
4. ubolewa nad wypaczonymi priorytetami reżimu, nadal dążącego do przeprowadzenia pozornego refe-
rendum w sprawie fikcyjnej konstytucji, i odrzuca wynik referendum jako niewiarygodny w sytuacji, gdy
znaczna część kraju jest zniszczona, a miliony ludzi cierpią z powodu tragedii określanej trafnie jako klęska
żywiołowa, która przerodziła się w katastrofę spowodowaną przez człowieka;

5. ponownie wyraża przekonanie, że nie można pozwolić, aby suwerenność narodu była przedkładana
nad prawa człowieka zagwarantowane ustanowioną przez ONZ zasadą „obowiązku ochrony”; wzywa rząd
Wielkiej Brytanii, która przewodniczy majowej Radzie Bezpieczeństwa ONZ, do podjęcia pilnych działań na
rzecz włączenia sytuacji w Birmie do porządku obrad i wzywa Radę do rozważenia, czy można zezwolić na
dostawy pomocy do Birmy nawet bez zgody birmańskiej junty wojskowej;

6. wyraża zadowolenie z porozumienia osiągniętego na szczycie Stowarzyszenia Narodów Azji Połud-
niowo-Wschodniej (ASEAN), Indii i Chin w Singapurze w dniu 19 maja 2008 r., pozwalające ASEAN na
koordynowanie międzynarodowych działań humanitarnych, a także z decyzji o organizacji międzynarodowej
konferencji darczyńców we współpracy z ONZ w Rangunie w dniu 25 maja 2008 r., w celu mobilizacji
pomocy dla ofiar katastrofy;

7. w związku z powyższym wzywa do pilnego utworzenia specjalnego funduszu pod auspicjami ONZ, w
celu ułatwienia skutecznej dystrybucji pomocy w kraju;

8. wzywa rządy Chin i Indii, aby wykorzystały swoje wpływy u władz Birmy w celu otwarcia Birmy na
natychmiastowe dostawy wszelkiej możliwej pomocy humanitarnej;

9. podkreśla, że udzielenie pomocy cierpiącej ludności jest sprawą pilną, gdyż warunki pogodowe w
obszarze dotkniętym klęską pogarszają się wraz z nadejściem pory monsunowej, co stwarza dodatkowe
zagrożenie dla osób, które przeżyły katastrofę, lecz są pozbawione środków do życia; uważa, że poszkodo-
wanym rolnikom należy zapewnić pomoc umożliwiającą im nowy zasiew ryżu w odpowiednim czasie, tak
aby uniknąć kolejnej katastrofy;

10. wyraża poparcie dla dążeń UE, ONZ, poszczególnych krajów oraz innych międzynarodowych i poza-
rządowych organizacji na rzecz uzyskania dostępu dla pracowników organizacji humanitarnych i podkreśla,
że brak pełnej współpracy ze strony władz Birmy poważnie grozi jeszcze większą tragedią; pokłada wielkie
nadzieje w zbliżającej się misji Sekretarza Generalnego ONZ Bana Ki-moona, zaproszonego do rozmów z
władzami Birmy; wzywa Sekretarza Generalnego ONZ, aby wykorzystał swoje wpływy u władz Birmy w
celu otwarcia Birmy na natychmiastowe dostawy wszelkiej możliwej pomocy humanitarnej;

11. wyraża opinię, że jeżeli władze Birmy będą nadal uniemożliwiać dotarcie pomocy do osób znajdują-
cych się w niebezpieczeństwie, powinny zostać oskarżone o zbrodnię przeciw ludzkości i postawione przed
Międzynarodowym Trybunałem Karnym (MTK); wzywa państwa członkowskie UE do wywierania nacisku w
celu uchwalenia rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ kierującej tę sprawę do prokuratora MTK z myślą o
przeprowadzeniu dochodzenia i ściganiu winnych;

12. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom i
parlamentom państwa członkowskich, Specjalnemu Wysłannikowi UE ds. Birmy, birmańskiej Radzie
Państwa ds. Pokoju i Rozwoju, rządom państw członkowskich ASEAN i ASEM, Międzyparlamentarnej
Grupie ASEAN ds. Myanmaru, Aung San Suu Kyi, Narodowej Lidze na rzecz Demokracji, Sekretarzowi
Generalnemu ONZ, Wysokiemu Komisarzowi ONZ ds. Praw Człowieka oraz Specjalnemu Sprawozdawcy
ONZ ds. Praw Człowieka w Birmie.

