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B7-0224/2011 

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Japonia, în special în ceea 
ce privește starea de alertă la centralele nucleare 

Parlamentul European, 

– având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât, la 11 martie, un seism devastator, urmat de un tsunami, a lovit Japonia și 
regiunea Oceanului Pacific, soldându-se cu mii de victime și persoane date dispărute, 
precum și cu pagube materiale considerabile; 

B. întrucât această catastrofă a provocat un accident nuclear extrem de grav, care afectează 
centrala nucleară de la Fukushima și constituie o nouă amenințare; 

C. întrucât prim-ministrul japonez, Naoto Kan, a declarat că țara sa se confruntă cu cea mai 
gravă criză din ultimii 65 de ani, după Al Doilea Război Mondial, 

1. își exprimă solidaritatea cea mai profundă cu poporul japonez și cu guvernul acestuia și 
prezintă condoleanțele sale cele mai sincere victimelor acestei catastrofe triple, ținând 

seama de faptul că pierderile de vieți omenești și pagubele materiale nu au fost încă 
evaluate integral; salută mobilizarea, curajul și hotărârea poporului japonez și ale 
autorităților în fața acestei catastrofe; 

2. solicită Uniunii și statelor sale membre să acorde, cu titlu prioritar, Japoniei și regiunilor 
sinistrate tot ajutorul și sprijinul necesare la nivel umanitar, tehnic și financiar și salută 

faptul că Uniunea a activat imediat mecanismul de protecție civilă pentru a-și coordona 
ajutoarele de urgență; 

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei 
și autorităților japoneze. 


