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4. nehezményezi, hogy a rezsim az úgynevezett álalkotmányról szóló népszavazást helyezi hamis priori
tásai közé, valamint elutasítja annak kétségbe vonható kimenetelét akkor, amikor az ország nagy része 
elpusztult, és amikor milliók szenvednek attól, amit találóan úgy jellemeznek, mint egy olyan természeti 
katasztrófát, amely ember okozta katasztrófává vált; 

5. megismétli, hogy megengedhetetlen, hogy egy nemzet szuverenitása fontosabb legyen az ott élők 
emberi jogainál, ahogyan azt az ENSZ védelmi felelősségre vonatkozó elve is megfogalmazza; felszólítja az 
Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának soros elnökségét májusban betöltő Egyesült Királyság kormányát, 
hogy sürgősen intézkedjék annak érdekében, hogy a burmai helyzetet felvegyék a Tanács napirendi pontjai 
közé, és kéri a Tanácsot, hogy vizsgálja meg, hogy a Burmába történő segélyszállítmányok engedélyezhetők
e a burmai katonai junta beleegyezése nélkül; 

6. üdvözli az ASEAN, India és Kína 2008. május 19-én Szingapúrban tartott csúcstalálkozóján megkötött 
megállapodást, amely engedélyezi a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége számára a nemzetközi segítségnyúj
tási erőfeszítések összehangolását, és üdvözli továbbá a nemzetközi elkötelezettségi értekezlet megvalósítá
sáról hozott döntést, amely értekezletet Jangunban 2008. május 25-én az ENSZ-szel együttműködésben 
rendeznének meg azzal a céllal, hogy összegyűjtsék az áldozatok számára nyújtott segélyeket; 

7. felszólít e tekintetben arra, hogy az ENSZ égisze alatt sürgősen hozzanak létre külön alapot a segélyek 
hatékony elosztásának megkönnyítésére az országban; 

8. sürgeti Kína és India kormányait, hogy használják ki befolyásukat a burmai hatóságoknál annak érde
kében, hogy az összes lehetséges humanitárius segély azonnal eljuthasson Burmába; 

9. hangsúlyozza segítségnyújtás sürgősségét a szenvedő lakosság számára, mivel az időjárási körülmények 
az érintett területen súlyosbodnak a monszun kezdetének köszönhetően, ami további fenyegetést jelent a 
nélkülöző túlélők számára; lényegesnek tartja annak garantálását, hogy az érintett mezőgazdasági termelők 
támogatást kapjanak ahhoz, hogy még időben gondoskodhassanak az új rizsveteményről a további kataszt
rófa elkerülése érdekében; 

10. támogatásáról biztosítja az EU, az ENSZ, az egyes országok és más nemzetközi és nem kormányzati 
szervezetek arra vonatkozó erőfeszítéseit, hogy biztosítsák a humanitárius segélyszervezetek dolgozói 
számára az országba való belépést, és hangsúlyozza, hogy a burmai hatóságok teljes mértékű együttműkö
dése nélkül jelentős a veszélye egy még nagyobb tragédia bekövetkezésének; nagy reményekkel néz az ENSZ 
főtitkára, Ban Ki Mun soron következő küldetése elé, akit a burmai hatóságokkal folytatandó párbeszédre 
hívtak meg; sürgeti az ENSZ főtitkárát, hogy használja ki befolyását a burmai hatóságoknál annak érdekében, 
hogy az összes lehetséges humanitárius segély azonnal eljuthasson Burmába; 

11. úgy véli, hogy amennyiben a burmai hatóságok továbbra is akadályozni fogják a segélyek veszélyben 
lévőkhöz való eljutását, akkor vádat kell emelni ellenük emberiesség elleni bűncselekmény elkövetéséért a 
Nemzetközi Büntetőbíróság (NBB) előtt; felszólítja az EU tagállamait, hogy sürgessék az ENSZ Biztonsági 
Tanácsát egy olyan határozat meghozatalára, amelyben az ügyet az NBB főügyészéhez utalják kivizsgálásra 
és vádemelésre; 

12. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok
kormányainak és parlamentjeinek, az EU burmai különmegbízottjának, a burmai Állami Béke és Fejlődés 
Tanácsának, az ASEAN- és ASEM-országok kormányainak, az ASEAN mianmari interparlamentáris képvise
lőcsoportjának, Aung Szan Szú Kjinek, a Nemzeti Liga a Demokráciáért pártnak, az ENSZ főtitkárának, az 
ENSZ emberi jogi főbiztosának és az ENSZ burmai emberi jogi különmegbízottjának. 

