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Pergunta com pedido de resposta oral O-000062/2016 

à Comissão 
Artigo 128.º do Regimento 

Bronis Ropė, Rebecca Harms, Claude Turmes 
em nome do Grupo Verts/ALE 

Algirdas Saudargas, Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek 
em nome do Grupo PPE 

Petras Auštrevičius 
em nome do Grupo ALDE 

Zigmantas Balčytis 
em nome do Grupo S&D 

Assunto: A segurança das instalações nucleares na Bielorrússia 

A segurança e a proteção das instalações nucleares nos Estados-Membros, bem como nos países 
vizinhos, são da maior importância para os cidadãos europeus. O papel desempenhado pela 
Comissão no sentido de assegurar a cooperação da União Europeia com países terceiros neste 
domínio reveste-se, por conseguinte, de grande importância política. O Conselho Europeu realçou 
repetidamente a máxima importância desta missão, que se torna ainda mais significativa em casos 
como o da central nuclear de Ostrovets, que está atualmente a ser construída pelas autoridades da 
Bielorrússia na fronteira com a União Europeia, de uma forma que ignora a regulamentação 
internacional fundamental em matéria de segurança nuclear e de ambiente.  

A falta de transparência das questões relacionadas com a construção da central nuclear de Ostrovets 
insta a que sejam colocadas à Comissão as seguintes perguntas: 

– Qual é o estado atual do teste de avaliação da resistência da central nuclear de Ostrovets 
previsto na declaração conjunta da Comissão e das autoridades pertinentes de sete Estados 
parceiros, incluindo a Bielorrússia, de 23 de junho de 2011, que prevê, nomeadamente, a 
realização de testes de resistência das suas respetivas centrais nucleares? 

– Que medidas tomou a Comissão para garantir que a construção da central nuclear de Ostrovets 
cumpra os elevados padrões de segurança aplicáveis na União Europeia? Do mesmo modo, que 
medidas tomou a Comissão para garantir que o funcionamento da central nuclear de Ostrovets, 
após uma possível ativação, cumpra igualmente os elevados padrões de segurança da UE? 

– Que meios é que a Comissão tem ao seu dispor para proceder à verificação de todas as 
informações fornecidas, ou a fornecer, pelas autoridades da Bielorrússia? 

– Que medidas concretas tenciona a Comissão adotar a fim de garantir a conclusão atempada do 
teste de resistência da central nuclear de Ostrovets, tendo em conta que a data prevista para a 
entrada em funcionamento da central é 2018?  

– De que modo tenciona a Comissão assegurar que o teste de resistência seja realizado em estrita 
conformidade com a metodologia desenvolvida pelo Grupo de Reguladores Europeus em 
matéria de Segurança Nuclear? Pondera a Comissão adotar uma abordagem mais pró-ativa a 
este respeito, prevendo ações concretas a realizar durante o processo dos testes de resistência, 
como o seu acompanhamento através de uma revisão pelos pares, e oferecendo-se para 
participar de forma direta, de modo a acelerar o processo e a garantir a sua conformidade com a 
metodologia que a União Europeia considera segura? 

Apresentação: 5.4.2016 
Transmissão: 7.4.2016 
Prazo: 14.4.2016 


