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Na podstawie art. 84 ust. 1 Regulaminu Senatu my, niżej podpisani senatorowie,
wnosimy projekt uchwały

wyrażającej solidarność z narodem australijskim.
Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem uchwały
upoważniamy senatora Marcina Bosackiego.
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projekt
U C H WA Ł A
S E N AT U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J
z dnia
wyrażająca solidarność z narodem australijskim
Senat RP pragnie wyrazić solidarność z narodem australijskim, walczącym od miesięcy
z kataklizmem pożarów, jednym z największych w historii.
Przez ostatnie miesiące w Australii w pożarach zginęło 27 osób, spłonęły tysiące
domów i prawie 8 milionów hektarów lasów i buszu. Straty dla fauny i flory kontynentu są
gigantyczne.
Senat RP przesyła wyrazy podziwu dla wszystkich walczących z pożarami oraz
udzielającym schronienia i pomocy tym, którzy w pożarach ucierpieli. Doceniamy wysiłki
strażaków, policji i wojska oraz tysięcy ochotników, wśród których wielu jest
Australijczyków polskiego pochodzenia oraz Polaków mieszkających w Australii.
Wciąż trwający kataklizm w Australii po raz kolejny w tragiczny sposób zwraca uwagę
całej ludzkości na odpowiedzialność za środowisko naturalne i klimat naszej wspólnej
planety. Coraz częstsze susze to wyzwanie nie tylko Australii, ale także Europy, w tym
Polski.
Senat

RP

popiera

deklaracje

pomocy złożone

przez

przedstawicieli

władz

wykonawczych RP rządowi Związku Australijskiego oraz indywidualne akty wsparcia
obywateli RP dla poszkodowanych w tym kataklizmie. Polacy i Polonia australijska może
zawsze liczyć na pomoc Senatu RP.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”.
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