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Módosítás  6 

Bronis Ropė 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

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

a belarusz helyzetről 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

13 bekezdés 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

13. aggódik az Osztrovecben, Litvánia 

fővárosától, Vilniustól kevesebb mint 50 

km-re és a lengyel határhoz közel tervezett 

belarusz atomerőmű építése által felvetett 

biztonsági problémák miatt; hangsúlyozza, 

hogy szükség van a projekt 

végrehajtásának átfogó nemzetközi 

felügyeletére annak biztosítása érdekében, 

hogy az megfeleljen a nemzetközi 

nukleáris és környezetvédelmi biztonsági 

követelményeknek és normáknak, többek 

között az ENSZ Espooi és Aarhusi 

Egyezményének; felhívja a Bizottságot, 

hogy a Belarusszal és Oroszországgal 

folytatott párbeszéd során vesse fel az 

épülő atomerőművel kapcsolatos 

biztonsági és az átláthatóságot érintő 

kérdéseket, tekintettel arra, hogy azt 

Oroszország finanszírozza és a Rosatom 

technológiájára épül, és készítsen 

rendszeres jelentéseket a Parlamentnek és – 

különösen a Belarusszal szomszédos – 

tagállamoknak; 

13. aggódik az Osztrovecben, Litvánia 

fővárosától, Vilniustól kevesebb mint 50 

km-re és a lengyel határhoz közel tervezett 

belarusz atomerőmű építése által felvetett 

biztonsági problémák miatt; hangsúlyozza, 

hogy szükség van a projekt 

végrehajtásának átfogó nemzetközi 

felügyeletére annak biztosítása érdekében, 

hogy az megfeleljen a nemzetközi 

nukleáris és környezetvédelmi biztonsági 

követelményeknek és normáknak, többek 

között az ENSZ Espooi és Aarhusi 

Egyezményének; felhívja a Bizottságot, 

hogy a Belarusszal és Oroszországgal 

folytatott párbeszéd során vesse fel az 

épülő atomerőművel kapcsolatos 

biztonsági és az átláthatóságot érintő 

kérdéseket, tekintettel arra, hogy azt 

Oroszország finanszírozza és a Rosatom 

technológiájára épül, és készítsen 

rendszeres jelentéseket a Parlamentnek és – 

különösen a Belarusszal szomszédos – 

tagállamoknak; felhívja a Tanácsot és a 

Bizottságot, hogy vegyék igénybe a 

rendelkezésükre álló eszközöket, többek 

közt az uniós makroszintű pénzügyi 

támogatást minden esetben kössék 
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feltételekhez annak biztosítása érdekében, 

hogy Belarusz teljesítse a nemzetközi 

biztonsági előírásokat az osztroveci 

atomerőmű vonatkozásában, különösen 

ami a Bizottsággal 2011. június 23-án 

egyeztetett stresszteszt elvégzését illeti; 

Or. en 

 

 