Chiny

P6_TA(2008)0232

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 maja 2008 r. w sprawie klęski żywiołowej w
Chinach

(2009/C 279 E/17)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wnioski nadzwyczajnego posiedzenia Rady do Spraw Ogólnych i Stosunków Zewnętrz-
nych z dnia 13 maja 2008 r. oraz oświadczenie Komisji w sprawie sytuacji w prowincji Syczuan w
Chinach,

— uwzględniając art. 103 ust. 4 Regulaminu,
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A. mając na uwadze poważne trzęsienie ziemi o sile 7,8 stopnia w skali Richtera, które nawiedziło połud-
niowo-zachodnie Chiny 12 maja 2008 r.,

B. mając na uwadze, że trzęsienie ziemi pochłonęło dziesiątki tysięcy ofiar, szczególnie w prowincji
Syczuan, a wiele osób jest nadal uznawanych za zaginione,

C. mając na uwadze, że warunki geograficzne w prowincji Syczuan utrudniają pracę ekip ratowniczych,

D. mając na uwadze, że rząd chiński zastosował wyjątkowe środki nadzwyczajne i rozlokował personel, w
tym żołnierzy i służby medyczne, który pracuje na dotkniętych obszarach,

E. mając na uwadze, że Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego
Półksiężyca wystąpiła z nadzwyczajnym apelem o pomoc,

1. składa narodowi chińskiemu szczere kondolencje w związku z dużą liczbą ofiar i wyraża swoją solidar-
ność; wyraża smutek z powodu wszystkich, którzy odczuwają skutki trzęsienia ziemi;

2. z zadowoleniem przyjmuje szybką reakcję władz chińskich na klęskę żywiołową w formie akcji ratun-
kowej;

3. wyraża uznanie dla gotowości przyjęcia przez Chiny pomocy zagranicznej; wzywa rząd chiński, aby
ułatwił pracę organizacji humanitarnych i wolontariackich w udzielaniu pomocy oraz zapewnił dostęp do
niej wszystkim potrzebującym;

4. wzywa Radę i Komisję do dostarczenia dotkniętym obszarom natychmiastowej pomocy, pomocy tech-
nicznej i wsparcia na rzecz odbudowy;

5. podkreśla pilną potrzebę dostarczenia natychmiastowej podstawowej pomocy humanitarnej za pośred-
nictwem programu ECHO, który dysponuje dużym i odpowiednim budżetem; odnotowuje przyjazd eksperta
Komisji w dziedzinie pomocy humanitarnej do Czengdu celem oceny potrzeb;

6. wyraża poparcie dla wkładu państw członkowskich za pośrednictwem koordynowanego przez Komisję
mechanizmu ochrony ludności oraz innych działań w ramach wysiłków humanitarnych wspólnoty między-
narodowej;

7. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że media chińskie i zagraniczne mogą przekazywać szczegółowe i
dokładne informacje na temat katastrofy;

8. podkreśla znaczenie dobrego zarządzania w zapobieganiu potencjalnym klęskom żywiołowym i przy-
gotowania na ich wystąpienie; wzywa do opracowania technologii kompleksowego i skutecznego systemu
wczesnego ostrzegania w celu przygotowania społeczeństwa na trzęsienia ziemi i inne klęski żywiołowe;

9. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki wspólnoty międzynarodowej na rzecz udostępnienia jej sprawdzo-
nych sposobów postępowania w sytuacjach kryzysowych i działaniach związanych z pomocą na wypadek
klęsk, aby pomóc Chinom i ich ludności dotkniętej trzęsieniem ziemi; wzywa zaangażowane organizacje do
udzielenia wystarczającej pomocy finansowej w celu wywiązania się z przyjętych zobowiązań;

10. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom
państw członkowskich oraz rządowi Chin.
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