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Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000062/2016 

Komisijai 
Reglamenta 128. pants 

Bronis Ropė, Rebecca Harms, Claude Turmes 
Verts/ALE grupas vārdā 

Algirdas Saudargas, Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek 
PPE grupas vārdā 

Petras Auštrevičius 
ALDE grupas vārdā 

Zigmantas Balčytis 
S&D grupas vārdā 

Temats: Kodoliekārtu drošības stāvoklis Baltkrievijā 

Eiropas pilsoņiem ir ārkārtīgi svarīga kodoliekārtu drošība un drošums dalībvalstīs, kā arī 
kaimiņvalstīs. Tādēļ Komisijas lomai Eiropas Savienības sadarbības garantēšanā ar trešām valstīm 
šajā jomā ir liela politiska nozīme. Šīs misijas ārkārtīgo svarīgumu  ir vairākkārt uzsvērusi 
Eiropadome, un tā kļūst arvien svarīgāka tādos gadījumos kā ar kodoldrošību saistītie betonēšanas 
darbi Astravjecas atomelektrostacijā (AES), kurus pašlaik veic Baltkrievijas iestādes pie pašas Eiropas 
Savienības robežas veidā, ar kuru tiek ignorēti starptautiskie kodoldrošības un vides noteikumi.  

Pārredzamības trūkums attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar būvniecību Astravjecas AES, mudina 
uzdot Komisijai šādus jautājumus: 

– Kāds ir pašreizējais stāvoklis attiecībā uz Astravjecas AES noturības testa novērtējumu, kas 
paredzēts Komisijas un septiņu partnervalstu, tostarp Baltkrievijas, attiecīgo iestāžu kopīgajā 
2011. gada 23. jūnija paziņojumā, kas cita starpā paredz veikt šo valstu attiecīgo AES noturības 
testu? 

– Ko Komisija ir darījusi, lai nodrošinātu, ka būvniecība Astravjecas AES atbilst augstiem drošības 
standartiem, kas piemērojami Eiropas Savienībā? Ko tāpat Komisija ir darījusi, lai nodrošinātu, ka 
arī Astravjecas AES darbība pēc iespējamas nodošanas ekspluatācijā atbilst ES augstajiem 
drošības standartiem? 

– Kādi līdzekļi ir Komisijas rīcībā, lai pārbaudītu visu informāciju, ko sniedz Baltkrievijas iestādes 
vai kura tām ir jāsniedz? 

– Kādas īpašas darbības Komisija plāno veikt, lai nodrošinātu savlaicīgu Astravjecas AES 
noturības testa pabeigšanu, ņemot vērā paredzamo iekārtas nodošanu ekspluatācijā 
2018. gadā?  

– Kā Komisija plāno nodrošināt, ka noturības testu veic, stingri ievērojot metodoloģiju, ko 
izstrādājusi Eiropas Kodoldrošības jomas regulatoru grupa? Vai Komisija plāno izmantot aktīvāku 
pieeju šajā jomā, paredzot konkrētus pasākumus noturības testu procesā, piemēram, papildinot 
ar salīdzinošu izvērtēšanu un piedāvājot tiešu iesaistīšanos, lai paātrinātu šo procesu un 
nodrošinātu tā atbilstību metodoloģijai, ko par drošu atzinusi Eiropas Savienība? 
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