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B8-0388/2018 

Eiropas Parlamenta rezolūcija par 2018. gada jūlijā notikušajiem ugunsgrēkiem pie 

Mati Atikas reģionā (Grieķija) un ES reaģēšanas pasākumiem 

(2018/2847(RSP)) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Lēmumu 

Nr. 1313/2013/ES par Savienības civilās aizsardzības mehānismu1, 

– ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu, 

A. tā kā 2018. gada jūlijā pie Mati Grieķijas Atikas reģionā notikušie ugunsgrēki bija 

vislielākā uguns nelaime, ko Grieķija ir piedzīvojusi pēdējo desmit gadu laikā; 

B. tā kā ugunsgrēki izpostīja Mati, kas ir neliela kūrortpilsēta aptuveni 30 kilometrus no 

Atēnām; 

C. tā kā tika apstiprināts, ka gājuši bojā 98 cilvēki un vairāk nekā 200 cilvēki — ievainoti; 

D. tā kā glābēji no jūras izglāba vairāk nekā 700 izdzīvojušo pēc tam, kad viņi bija spiesti 

bēgt no ugunsgrēka; 

E. tā kā šie meža ugunsgrēki kopumā skāra vairāk nekā 4000 iedzīvotāju; 

F. tā kā Grieķija, reaģējot uz šo katastrofu, iesaistīja visus ugunsdzēsības gaisa kuģus, 

vairāk nekā 250 ugunsdzēsības mašīnas un vairāk nekā 600 ugunsdzēsējus; 

G. tā kā Grieķijas premjerministrs Aleksis Ciprs izziņoja Atikā ārkārtas stāvokli; 

H. tā kā Grieķijas valdība, izmantojot ES civilās aizsardzības mehānismu, lūdza citām 

dalībvalstīm palīdzēt ugunsgrēku dzēšanā un tikt galā ar ārkārtas humanitāro situāciju, 

1. izsaka visdziļāko līdzjūtību visu to cilvēku ģimenēm, kuri zaudēja dzīvību šajā 

katastrofā; 

2. izsaka līdzjūtību visiem tiem iedzīvotājiem, kuri cietuši ugunsgrēkos; 

3. uzsver ES civilās aizsardzības mehānisma lomu, mobilizējot lidmašīnas, 

transportlīdzekļus, medicīnas personālu un ugunsdzēsējus no visām 28 ES dalībvalstīm; 

4. izsaka pateicību Komisijai un dalībvalstīm, jo īpaši Kiprai, Spānijai un Bulgārijai, 

kuras, izmantojot ES civilās aizsardzības mehānismu, nekavējoties piedāvāja sniegt 

palīdzību; 

5. atzinīgi vērtē ar ES civilās aizsardzības mehānisma starpniecību sniegto palīdzību meža 

ugunsgrēku likvidēšanā; 

                                                 
1 OV L 347, 20.12.2013., 924. lpp. 
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6. atgādina, ka līdz šim pielietotās tradicionālās uz likvidēšanu centrētās meža ugunsgrēku 

un meža apsaimniekošanas stratēģijas vairs nespēj efektīvi novērst ārkārtīgi lielu meža 

ugunsgrēku fenomenu; 

7. atgādina, ka pēc ugunsgrēka iespējams izmantot dažādus ES fondus, piemēram, ES 

Solidaritātes fondu, lai atjaunotu svarīgu infrastruktūru un veiktu sakopšanas darbus; 

8. uzsver, ka meža ugunsgrēki ik gadu Eiropā izposta tūkstošiem hektāru meža, ietekmējot 

cilvēkus, kas dzīvo meža ugunsgrēku visvairāk apdraudētajās valstīs, piemēram, 

Grieķijā, Portugālē, Spānijā, Francijā, Itālijā un Horvātijā; 

9. aicina Komisiju sagatavot paziņojumu par to, kā samazināt meža ugunsgrēku risku, 

vienlaikus maksimāli izmantojot uz ekosistēmu balstītu meža un ainavas 

apsaimniekošanu un ekosistēmas pakalpojumu sniegšanu, lai izveidotu un 

apsaimniekotu ainavas, kas ir noturīgākas; 

10. aicina Komisiju atbalstīt dalībvalstis ugunsgrēku novēršanā un likvidēšanā, skarto 

apgabalu atjaunošanā un sabiedrības informēšanā par riskiem; 

11. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu 

valdībām un parlamentiem.  

 

 


