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Изменение  6 

Бронис Ропе 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

относно положението в Беларус 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 13 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

13. изразява загриженост относно 

проблемите с безопасността, свързани с 

изграждането на беларуската атомна 

електроцентрала в Островец, на по-

малко от 50 км от Вилнюс, столицата на 

Литва, и близо до полската граница; 

подчертава необходимостта от 

всеобхватен международен контрол 

върху изпълнението на този проект, за 

да се гарантира че той спазва 

международните изисквания и норми за 

ядрена безопасност и за безопасност по 

отношение на околната среда, в т.ч. 

конвенциите на ООН от Еспо и Орхус; 

призовава Комисията да включи 

въпроса относно сигурността и 

прозрачността на тази атомна 

електроцентрала в процес на изграждане 

в своя диалог с Беларус и Русия, като се 

има предвид, че обектът се финансира 

от Русия и се основава на технологията 

на „Росатом“, и да представя редовно 

доклади на Парламента и на държавите 

членки, и особено на съседните на 

Беларус държави членки; 

13. изразява загриженост относно 

проблемите с безопасността, свързани с 

изграждането на беларуската атомна 

електроцентрала в Островец, на по-

малко от 50 км от Вилнюс, столицата на 

Литва, и близо до полската граница; 

подчертава необходимостта от 

всеобхватен международен контрол 

върху изпълнението на този проект, за 

да се гарантира че той спазва 

международните изисквания и норми за 

ядрена безопасност и за безопасност по 

отношение на околната среда, в т.ч. 

конвенциите на ООН от Еспо и Орхус; 

призовава Комисията да включи 

въпроса относно сигурността и 

прозрачността на тази атомна 

електроцентрала в процес на изграждане 

в своя диалог с Беларус и Русия, като се 

има предвид, че обектът се финансира 

от Русия и се основава на технологията 

на „Росатом“, и да представя редовно 

доклади на Парламента и на държавите 

членки, и особено на съседните на 

Беларус държави членки; призовава 

Съвета и Комисията да използват 

своите лостове, включително 
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обвързването с условия на всяко 

предоставяне на макрофинансова 

помощ на ЕС, за да се гарантира, че 

Беларус спазва международните 

стандарти за безопасност по 

отношение на АЕЦ „Островец“, по-

специално по отношение на 

провеждането на стрес тестове, 

както е договорено с Комисията на 23 

юни 2011 г.; 

Or. en 

 

 


