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Τροπολογία  6 

Bronis Ropė 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. εκφράζει την ανησυχία του για τα 

προβλήματα ασφαλείας που προκύπτουν 

από την κατασκευή του λευκορωσικού 

πυρηνικού σταθμού στο Ostrovets, σε 

απόσταση μικρότερη των 50 χιλιομέτρων 

από το Βίλνιους, την πρωτεύουσα της 

Λιθουανίας, και κοντά στα πολωνικά 

σύνορα· τονίζει την ανάγκη για 

ολοκληρωμένη διεθνή εποπτεία της 

υλοποίησης αυτού του έργου, ώστε να 

διασφαλιστεί ότι συμμορφώνεται με τις 

διεθνείς απαιτήσεις και πρότυπα πυρηνικής 

και περιβαλλοντικής ασφάλειας, 

συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων 

Espoo και Aarhus του ΟΗΕ· καλεί την 

Επιτροπή να συμπεριλάβει το ζήτημα της 

ασφάλειας και της διαφάνειας του εν λόγω 

υπό κατασκευή πυρηνικού σταθμού στον 

διάλογο με τη Λευκορωσία και τη Ρωσία, 

δεδομένου ότι χρηματοδοτείται από τη 

Ρωσία και βασίζεται σε τεχνολογία της 

Rosatom, και να υποβάλλει τακτικές 

εκθέσεις στο Κοινοβούλιο και στα κράτη 

μέλη, ιδίως εκείνα που γειτνιάζουν με τη 

Λευκορωσία· 

13. εκφράζει την ανησυχία του για τα 

προβλήματα ασφαλείας που προκύπτουν 

από την κατασκευή του λευκορωσικού 

πυρηνικού σταθμού στο Ostrovets, σε 

απόσταση μικρότερη των 50 χιλιομέτρων 

από το Βίλνιους, την πρωτεύουσα της 

Λιθουανίας, και κοντά στα πολωνικά 

σύνορα· τονίζει την ανάγκη για 

ολοκληρωμένη διεθνή εποπτεία της 

υλοποίησης αυτού του έργου, ώστε να 

διασφαλιστεί ότι συμμορφώνεται με τις 

διεθνείς απαιτήσεις και πρότυπα πυρηνικής 

και περιβαλλοντικής ασφάλειας, 

συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων 

Espoo και Aarhus του ΟΗΕ· καλεί την 

Επιτροπή να συμπεριλάβει το ζήτημα της 

ασφάλειας και της διαφάνειας του εν λόγω 

υπό κατασκευή πυρηνικού σταθμού στον 

διάλογο με τη Λευκορωσία και τη Ρωσία, 

δεδομένου ότι χρηματοδοτείται από τη 

Ρωσία και βασίζεται σε τεχνολογία της 

Rosatom, και να υποβάλλει τακτικές 

εκθέσεις στο Κοινοβούλιο και στα κράτη 

μέλη, ιδίως εκείνα που γειτνιάζουν με τη 

Λευκορωσία· καλεί το Συμβούλιο και την 

Επιτροπή να χρησιμοποιήσουν την 

επιρροή τους, μεταξύ άλλων θέτοντας 
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όρους για οποιαδήποτε μακροοικονομική 

χρηματοδοτική συνδρομή της ΕΕ, 

προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η 

Λευκορωσία συμμορφώνεται με τα διεθνή 

πρότυπα ασφάλειας όσον αφορά τον 

πυρηνικό σταθμό του Ostrovets, ιδίως σε 

σχέση με τη διεξαγωγή της 

προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων 

όπως συμφωνήθηκε με την Επιτροπή 

στις 23 Ιουνίου 2011· 

Or. en 

 

 


