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Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την κατάσταση στην Ιαπωνία, 

κυρίως δε την κατάσταση συναγερµού στους πυρηνικούς σταθµούς 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισµού του, 

A. έχοντας υπόψη τον καταστροφικό σεισµό και το τσουνάµι που έπληξαν την Ιαπωνία και 

την περιοχή του Ειρηνικού στις 11 Μαρτίου τ. έ. προξενώντας µυριάδες νεκρών και 

αγνοουµένων και τεράστιες υλικές ζηµίες, 

Β. λαµβάνοντας υπόψη ότι η καταστροφή αυτή προκάλεσε άκρως σοβαρό πυρηνικό 

ατύχηµα που έπληξε τον πυρηνικό σταθµό της Φουκουσίµα και συνιστά νέα απειλή, 

Γ. λαµβάνοντας υπόψη τη δήλωση του πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Ναόντο Καν ότι η χώρα 

αντιµετωπίζει τη σοβαρότερή της κρίση τα τελευταία 65 χρόνια, µετά τον δεύτερο 

παγκόσµιο πόλεµο, 

1. εκφράζει την αµέριστη αλληλεγγύη του και τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς τον 

ιαπωνικό λαό και την κυβέρνησή του για τα θύµατα της τριπλής αυτής καταστροφής, ενώ 

οι θάνατοι και οι υλικές ζηµίες δεν έχουν ακόµα καταγραφεί εξ ολοκλήρου, και χαιρετίζει 

την κινητοποίηση, το θάρρος και την αποφασιστικότητα που επέδειξαν ο λαός της 

Ιαπωνίας και οι αρχές της χώρας έναντι της καταστροφής αυτής· 

2. ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη µέλη της, κατά προτεραιότητα, να προσφέρουν στην 

Ιαπωνία και τις πληγείσες περιοχές κάθε απαραίτητη βοήθεια και στήριξη σε ανθρώπινο, 

τεχνικό και χρηµατοδοτικό επίπεδο και εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι 

η ΕΕ ενεργοποίησε αµέσως τον µηχανισµό της πολιτικής προστασίας για τον συντονισµό 

της βοήθειας έκτακτης ανάγκης· 

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στο Συµβούλιο, την 

Επιτροπή και τις ιαπωνικές αρχές. 


