady z dnia 22 maja

1989 r., oraz do poinformowania w okresie jednego roku Parlamentu Europejskiego o jego wynikach;

wzywa Komisj do wprowadzenia, we wspóBpracy z organizacjami reprezentuj5cymi rodziców takich

4.

dzieci,

wspóBdziaBania

mechanizmów

pomidzy

PaDstwami

CzBonkowskimi

celem

zagwarantowania

i popierania wBa[ciwego poziomu ksztaBcenia dzieci nale|5cych do spoBeczno[ci przemieszczaj5cych si,
bez wzgldu na to, w którym kraju Wspólnoty przebywaj5; uwa|a,

|e

po|5dane byBoby równie| przygoto-

wanie nowej rezolucji Rady, zapewniaj5cej wysokiej jako[ci ksztaBcenie szkolne i szkolenie zawodowe dzieciom,

mBodzie|y

i

dorosBym

nale|5cym

do

spoBeczno[ci

przemieszczaj5cych

si,

oraz

uznaj5cej

i wspieraj5cej szkolenie zawodowe w szkoBach cyrkowych;

wzywa Komisj do zaanga|owania si, we wspóBpracy z PaDstwami CzBonkowskimi oraz organiza-

5.
cjami

reprezentuj5cymi

rodziców

takich

dzieci,

na

rzecz

uBatwienia

przyjmowania

takich

rodzin

i wzmocnienia dialogu ze szkoBami w celu zwrócenia ich uwagi na konieczno[7 przyjmowania ich dzieci
do szkoBy,

6.

B5cznie

z wyznaczeniem przez nie osoby zajmuj5cej si komunikacj5 i opiek5 w tym zakresie;

wzywa Komisj do zapewnienia, w ramach zintegrowanego programu dziaBaD w zakresie ksztaBcenia

ustawicznego, niezbdnych

[rodków,

midzy innymi na projekty pilota|owe w celu opracowania wBa[ciwych

modeli edukacji szkolnej dzieci nale|5cych do spoBeczno[ci przemieszczaj5cych si w szczególno[ci:




opracowanie i wsparcie e-learning i projektów ksztaBcenia na odlegBo[7, jako cz[ci obszernej inicjatywy
na rzecz edukacji dla spoBeczno[ci przemieszczaj5cych si,
opracowanie koncepcji samodzielnej edukacji, organizowanej przez ucz5cego si,
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7.

opracowanie koncepcji edukacji szkolnej, w szczególno[ci poprzez wprowadzenie narzdzi kontroli
ci5gBo[ci opieki pedagogicznej,
opracowanie profilu nauczyciela opiekuj5cego si dzie7mi nale|5cymi do spoBeczno[ci przemieszczaj5cych si,
ogólnoeuropejska wymiana informacji i do[wiadczeD dla kadry nauczycielskiej opiekuj5cej si dzie7mi
przemieszczaj5cymi si,
wprowadzenie

przez

PaDstwa

CzBonkowskie

we

wspóBpracy

z

Komisj5

systemu

regularnej

oceny

poziomu szkolnego dzieci osób przemieszczaj5cych si,
wprowadzenie tymczasowych przepisów maj5cych na celu zaradzenie problemom szkolnym, z jakimi
spotykaj5 si dzieci osób przemieszczaj5cych si;

uznaje za konieczne zapewnienie mo|liwo[ci wsparcia dla umo|liwienia stworzenia punktu usBugo-

wego, w celu koordynowania sieci poB5czeD midzy odpowiednimi podmiotami w caBej Unii, bd5cego
punktem

kontaktowym

dla

spoBeczno[ci

przemieszczaj5cych

si,

potrzebuj5cych

informacji

dotycz5cych

wymogów i mo|liwo[ci edukacyjnych i w zakresie szkolenia zawodowego;

wzywa Komisj i PaDstwa CzBonkowskie do przeprowadzenia kampanii informacyjnej w celu zagwa-

8.

rantowania jako[ci ksztaBcenia i szkolenia zawodowego oraz zapewnienia, by edukacja dzieci nale|5cych do
spoBeczno[ci przemieszczaj5cych si i ich szkolenie zawodowe oparte byBy na standardach tradycyjnego
systemu edukacji i szkoleD zawodowych.

Struktury tymczasowe
wzywa Komisj do wydania, po konsultacjach z europejsk5 spoBeczno[ci5 cyrkow5, mandatu normali-

9.

zacyjnego dla Europejskiego
norm

wBa[ciwych

dla

Komitetu Normalizacyjnego (CEN), w celu stworzenia obszernego zestawu

mobilnych

urz5dzeD



cyrkowych,

norm5 bezpieczeDstwa struktur tymczasowych

uwzgldniaj5c

jak np. namioty



zakoDczenie

trwaj5cych

prac

nad

co dziki harmonizacji uBatwi poru-

szanie si cyrków pomidzy PaDstwami CzBonkowskimi, oraz przyczyni si w ten sposób do zachowania
klasycznego cyrku europejskiego i bezpieczeDstwa publicznego;

10.

wzywa PaDstwa CzBonkowskie do opublikowania w sposób przyjazny dla u|ytkownika stosownych

wymogów oraz do pózniejszego ich dostosowania po stworzeniu norm.



D

Pracownicy cyrków: przemieszczanie si , zatrudnianie obywateli pa stw trzecich

11.

wzywa Komisj do przeprowadzenia analizy istniej5cych systemów przyznawania wiz i pozwoleD na

prac dla artystów przemieszczaj5cych si oraz stworzenia na jej podstawie europejskiego uregulowania
w tym zakresie; takie europejskie uregulowanie powinno:





uwzgldni7 aktualne trudno[ci z otrzymaniem wiz umo|liwiaj5cych uzyskanie pozwolenia na prac
oraz obecn5 zmienno[7 pozwoleD;
zlikwidowa7 istniej5ce obowi5zki, które s5 trudne do speBnienia dla artystów z krótkoterminowymi
umowami o prac (np. obowi5zek udowodnienia braku odpowiednio wykwalifikowanych osób wewn5trz UE);
umo|liwia7 wystawianie krótkoterminowych wiz/pozwoleD na pobyt, które byByby wa|ne w okresie do
12 miesicy; jednocze[nie nale|aBoby jednak zapobiec ewentualnemu wykorzystywaniu takiej mo|liwo[ci w celu handlu ludzmi;

12.

uznaje za po|5dane opracowanie jednolitego i zrozumiaBego podrcznika, skierowanego zarówno do

artystów, jak i do wBa[ciwych organów publicznych, w którym zostan5 przedstawione nowe uregulowania;

*
*

13.

*

zobowi5zuje swojego Przewodnicz5cego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji.

