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Stichinė nelaimė Kinijoje  

2008 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl stichinės nelaimės Kinijoje 

 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į 2008 m. gegužės 13 d. Bendrųjų reikalų ir išorės santykių tarybos 

ypatingojo posėdžio išvadas ir į Komisijos pareiškimą dėl padėties Kinijos Sičuano 

provincijoje; 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 4 dalį, 

A. kadangi pietvakarių Kinijoje 2008 m. gegužės 12 d. įvyko stiprus 7,8 balų pagal Richterio 

skalę žemės drebėjimas, 

B. kadangi dėl žemės drebėjimo žuvo dešimtys tūkstančių žmonių, ypač Sičuano 

provincijoje, ir daug žmonių tebėra dingę, 

C. kadangi geografinės sąlygos Sičuano provincijoje apsunkina gelbėjimo darbus, 

D. kadangi Kinijos vyriausybė panaudojo ypatingas skubias pagalbos priemones ir sutelkė 

darbuotojus, įskaitant kareivius ir gydytojus, kurie dirba nelaimės vietoje, 

E. kadangi Tarptautinė Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio draugijų federacija 

paprašė skubios pagalbos, 

1. išreiškia savo nuoširdžią užuojautą ir paramą Kinijos tautai ir daugybei aukų; išreiškia 

savo sielvartą dėl visų, kurie kenčia nuo žemės drebėjimo padarinių; 

2. pritaria Kinijos valdžios institucijoms, kurios greitai sureagavo įvykus nelaimei ir ėmėsi 

vykdyti skubią gelbėjimo operaciją; 

3. džiaugdamasis pažymi, kad Kinija buvo pasirengusi priimti užsienio pagalbą; ragina 

Kinijos vyriausybę palengvinti humanitarinės pagalbos teikėjų ir savanorių organizacijų 

darbą teikiant pagalbą visiems tiems, kuriems ji reikalinga, ir užtikrinti visiems žmonėms 

galimybę ją gauti; 

4. ragina Tarybą ir Komisiją teikti nuketėjusiai teritorijai skubią pagalbą, techninę ir 

atstatymo pagalbą; 

5. pabrėžia, kad labai svarbu pagal Europos bendrijos humanitarinės tarnybos (angl. ECHO) 

programą teikti kuo skubiausią humanitarinę pagalbą, skiriant daug ir pakankamai 

biudžeto lėšų; pažymi, kad įvertinti poreikių į Čengdu miestą atvyko Komisijos 

humanitarinės pagalbos ekspertas;  

6. palaiko valstybių narių paramą, teikiamą naudojant Komisijos koordinuojamą Bendrijos 

civilinės saugos mechanizmą, ir kitokią paramą teikiant tarptautinės bendruomenės 

pagalbą; 



 

 

7.  palankiai vertina tai, kad Kinijos ir užsienio žiniasklaidai leidžiama teikti išsamią ir tikslią 

informaciją apie nelaimę; 

8. pabrėžia gero valdymo rengiantis galimoms stichinėms nelaimės ir užkertant joms kelią 

svarbą; ragina plėtoti nuoseklios ir veiksmingos išankstinio įspėjimo sistemos 

technologijas, siekiant parengti gyventojus žemės drebėjimams ir kitokioms stichinėms 

nelaimėms; 

9. palankiai vertina tarptautinės bendruomenės pastangas perduoti savo pažangiąją patirtį, 

susijusią su civiline pirmąja pagalba ir pagalba įvykus nelaimėms, siekiant padėti žemės 

drebėjimą patyrusiai Kinijai ir jos gyventojams; ragina šiame procese dalyvaujančias 

organizacijas užtikrinti, kad būtų teikiama pakankama finansinė pagalba įsipareigojimams 

įvykdyti; 

10.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių 

vyriausybėms ir Kinijos vyriausybei. 

 