Természeti katasztrófa Kínában 

P6_TA(2008)0232 

Az Európai Parlament 2008. május 22-i állásfoglalása a természeti katasztrófáról Kínában 

(2009/C 279 E/17) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Általános ügyek és külkapcsolatok tanácsa rendkívüli ülésének 2008. május 13-i következte
téseire, valamint az Európai Bizottság határozatára a kínai Szecsuán tartományban kialakult helyzetről, 

– tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (4) bekezdésére, 

http:2009.11.19


2009.11.19. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 279 E/83 

2008. május 22., csütörtök 

A. mivel 2008. május 12-én súlyos, a Richter-skála szerinti 7,8-es erősségű földrengés rázta meg Kína 
délnyugati részét; 

B. mivel a földrengésnek több tízezer halálos áldozata van, főként Szecsuán tartományban, és sok embernek 
nyoma veszett; 

C. mivel Szecsuán tartomány földrajzi adottságai a mentési munkákat rendkívül megnehezítik; 

D. mivel a kínai kormány különleges sürgősségi eszközöket és személyzetet vetett be, közöttük katonákat és 
orvosokat is, akik az érintett területeken dolgoznak; 

E. mivel a Vöröskereszt és a Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége sürgősségi segélyfelhívást tett 
közzé; 

1. mély együttérzését és szolidaritását fejezi ki a kínai néppel és a számos áldozattal; sajnálatát fejezi ki a 
földrengés következményeitől szenvedő minden személy felé; 

2. elismeréssel szól a kínai hatóságok sürgősségi műveletek útján történő gyors válaszintézkedéseiről a 
katasztrófahelyzetben; 

3. nagyra értékeli, hogy Kína kész elfogadni a külföldi segítséget; kéri a kínai kormányt, hogy könnyítse 
meg a humanitárius segélyszervezetek és önkéntes egyesületek munkáját a segélyszállítmányok elosztása 
terén, és biztosítsa a segélyekhez való hozzáférést minden rászoruló számára; 

4. sürgeti a Tanácsot és a Bizottságot, hogy nyújtson sürgősségi segélyt, technikai segítséget és újjáépítési 
támogatást az érintett térség számára; 

5. hangsúlyozza az ECHO programon keresztül nyújtott, jelentős és megfelelő költségvetéssel támogatott 
humanitárius elsősegély sürgősségét; tudomásul veszi, hogy a Bizottság humanitárius segítségnyújtás terén 
működő szakértői a szükségletek felmérése céljával Csengduba érkeztek; 

6. támogatja a tagállamoknak a közösségi polgári védelmi mechanizmuson keresztül kínált, a Bizottság 
által koordinált hozzájárulását, valamint a nemzetközi közösség által a segélyek terén tett erőfeszítésekhez 
történő egyéb hozzájárulásokat; 

7. üdvözli, hogy a kínai és a külföldi média részletes és pontos információkat szolgáltathat a szerencsétlen
ségről; 

8. hangsúlyozza a felelősségteljes kormányzás jelentőségét a megelőzés és a lehetséges természeti kataszt
rófákra való felkészülés terén; felhív az átfogó és hatékony korai előrejelző rendszerek technológiájának 
kidolgozására, a lakosságnak a földrengésekre és egyéb természeti csapásokra való felkészítése érdekében; 

9. üdvözli a nemzetközi közösség arra irányuló erőfeszítését, hogy a sürgősségi és katasztrófahelyzetben 
való segítségnyújtás tekintetében kialakított legjobb gyakorlatait hozzáférhetővé tegye Kína számára, föld
rengés sújtotta lakosságának megsegítése érdekében; felhívja az érintett szervezeteket, hogy bocsássanak 
rendelkezésre elegendő pénzügyi segélyt a kötelezettségvállalások teljesítéséhez; 

10. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok 
kormányainak, valamint Kína kormányának. 
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